MAINOS

Raution kappeliseurakunnalle oma tiimi

MATKALLA
PÄÄSIÄISEEN
Paastonajan ikkunat
avaavat tietä pääsiäiseen

Himangan kirkon alttaritaulu (Kuva: Eveliina Pylväs)

Ylösnoussut Kristus,
alussa sinä olit kirkkaana Sanana
Jumalan luona
ja kaikki luotiin sinun kauttasi.
Maailma sai valon ja elämän.
Lankeemus toi tänne kuoleman varjon,
mutta sinä voitit kuoleman.
Pääsiäisaamu säteilee kirkkauttasi.
Kukista synti ja kuolema sydämistämme,
sytytä meihin pääsiäisen valo.
Anna meissä puhjeta esiin
uskon, toivon ja rakkauden ihmeen.

Kalajoen seurakunnan työntekijät ovat tehneet Paastonajan ikkuna-otsikolla seitsemän minuuttivideota.
Videot seuraavat kirkkovuoden aiheita tuhkakeskiviikosta hiljaiselle viikolle. Videot löytyvät YouTubesta
ja ovat koottuna seurakunnan kotisivuille osoitteeseen: https://www.kalajoenseurakunta.fi/tutki-uskoa/
paastonajan-ikkuna-kalajoen-seurakunnan-paastonajan-minuuttihartaudet. Linkki löytyy suoraan kotisivujen etusivulta oheisen kuvan takaa.
Videoiden tekijät: Aino Luhtasela, Annukka Palola,
Maria Paananen, Annika Lähteenmäki, Suvi Lehtimäki, Niko-Pekka Ovaskainen ja Kari Lauri sanoittavat
persoonallisesti ja ytimekkäästi, mistä paastonajassa
on kysymys. Videoiden kautta he antavat näkökulman katumukseen, rukoukseen, uskoon, Jeesuksen
viimeisiin vaiheisiin, hänen äitinsä Marian osaan, elämän leipään, kärsimykseen ja kuolemaan.
Paastonajan ikkunoista avautuu myös jo pääsiäisen maisema: kuolema on voitettu, Kristus on ylösnoussut. Kärsimyksen risti on jo muuttunut pelastuksen merkiksi.

ristinkuolemaan.
Raamatunlukukappaleita
ja rukouksia lukevat seurakuntapastori Aino Luhtasela ja vs. kappalainen NikoPekka Ovaskainen. Tekstien
väleissä on kuoromusiikkia.

Himangan kirkossa on mukana Gospelkuoro ja Projektikuoro, Raution kirkossa laulavat Projektikuoro, Kalajoen Mieskuoro ja Poikakuoro.
Kuoroja johtavat seurakunnan kanttorit Heidi Huhtala,

Annika Kuntsi ja Annukka
Palola. Seurakunta pääsee
osallistumaan mukaan yhteisillä virsillä. Ilta päättyy
vaikuttavaan kuorolauluun
”Herramme, luovuit kruunusta Jumalan”.

KALAJOKI
Su 14.4. Klo 10 Sanajumalanpalvelus seurakuntakodilla, toim. Kari
Lauri, musiikissa avustaa Kalajoen
Mieskuoro.
Ke 17.4. Klo 13.30 Ehtoollishartaus
Terveyskeskuksen vuodeosastolla, Suvi Lehtimäki, Heidi Huhtala ja
Kirkkokuoro. Klo 14.45 Ehtoollishartaus Mäntyrinteellä, Suvi Lehtimäki, Heidi Huhtala ja Kirkkokuoro.
To 18.4. Klo 18 Kiirastorstain iltamessu Vuorenkallion kappelissa,
toim. Suvi Lehtimäki, Heidi Huhtala, musiikissa avustaa Johannes
Nikula, laulu ja Tuomo Hirvi, viulu.
Pe 19.4. Klo 15 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Vuorenkallion
kappelissa, toim. Suvi Lehtimäki,
musiikissa avustaa Kirkkokuoro.
Su 21.4. Klo 10 Pääsiäisaamun per-

hemessu seurakuntakodilla, toim.
Aino Luhtasela, avustaa Lapsikuoro.

sille, muille seurakuntalaisille; klo
12 Pääsiäisvaellus/hartaus kirkossa
Raution koululaisille ja eskareille;
klo 19 Kiirastorstain iltamessu kirkossa, toim. Kari Lauri, avustaa iktys kvartetti.
Pe 19.4. Klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa, toim.
Suvi Lehtimäki, musiikissa avustaa
Raution Mieskuoro.
Su 21.4. Klo 13 Pääsiäispäivän perhemessu kirkossa, toim. Aino Luhtasela, avustaa Raution Lapsikuoro.

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumat
HIMANKA
Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen
viikon, jolla seuraamme Kristusta
Jerusalemiin ja Golgatalle. Ahtikirkot ovat perinteisiä hiljaisen viikon
iltakirkkoja. Himangalla maanantain
ahtikirkko on nuorten toteuttama,
tiistain ahtikirkko on perinteisesti toteutettu ja keskiviikkona on
musiikillinen ahtikirkko.
Su 14.4. klo 12 Palmusunnuntain
messu kirkossa, Kari Lauri, Markku
Hekkala, Hillilä-Yläpään jp-ryhmä;
klo 14 Koko perheen pääsiäisvaellus
Pahkalan koululla ja seuratuvalla
(toteuttajan Pahkalan Rauhan Sana)
Ma 15.4. klo 19 Ahtikirkko, Maria
Paananen, Annika Kuntsi ja Raumankarin koululaisia.
Ti 16.4. klo 19 Ahtikirkko, Kari Lauri
ja Annukka Palola, Mikael Rantala

ja Linda Rantala.
Ke 17.4. klo 9.30 Lasten pääsiäiskirkko päiväkotiryhmille ja lapsiperheille, Niko-Pekka Ovaskainen,
Maria Paananen, Anja Siironen,
Maija Siironen; klo 18 Ahtikirkko,
Ristintie – Hiljaisen viikon musiikkia, kanttorit, Gospelkuoro ja Projektikuoro, Aino Luhtasela, huom.
kellonaika.
To 18.4. klo 13 Ehtoollishartaus
palvelukeskuksessa, Niko-Pekka
Ovaskainen, Maria Paananen, Annika
Kuntsi; klo 19 Kiirastorstain messu
kirkossa, lit. Niko-Pekka Ovaskainen, saarn. Aino Luhtasela, Annika Kuntsi, Fermaatti-kuoro, Maria
Paananen, Pahkalan jp-ryhmä.
Pe 19.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus, Niko-Pekka Ovaskainen, Annika Kuntsi, kirkkokuoro.

La 20.4. klo 19 Pajunkissakahvila
Ruonan saunamajalla, kokko sytytetään klo 20; klo 20 alkaen nuortenilta seurakuntakodilla; klo 23
Pääsiäisyön messu kirkossa, NikoPekka Ovaskainen, Maria Paananen, Annika Kuntsi, Selvät sävelet.
Su 21.4. klo 8.30 Naisten kävely
ja pääsiäisaamun brunssi seurakuntakodilla, 5e. Lähtöpaikat n.
3 km päässä merkitty, Kensapuu,
Kaskenmäki, Pöntiöntie crossirata, kasitien P-paikka pohjoisesta;
klo 10 Pääsiäispäivän perhemessu, Niko-Pekka Ovaskainen, Maria
Paananen, Annika Kuntsi, pyhäkouluopettajat, musakerholaiset.
Ma 22.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus Pernun hiihtomajalla, NikoPekka Ovaskainen, Annika Kuntsi,
päiväkuoro.

RAUTIO
Ma 15.4. Klo 19 Hiljaisen viikon
iltakirkko, lit. Kari Lauri, saarna
Martti Huhtala, musiikissa avustaa Valde, Eerik, David ja Eemil Kiviniemi, laulu.
Ti 16.4. Klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, saarna Jukka Paananen,
Raution rauhanyhdistys, musiikissa avustaa Kalajoen Mieskuoro.
Ke 17.4. Klo 20 Ristin tie - Hiljaisen
viikon musiikkia ja sanaa Raution
kirkossa, Projektikuoro, Poikakuoro
ja Kalajoen Mieskuoro kanttoreiden
johdolla, Aino Luhtasela ja Niko-Pekka Ovaskainen, huom. kellonaika.
To 18.4. Klo 11 Pääsiäisvaellus/hartaus kirkossa ryhmikselle, kerholai-

Kalajoen seurakunnan työntekijät ovat valinneet porukastaan erityisen Rautio-tiimin.
Sen tarkoituksena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa
yhdessä rautiolaisten kanssa
kappeliseurakunnan toimintaa. Tiimin työntekijöitä ovat
kirkkoherra Kari Lauri (jatkossa 5.4. valittu kappalainen
Jarkko Kuusisto), lastenohjaaja Maija Siironen, kanttori Annukka Palola ja lähetyssihteeri Anna-Maija Pahkala.
Kirkkoherra Kari Laurin mukaan tiimi tuo Raution kappeliseurakunnan elämään sitoutumista ja suunnitelmallista pitkäjänteisyyttä. Laurin
mukaan Rautiossa on monesti
erittäin hyvä ja lämmin tunnelma. Ihmiset ovat ystävällisiä. ”Arvostan rautiolaisia
erittäin paljon. Sanon näin,
vaikka seurakuntaa kohtaan
on välillä kritiikkiäkin, mutta
se on monta kertaa rakentavaa
ja ymmärrettävää. Me emme
voi toteuttaa kaikkia toiveita,

Rautio-tiimi: kirkkoherra Kari Lauri, lastenohjaaja Maija Siironen, kanttori Annukka Palola ja lähetyssihteeri Anna-Maija Pahkala.

mutta yhteistä hyvää pitää
hakea. Yhdessä haluamme
rakentaa kappeliseurakuntaan uutta uskoa huomiseen.
Kylän keskelle rakennettava
monitoimitalo (koulu) on satsaus tulevaisuuteen, ja toivon
että se saadaan rakennettua

Rautioon. Seurakunta tulee
tulevina vuosikymmeninä
vuokraamaan sieltä tiloja
yhteiseen tarpeeseen.”
RAUTIO-ILTA TOUKOKUUSSA
Tiimi järjestää tilaisuuden
8.5. klo 19 Raution seura-

kuntakodissa, johon kutsutaan rautiolaiset mukaan.
Tilaisuuden tarkoitus on
kartoittaa toiveet ja miettiä yhdessä tulevaisuutta.
Lyhyet puheenvuorot aiheesta ”mitä odotan seurakunnalta” käyttävät Ten-

ho Perttula, Hannu Rantala,
Hannu Niemelä, Eeva Myllynen, Päivi Poranen ja Alpo
Murtoniemi. Niiden pohjalta
jatketaan yhteistä keskustelua. Tilaisuudessa esiintyy
Raution kappeliseurakunnan lapsikuoro.

RAUTIOSSA TÄRKEITÄ
TAPAHTUMIA JA
ERITYISPIIRTEITÄ OVAT MM.
• talvisodan päättymisen muistohartaus vuosittain
• kansallisen veteraanipäivän
tilaisuus
• kaatuneiden muistopäivä ja
juhla
• itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
• veteraanien ja vanhemman
väen joulujuhla
• jumalanpalvelukset omassa
kirkossa, kävijöitä väestöpohjaa nähden eniten koko seurakunnassa.
• tapaninpäivän jumalanpalvelus Kärkisen koululla
• kinkerit alkuvuodesta
• musiikkitilaisuudet ja konsertit
ovat erittäin suosittuja
• perhekirkkoihin ja lapsiperheille järjestettyihin tempauksiin
osallistutaan hyvin
• päiväkerho ja perhekerho
• eläkeläisten kerho
• käsityökerho Juttutuvalla
• herätysliikkeiden toiminta on
erityisen aktiivista

Juttutupa on
rautiolaisten
oma juttu

Ristin tie - Hiljaisen viikon
musiikkia ja sanaa
Hiljaisen viikon keskiviikko
iltana toteutetaan Ristin tie
-musiikkia ja sanaa klo 18 Himangan ja klo 20 Raution kirkoissa. Ristin tie on pääsiäisvaellus, jossa kuljetaan Jeesuksen kärsimystietä, tuomiosta

Raution kappeliseurakunta

MAINOS

Päiväkerhoihinilmoittautuminen
Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin
ilmoittautuminen on huhtikuun
aikana. Ryhmiä 3-, 4- ja 5-vuotiaille Kalajoki, Rautio, Himanka.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja p.
044-7229011 tai elisa.karja@evl.fi.

Harvassa seurakunnassa on
oma lähetyskahvila, mutta
Rautiossa on. Hiljattain uusiin tiloihin vanhaan Osuuspankkiin siirtynyt kahvila on
toiminut yli 20 vuotta. Nykyisin se on avoinna kolmeneljä kertaa viikossa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin
klo 18-20. Sunnuntaisin juodaan kirkkokahvit satunnaisesti riippuen jumalanpalveluksen ajasta. Kahvilan
toiminnassa oleellisia ovat
vapaaehtoiset, jotka hoitavat oman palveluvuoronsa
noin kerran kuukaudessa sekä tietysti myös asiakkaat.
Käsityökahvila kokoontuu
Juttutuvalla joka toinen keskiviikko ja silloin tällöin pidetään myös lähetysiltoja ja
myyjäisiä. Lähetyssihteeri
Anna-Maija Pahkalan mukaan

lähetystyöllä on Rautiossa
pitkät perinteet. Lähetyskentältä Rautioon kirkkoherraksi
tulleen Kaarlo Hirvilammen

aikana toiminta vilkastui. Uutena yhteisenä toimintana
ovat lauluillat uusien virsien
merkeissä. Tavoitteena on
laulaa uudet virret kevään ja
syksyn aikana. Lähetyslauluiltoja on järjestetty aiemminkin. Virsikirja ja monta
laulukirjaa on laulettu läpi jo
useamman kanttorin aikana.
Seurakuntakodin puolella
kokoontuu varttuneen väen
kerho kerran kuukaudessa ja
erilaisia tapahtumia ja juhlia
järjestetään pitkin vuotta. EUruokaa on jaossa muutaman
kerran vuodessa.
Raution kirkossa kokoontuu
joka keskiviikko lapsikuoro,
jossa on noin 25 laulajaa. Kuoroa vetää kanttori Annukka
Palola. Kuoro esiintyy Jumalanpalveluksissa ja erilaisissa
musiikkitilaisuuksissa.

Nallekahvila eli entinen perhekerho kokoontuu Raution seurakuntakodissa tiistaisin. Kanttori Annukka Palola pitämässä nallekahvilan väelle muskaria.

Päiväkerhot maanantaina
ja Nallekahvila tiistaina
Lastenohjaaja Maija Siirosella
on Raution seurakuntakodilla
kaksi päiväkerhoa viikossa.
Maanantaisin klo 9.30-11.30
on 3-4-vuotiaiden kerho ja
klo 13-15.30 on 4-5-vuotiaiden kerho. Tänä vuonna ei
tullut omia ryhmiä Rautioon
tai Himangalle kaikille ikäryhmille, eli 3-,4- ja 5-vuotiaille. Niinpä nyt kokoonnutaan sekaryhmissä. Kerhoissa
lauletaan, leikitään, askarrellaan, opetellaan ryhmätaitoja ja hiljennytään hartaushetkeen.
Tiistaisin on seurakuntakodilla Nallekahvila klo 1011.30. Siellä on yleensä aluksi hartaus ja sen jälkeen vapaata seurustelua ja leikkiä.
Myös askartelumahdollisuus

on melkein joka kerta. Klo
11 menemme kahville/mehulle ja kerran kuussa on
ruokailumahdollisuus, 5 e
/ perhe. Ruokailut tapahtuvat yhdessä varttuneen
väen kerhon kanssa.

Maija muistuttaa, että huhtikuun aikana on ilmoittautuminen ensi syksyn kerhoihin.
Pyhäkoulun yhdyshenkilönä Rautiossa on Päivi
Poranen.

TULOSSA RAUTIOSSA:
TO 11.4. KLO 18 – 19 Juttutuvalla kevättapahtuma (pullapäivä),
myynnissä leivonnaisia ja arpoja.
TO 18.4. KLO 11 Pääsiäisvaellus/hartaus kirkossa ryhmikselle, kerholaisille, muille seurakuntalaisille; klo 12 Pääsiäisvaellus/hartaus
kirkossa Raution koululaisille ja eskareille
1.5. VAPPUTAPAHTUMA KLO 13, munkkikahvila ja arpajaiset diakoniatyölle, partiolaiset myyvät simaa ja munkkeja, nuorten musisointia
EU-RUOKAJAKO TI 7.5. klo 14 – 17 ja ti 4.6. klo 14 – 17 seurakuntakodilla
29.5 KLO 18.30 Suvivirsi- yhteislaulutilaisuus seurakuntakodin pihalla, mukana Lapsikuoro, paistetaan makkaraa ja juodaan kahvit/
mehut, lauletaan Suvilinnun lauluja, tuotto kirkon ulkomaanavulle,
Anna-Maija ja Annukka

