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pääkirjoitus

Se on meidän kirkko
S
iitä on vain muutama vuosi. Keväinen aamuaurinko paistoi kirkkaasti ikkunoista sisään.
Meidän paikkamme oli parvella. Permanto oli
varattu lapsille, joiden polku kulki vääjäämättä
kohti yläastetta. Turvallinen kyläkoulu oli koonnut lapset säännöllisesti yhteen jo vuosien ajan saamaan oppia
ja sivistystä, jonka varassa maamme on kasvanut jo vuosisatojen ajan.
Kuudesluokkalaiset siunattiin kätten päälle panemisin,
pappi alttarin sisäpuolelta ja oma opettaja alttarin ulkopuolelta. Kerta kaikkiaan upea hetki, jossa maallinen kohtasi
taivaallisen, pieni ihminen ikuisen suuruuden. Kun annoin
myönteistä palautetta koulun rehtorille siitä, että koulu ei
ole hylännyt kristillisiä perinteitä, hän muistutti minua,
että ei niistä noin vain pidäkään luopua.

kylää, niin suomalainen mielenmaisema on valmis. Mitään
emme ole saaneet ilmaiseksi. Puut on kaadettu ja pellot
kuokittu käsin. Lapset on kasvatettu, koulutettu ja lähetetty
elämän turuille. Kun kirkko kävi pieneksi tai vanhaksi,
rakennettiin uusi. Ja se rakennettiin sinne, mihin itse parhaaksi nähtiin. Se on meidän kirkko.

Oma rukoukseni on,
että Jumala antaisi meille
Hänen tahtonsa mukaisen mielen
ja mielensä mukaisen tahdon.

Elämme uskonpuhdistuksen juhlavuotta. Lutherin naulasi kuuluisat teesinsä tasan 500 vuotta sitten. Siitä hetkestä alkoi lukuisten pienten ja suurten tapahtumien sarja,
jonka vaikutukset näkyvät myös meillä täällä Suomessa.
Mitä tulee esim. koulujärjestelmään, olemme mallimaa,
johon tullaan tutustumaan aina maailman ääriä myöten.
Kristinuskolla on ollut tässä ja monessa muussa asiassa
oma merkittävä roolinsa.

Suomi on monella tapaa erityinen. Syitä tähän on monia,
mutta yksi on varmasti yli muiden. Suomessa on rukoiltu,
vuosisatojen ajan. Ja sitä meidän tulisi tehdä vastakin. Nyt
on aika jälleen herätä rukoilemaan, jotta ikiaikojen Jumala
siunaisi meitä jatkossakin niin, että saisimme elää rauhassa
ja rakentaa tulevaisuutta joka kestää – sukupolvelta toiselle.

Jumalaa on rukoiltu ja tullaan rukoilemaan jatkossakin.
Jumala ei häviä olemattomiin sen takia, että joku ei siihen Oma rukoukseni on, että Jumala antaisi meille Hänen
juuri nyt satu uskomaan. Jumala ei tarvitse meitä, mutta me tahtonsa mukaisen mielen ja mielensä mukaisen tahdon.
tarvitsemme Jumalaa sitäkin enemmän. Jumala loi ihmisen,
Siunattua pääsiäisaikaa!
mutta kovin vähän Hän meiltä mitään odottaa. Vain sen
Sami Jalonen
Me kaikki tiedämme, mistä Suomi on tehty. Suo, kuokka ja että, uskoisimme häneen ja rakastaisimme toisiamme sillä
Puheenjohtaja,
Jussi – ja tietenkin sisu. Ja siihen kun lisää kirkon keskelle rakkaudella, millä hän on ensin meitä rakastanut.
Kristityt Yhdessä ry

Ravitse hengellistä kasvua
Kristityt Yhdessä ry tukee
Radio Dein toimintaa
ostamalla ohjelma-aikaa.
Ohjelmia tuotetaan sekä
yksin että yhteistyössä
kumppaneiden kanssa.
Ne palvelevat Radio Dein
kuuntelijoiden tarpeita.
Olemme kiitollisia
kuuntelijoiden tuesta,
joka mahdollistaa näiden
ohjelmien tuottamisen
Radio Deissä.

Uskon askeleita
Maanantaina klo 21:35,
uusinta lauantaina
klo 18 ja 02
Ohjelmaa toimittaa Mikko
Matikainen. Hän avaa kristityn elämäntapaa Luukkaan
evankeliumin 10 luvusta löytyvien periaatteiden avulla. Ohjelma
tehdään yhteistyössä Kansan
Raamattuseuran kanssa.

Aalloilla

Radio Dein ystävien
oma ohjelma. Tiistaina
Maanantaista perjantaihin klo 9 ja klo 13, uusinta
klo 8.30 ja klo 15.25,
perjantaina klo 23.
sunnuntaina klo 14
Ohjelmaa, jossa vaihdetaan kuuuusinnat viikon varrelta
lumisia, avataan kuuntelijapostia

Raamattu

Vahvistu Jumalan sanan äärellä. ja vietetään tähtihetkiä ystävien
Kuuntele Raamattua luettuna jae kanssa. Ohjelman toimittaa rakasjakeelta.
tettu radioääni Anu Lehtipuu.

Voit kirjoittaa postia osoitteeseen Pyhän maan historiaan ja kulttuuaalloilla@radiodei.fi tai pirauttaa riin. Toimittajina Heikki Kangas
studioon ohjelman aikana.
ja Saana Kangas.

Rukous Suomen
puolesta
Tiistaina klo 18,
uusinta perjantaina klo
22.30 ja lauantaina klo 03

Minä uskon
Keskiviikkona klo 17.30,
uusinta sunnuntaina
klo 13

Mielenkiintoisia tarinoita Jumalan
Rukous Suomen puolesta -oh- johdatuksesta ja uskoontulosta.
jelma on ehkäpä Suomen suurin Toimittajana Maija Hurri.
rukouspiiri. Ohjelmassa rukoilemassa vuoroviikoin ovat Mikko
Matikainen, Elina Karonen Armoa 2017
ja Timo Tikka. Tule mukaan
Torstaina klo 9 ja 13
rukoilemaan!
Laaja ohjelmasarja uskonpuhdistuksesta joka kertaa reformaation
Sykettä Israelista
historian pääkohdat ja arvioi uskonpuhdistuksen vaikutuksia suoKeskiviikosta
malaiseen yhteiskuntaan ja kanperjantaihin klo 7.45
sainvälisesti. Ohjelmaa toimittaa
Uutisia Israelista ja tutustumista Martti Pyykönen.
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Kristittyjen yhteys kantava voima 20 vuotta

K

ristittyjen ja varsinkin kirkon työntekijöiden,
jopa piispojen, erimielisyydet siitä, miten
tulemme suhtautumaan kirkossa sukupuolineutraaliin avioliittoon, on nostattanut vahvoja tunteita meissä kaikissa. Samaan aikaan maailman
poliittisissa valtasuhteissa on tapahtunut turbulenssia.
Yhtäkkiä maailma ei enää menekään kuin juna eteenpäin,
vaan ihmiset haluavat palata taaksepäin, rakentaa muureja
ja käpertyä sisäänpäin.

kirkon aukiolle kokoontui noin 40 000 kristittyä eri puolilta maailmaa ja enemmistö oli nuoria opiskelijoita luokkaretkillään. Kristittyjen yhteys oli vahvasti läsnä paavin
tervehtiessä ja rukoillessa puolestamme.

Paaston aikana paavi rohkaisee kristittyjä:
”Pyhä Henki ohjatkoon meitä todellisen kääntymyksen tielle, löytämään Jumalan sanan lahjan, puhdistumaan synnistä, joka sokeuttaa
meitä, ja palvelemaan Kristusta, joka on läsnä
Radio Dein missiona on välittää toivoa, rakentaa hätää kärsivissä veljissämme ja sisarissamme.”
yhteyttä ja kertoa uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Mutta juuri nyt kristittyjen yhteys Omien toimittajien lisäksi Radio Dein ohjelmia toimittavat
ei olekaan seurakunnissa tärkeimpiä asioita, evankeliumin useat freelance toimittajat, avustajat ja yhteistyökumppakertominen on haastavampaa ja toivo näyttää jopa naivilta nien toimittajat. Kaikki ohjelmat eivät aina
ajankohtaisten uutisten rinnalla.
onnistu toteuttamaan Radio Dein missiota.
Rukoillaan yhdessä, että Pyhä Henki ohjaa
Joskus täytyy mennä kauas, jotta näkee lähelle. Radio toimittajia kaikkien riitojen keskellä, jotta
Dein kuuntelijamatkalla Roomassa sain jälleen Radio Dei (=Jumalan säitely) voi nimensä
kohdata todellista kristittyjen yhteyttä, joka on ollut oman mukaisesti tuoda ”Kristuksen valon säteilyä”
kutsumukseni kantava voima jo 20 vuotta. Kuten kaikilla kaikille osapuolille ja kuuntelijoille.
Deimatkoilla, matkalaisia oli eri puolilta Suomea, erilaisista
seurakunnista ja elämän vaiheista. Viikon matkan aikana
sain todistaa, kuinka usko Jeesukseen yhdistää ihmisiä
Kirsi Rostamo
sekä synnyttää ystävyyttä, iloa ja toivoa.
Radio Dein toimitusjohtaja

Kirsi Rostamo osallistui Deimatkalaisten kanssa Paavi
Franciscuksen vastaanottoon.

Oli ihanaa viettää viikko tutustuen kirkon historiaan, sillä
meidän kaikkien protestanttistenkin kirkkojen juuret ovat
Roomassa. Roomassa surmatut Paavali ja Pietari eivät todellakaan kristittyjen vainojen keskellä nähneet toivoa, mutta
heidän uskonsa ikuiseen elämään oli vahvaa, koska he tiesivät, että ristillä kuollut Jeesus Kristus on Jumalan poika.

Ps. Rooman vierailun haastatteluja voit
kuunnella pääsiäisenä esim. 14.4. klo 8.10 tutustumme Sain´t Edigion hyväntekeväisyysjärjestöön, 14.4. klo 10.20 Sisar Marja-Liisa
kertoo miten hänestä tuli Birgittalaisnunna
Matkan aikana tutustuimme paavi Franciscuksen pu- ja 17.4. klo 15.25 kuunnellaan pianisti Esa
heisiin ja osallistuimme paavin vastaanottoon. Pietarin Ylösen soittoa Villa Lantessa.

Deimatkalaisia Pietarin aukiolla Pietarin kirkon edessä.

Radio Dein aalloilla
Kuva: Dreamstime.com/Bugtiger

Yhdessä ylistämään

Virsivartti

Lauantaina klo 12.02 ja
uusinta torstaina klo 22

sunnuntaina klo 7.45
ja 10.45

Uuden ilmeen saanut ohjelma
kutsuu yhdessä rukoilemaan, ylistämään ja hiljentymään Jumalan
eteen viikoittain vaihtuvan suomenkielisen ylistysäänitteen pariin. Ohjelmaa toimittaa Petri
Laine.

Virsien erikoisohjelma. Vanhoja
ja uusia veisuulauluja esittelevää
ohjelmasarjaa toimittaa Seppo
Suokunnas.

Toivekonsetti
Lauantaina klo 16,
uusinta maanantaina
klo 23
Mitä sinä haluaisit kuulla
Toivekonsertissa? Kerro oma
toiveesi Radio Dein nettisivuilla
www.radiodei.fi tai postitse: Radio
Dei/Toivekonsertti, Ilmalankuja 2 i,
00240 Helsinki.

Tuomasmessu
Sunnuntaina klo 18
Kristityt Yhdessä radioi jumalanpalveluksen Mikael Agricolan
kirkosta. Kuuntele suora lähetys
Radio Deistä.

Kuuntele

arkiston aarteita
www.radiot.fi
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Armoa 2017 tuo reformaat
Kristityt Yhdessä ry:n
tuottama ja Kirkon
mediasäätiön tukema
Armoa 2017 –ohjelma
kokoaa esille reformaation
keskeiset teemat, henkilöt
ja vaikutukset.
Teksti: Martti Pyykönen
Kuvat: Katja-Maaria Vilén

R

Luther teesejä naulaamassa
@katjamaariavilenart

LUTHERIN KAUPUNGIT
JUHLAVUONNA Alka
en
1 598 €
8.–13.6. 2017
Hei! Olen Kirkkohistorian
dosentti Timo Junkkaala. Lähde
kanssani kesäkuussa tutustumaan Uskonpuhdistuksen juhlintaan Lutherin kaupungeissa
sekä Bachfest-musiikkijuhlaan
Leipzigissa. Majoitumme kuten
Lutherkin Erfurtin augustinolaisluostariin, jossa
kokoonnumme pohtimaan kirjani ”Oikein
väärin ymmärretty
Luther” teemoja.

Lisätietoja: radiodei.fi/matkat
Kyselyt ja varaukset:
Radio Dei +358 9 7514 4511
Lomalinja +358 10 289 8100
(Puhelut 8,35 snt / puh +17,17 snt / min. Palvelumaksu
23 € / varaus.) Vastuullinen matkanjärjestäjä Lomalinja.

eformaatio, eli uskonpuhdistus, on sarja tapahtumia, jotka alkoivat noin
500 vuotta sitten. Reformaation
juhlavuosi ajoitetaan päivästä,
jolloin Martti Luther julkaisi
Roomalaiskatolisen kirkon harjoittamaa anekauppaa kritisoineet
95 teesiään. Samoihin aikoihin
reformatorista liikehdintää oli
Euroopassa muuallakin – Lutherin
edeltäjä Jan Hus oli päätynyt roviolle poltettavaksi ja sama tie olisi
epäilemättä uhannut Lutheriakin,
ellei hänen oma ruhtinaansa olisi
ottanut augustinolaismunkkia
suojelukseensa.
Martti Lutherin teologian keskiöön nousi armo, evankeliumin
tuominen kaikkien ulottuville,
Jumalan hengellisen ja maallisen
hallintavallan erottaminen toisistaan, ihmisen kyvyttömyys tehdä
ratkaisua iankaikkisen Jumalan
puoleen ja ehtoollisteologian riisuminen filosofisista käsitteistä.
Näihin reformaattori Martti
Lutherin teologian ydinteemoihin on Armoa 2017 –ohjelma
pureutunut helmi- ja maaliskuun jaksoissa. Ohjelmasarjassa
on haastateltu mm. Helsingin yliopiston dogmatiikan professori
Miikka Ruokasta, joka kertoi
esimerkiksi evankeliumin tuomisesta kaikkien ulottuville, sekä
Antti Laatoa, joka kertoi siitä,
mitä Martti Luther ajatteli ihmisen
asemasta suuren Jumalan edessä.

Reformaatio
vaikutti laajasti
Huhtikuussa aukeaa uusi luku ohjelmasarjassa, kun katse siirtyy reformaation henkilöistä ja Lutherin
ajattelun polttopisteistä edelleen
reformaation vaikutuksien tutkimiseen. Vaikutuksia tarkastellaan
niin kirkon kuin yhteiskunnankin
rakenteissa, taloudessa ja avioliitossa. Reformaation historia on
täynnä miesten nimiä, joten on oikeus ja kohtuus, että tutustumme
myös reformaation merkkinaisiin,
joita ohjelmasarjassa esittelee tutkija Sini Mikkola.
Reformaation vaikutukset ulottuivat laajalle, sillä pian teesien

Kuuntele!
Armoa 2017 -ohjelma Radio Deissä
torstaina klo 9.05 ja uusintana klo 13:05.
Ohjelmasarjan menneet osat löydät
Radio Dein ohjelma-arkistosta internetistä.
Ohjelmaa toimittaa Martti Pyykönen.

julkaisun jälkeen Wittenbergin
pikkukaupunki nousi koko tuolloisen Euroopan tietoisuuteen.
Lutherin käynnistämä teologinen
ja kirkollinen reformaatio aiheutti
sivuvaikutuksiaan niin kirkon kuin
yhteiskunnan rakenteisiin, koulutukseen, köyhäinhoitoon, jopa
talouteenkin.
Jumalanpalveluselämässä reformaation muutokset näkyivät
esimerkiksi kansankielen lisääntyneenä käyttönä. Reformaation
sanotaan myös opettaneen seurakunnat laulamaan! Sinullekin
varmasti tuttu virsi- tai muu yhteislaulu on reformaation tuotetta.
Jumala ompi linnamme, jonka
sanat ja sävellys Martti Lutherilta.
Siitä on hyvä olla kiitollinen!

Pohjoismaat kutsuvat
Kesäkuun puolivälin tietämillä
nousemme ylös pohjoismaihin
ja Suomeen saakka. Elokuun
loppuun saakka tarkastelemme
reformaatiota pohjoismaiden ja Suomen näkökulmasta.
Aloitamme tutustumalla filosofian tohtori Meri Heinosen
johdolla reformaation saapumiseen pohjoismaihin ja sen jälkeen
arkkipiispa Kari Mäkinen avaa
kuulijoille Mikael Agricolan
elämäntarinaa. Agricolaan syvennymme useammaltakin näkökulmalta: onhan hänellä kirjakielemme perustajana laajat
vaikutukset paitsi suomalaiseen
luterilaisuuteen, myös kirjallisuuteemme ja kulttuuriimme.

Nykyisyydestä tulevaan
Syyskuussa aukeaa sarjamme
viimeinen kokonaisuus kääntäessämme katseen pois historiasta nykypäivään ja ehkä
hieman jo tulevaisuuteemmekin. Kuulemme esimerkiksi aivan upouudesta Pipliaseuran
DigiMarkus-projektista, jossa
Markuksen evankeliumi on tuotu
jokaisen ulottuville digitaalisessa
muodossa internetin välityksellä.
DigiMarkusta voi yhtä helposti lukea, kuin kuunnellakin ja sen kieliasu on tämän päivän nykykieltä.
Katolisen tiedotuskeskuksen

Somettava Luther
@katjamaariavilenart

Martti Luther hermostui kun
hän Roomassa joutui polvillaan
kiipeämään ns. Pilatuksen portaita,
joilla Jeesuksen legendan mukaan
väitetään kulkeneen. Tänä päivänä
katolilaiset jatkavat samaa perinnettä
ja Deimatkoilla mukana ollut LutherPlaymobil ihmettelee sitä.

johtaja Marko Tervaportti avaa
näkökulmia Roomalaiskatolisen
kirkon suhteeseen reformaatioon ja Suomen Ekumeenisen
Neuvoston pääsihteeri MariAnna Pöntinen valottaa ekumeenisen keskustelun nykypäivää ja tulevaisuutta. Armoa 2017
–ohjelmasarja päättyy arkkipiispa
Kari Mäkisen tulevaisuuskatsaukseen. Kysymme yhdessä: minne
luterilaisuus on menossa?
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Tulevat Armoa 2017 -ohjelmat

ation radioon

Armoa 2017 I Radio Deissä to klo 9.05 ja uusintana klo 13:05

		 Kevät
06.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.

Kirsi Salonen, Reformaation vaikutus kirkon rakenteeseen
Kirsi Salonen, Reformaation vaikutus yhteiskunnan rakenteisiin
Veli Pekka Toropainen, Reformaation vaikutus koulutusjärjestelmään ja kasvatukseen
Kari Kopperi, Reformaation vaikutus kirkon köyhäinhoitoon ja diakoniaan
Esa Mangeloja, Reformaation vaikutus talousajatteluun
Jyrki Knuutila, Reformaation vaikutus jumalanpalveluselämään
Jaakko Rusama, Reformaation vaikutus lähetystyöhön
Kaius Sinnemäki, Reformaation vaikutus Raamatunkäännöstyöhön

		 Kesä
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.
6.7.
13.7.
20.7.
27.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

Sini Mikkola, Reformaatio naisen näkökulmasta
Sini Mikkola, Reformaation vaikutus avioliittokäsitykseen
Meri Heinonen, Pohjoinen reformaatio
Kari Mäkinen, Mikael Agricolan elämäntarina
Kaisa Häkkinen, Mikael Agricola, Suomen reformaattori ja kirjakielen perustaja.
Kari Kopperi, Martti Lutherin vaikutus etiikkaan
Teemu Kakkuri, Suomalaiset herätysliikkeet: pietismin tulo Suomeen
Teemu Kakkuri, Suomalaiset herätysliikkeet: 1700-1800 -luvun 4 herätysliikettä
Juha Meriläinen, Suomalaiset herätysliikkeet; uuspietismi
Kaisa Häkkinen, Reformaation merkitys Suomen kulttuurissa
Timo Kiiskinen, Reformaatio ja kirkkomusiikki
Ilkka Kantola, Reformaation merkitys Suomen yhteiskuntaan ja politiikkaan
Mia Korpiola, Reformaation merkitys Suomen lainsäädäntöön
Juha Hämäläinen, Refromaation merkitys Suomen sosiaalityölle

		 Syksy
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
2.11.

Markku Kotila, Kansankielinen Raamattu 2000-luvulla
Niko Huttunen, Raamatun tulkinta 2000-luvulla
Jussi Sohlberg, Suomalainen usko tänään
Mari-Anna Pöntinen, Ekumenia, vastakkainasettelusta yhteyteen
Marko Tervaportti, Roomalaiskatolisen kirkon suhde reformaatioon tänään
Tomi Karttunen, Maailmanlaajuinen Luterilainen kirkko
Jyri Komulainen, Luterilaisen kirkon vuoropuhelu muiden uskontojen kanssa
Selviää myöhemmin, Hyvän tekeminen 2000-luvulla
Kari Mäkinen, Reformaation tulevaisuus

Radio Dein uusi
ohjelma-arkisto
avattu!

R

adio Dei on mukana
radioalan palvelussa,
joka mahdollistaa radioasemien ohjelmien kuuntelun jälkikäteen kuukauden ajan.
Aiemmin Radio Dein internetsivujen kautta oli kuunneltavissa
vain pieni osa radiosta kuulluista
ohjelmista. Nyt kuunneltavissa
ovat lähes kaikki ohjelmat lukuun ottamatta joitakin alueellisia lähetyksiä.

on tullut. Sen jälkeen ohjelmat
löytyvät pääasiassa ohjelmatunneittain, eikä ohjelman nimen
perusteella.
Esimerkiksi ”Uskon viikonloppu
lauantai klo 14-15”. Valitun ohjelmatunnin sisällä voi liikkua
arkiston ohjelmaosoittimen
avulla haluttuun ajankohtaan.
Jotkut ohjelmat löytyvät myös
nimen perusteella esimerkiksi ”Raamattu kannesta kanteen klo 21.00-21.30”. Arkiston
Käyttöohje
käyttö voi vaatia hieman toOhjelma-arkisto löytyy Radio tuttelua, mutta pienen käyDein internet-sivujen ohjel- tön jälkeen se sujuu helposti.
mat -otsikon alta. Sen jälkeen
oikeasta laidasta löytyy radiot.fi Lisätietoja:
–ohjelma-arkiston linkki, asiakaspalvelu@radiodei.fi
joka ohjaa palveluun. Täältä voit
kuunnella joko suoraa lähetystä, P.S. Radio Dein ohjelmia voi
tai valitsemalla aiemmat -välileh- kuunnella suorana ja jälkikäteen
den löydät aikaisemmin tulleita myös matkapuhelimen kautta
ohjelmia. Ne löytyvät selaamalla radiot.fi -sovelluksella.
listan viikonpäivää, jona ohjelma
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Jari Laaksonen

Veljeni kuoli

H

än oli innokas kertomaan toisille löytämästään
ilosta. Hän jakoi siitä kaikille, jotka kuuntelivat –
ei tunkeilevasti, ei ulkokohtaisesti, vaan samalla
kuunnellen. Hänen silmänsä – ne ikään kuin hyväksyivät
ja kuuntelivat samalla kun hänen suunsa puhui. Hän heijasti rakkautta ja hyväksyntää. Hän oli vasta 33-vuotias.
Hän oli kadunkulmassa kävelemässä kohti raamattukoulua kuten niin monena muunakin aamuna. Pian hän saisi
raamattukoulun käytyä. Hän odotti ilolla, että voisi kiertää
evankelistana syrjäisiäkin kyliä. Nämä ajatukset mielessään hän lähestyi jo raamattukoulun porttia. Sitten räjähti.
Yksi pommi, siinä paikassa juuri silloin.
Minä elän ja kirjoitan tätä. Hän ei.
Miksi hänen aikansa oli nyt?
Olinhan minäkin pari kuukautta aiemmin ollut Kairossa
hetkiä ennen pommi-iskua tai siitä puolisen vuotta aiemmin konetta vaihtamassa Istanbulin lentokentällä. Sielläkin
räjähti hiukan sen jälkeen. Mutta minä selvisin. Miksi
hän – veljeni – lahjakas ja innokas evankelista Pakistanin
Lahoressa oli siinä kadunkulmassa juuri silloin?
En voi vielä tietää miksi. Enkä tiedä milloin on minun
viimeinen henkäykseni. Mutta tiedän, ettei minun tarvitse pelätä. Veljeni Jeesus on itse kohdannut kaiken sen
raadollisen, sairaan ja veren tahriman väkivaltaisen ihmisyyden irvikuvan, joka tässä maailmassa vallitsee. Myös
kaiken sen sielun pimeyden mitä näen itsessäni. Jopa
pelkoni. Ristillä Jeesus kantoi kaiken sen saastan, synnin ja turmeluksen, joka meissä täällä kivettää sydämet.
Jeesuksen tähden veljeni Lahoressa ei pelännyt edes kun
räjähti. Jeesus kuoli, jotta meillä olisi kuolemankin edessä
elämä. Sillä ristiinnaulitsemisen jälkeen Hänet nostettiin
esikoisena haudan pimeydestä elämän valoon. Jeesus voitti
kuoleman vallan. Veljeni ja Vapahtajani elää!
Alkaen
1 445 €

Tuhannet kristityt ympäri maailmaa
kokoontuvat jälleen ensi syksynä Jerusalemiin ICEJ:n järjestämille kristillisille Lehtimajanjuhlille, joiden teema on ”Jumalan kaupunki”.

Juhlien seminaareissa ja iltatilaisuuksissa on vahvaa julistusta ja iloista ylistystä. Pääset myös erämaajuhlaan Kuolleen meren rannalle sekä osallistumaan Jerusalem-marssiin.

Pääsiäisen takia jo edesmenneellä veljelläni Pakistanin
Lahoresta, sinulla ja jopa minullakin on riemullinen aamu
edessämme.
”Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta
nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta,
jotka ovat kuolleet.” 1.Kor. 15:19-20
Miika Auvinen

Vuoden 2017 lehtimajanjuhlilla juhlitaan 50 vuotta
sitten yhdistynyttä Jerusalemia.
Matkanjohtajina Radio Deistä Kirsi Rostamo ja
Pekka Vaismaa. Matkaoppaana Kinneret Toursista
Heikki Kangas, tuttu Radio Dein Israel-raporteista.
ICEJ:n juhlapaketti ei sisälly hintaan.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
• +358 9 7514 4511 klo 9.00–16.00
• info@deimatkat.ﬁ
• www.deimatkat.ﬁ
Vastuullinen matkanjärjestäjä Kinneret Tours

Kirjoittaja on vainottujen kristittyjen hyväksi työtä tekevän
Open Doors –järjestön Suomen toiminnanjohtaja. Kirjoituksen
taustalla on helmikuun tapahtumat Lahoren kaupungissa
Pakistanissa, jossa islamistiterroristit tappoivat pommi-iskujen
sarjassa muun muassa Open Doorsin tuella raamattukoulua
käyneen evankelistan.
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Jari Laaksonen

Radio Dein työntekijät kertovat:

”Tätä usko Jumalaan, Jeesukseen
ja Pyhään henkeen minulle merkitsee”
ysymykseen voisi vastata vaikka
sko on enemmän kuin veikkausta.
K
kuinka laajasti, mutta usko mer- U Se on myös elämän perusta ja toivo.
kitsee muun muassa sitä, että tapahtuipa
Lauri

elämässä mitä tahansa, aina on turva
siinä, että Jumalalla on kaikki tiedossa
umala ilmoittaa itsensä nimellä 'Minä
ja hoidossa, eikä ole mitään hätää, kun
olen'. Hän ei perustele olemassaoloaan
Jeesuksen kautta on pelastus.
sen kummemmin kuin sinä tai minäkään.
Saara Jumala on. Näen hänet Luojana, kaiken
ylläpitäjänä luomakunnassa. Mielestäni
sko Jeesukseen on jotain, jota ei olisi järjetöntä, ellei maailmankaikkeutarvitse erityisemmin pohtia, sillä della olisi tarkoitusta ja alkuunpanijaa.
se vaikuttaa taustalla ihan kaikkeen; arLuodessaan minut Jumala jätti sydävomaailmaan, toimintaan ja tulevaisuu- meeni itsensä kokoisen aukon: tarpeen
den odotuksiin. Erityisen tärkeäksi se uskoa korkeampaan voimaan. Tässä
muuttuu silloin, kun elämässä tavalla tai mielessä hän on uskoni liikkeellepaneva
toisella myrskyää. Silloin sen antama turva voima. Tuota aukkoa täyttämään, hän anja toivo on ainut asia, joka pitää pystyssä toi erityisen ilmoituksen, Raamatun, jossa
ja antaa voimaa.
hän kertoo itsestään ja tahdostaan minua
Päivi S. kohtaan kaiken, mitä minun tulee tietää.
Juha
sko on minulle jotain, mitä en osaa
eritellä omasta elämästäni irralleen.
sko merkitsee minulle turvallista
Jos puolestaan iloitsen työstäni ja pertietoa siitä, että Herra on aina muheestä sekä kuuntelen pienen imeväisen kana kaikissa tilanteissa ja että Hän tiehuutoa, se yhdistää minut omassa elämän tää paremmin, mikä on minulle parasta.
avuttomuudessanikin uskoni kohtee- Usko merkitsee myös sisimmän rauhaa
seen. Myötä- ja vastamäissä Jeesus on vaikeissakin tilanteissa.
uskoni kantaja ja haarniska. Pyrin siihen,
Heli
etten mieti uskoni määrää vaan haluan
siirtää katseeni omasta navastani uskoni
sko merkitsee minulle luottamusta
kohteeseen.
Luojaamme, Herraamme. Mitä
Ariel ikinä tulee vastaan, niin Herralta mikään ei ole piilossa ja hän on turvamme.
aamatun sanoin: ”usko on luja luotta- Häneen saamme yhteyden Jeesuksen,
mus siihen, mitä toivotaan, ojentautu- Vapahtajamme, Jumalan ainoa pojan
minen sen mukaan, mikä ei näy. Sielun ank- kautta”.
kuri, joka ulottuu ajan rajan tuolle puolen.”
Mikko
Päivi

J

U

U

U

Viikon aikana tutustumme Johanneksen
Alkaen
Ilmestyskirjan luolaan, luostareihin ja
1 190 €
Patmoksen satumaiseen luontoon. Iltaisin
nautimme hyvää kreikkalaista ruokaa, juomaa
ja kulttuuria: ehkä klassinen konsertti tähtitaivaan alla
tai kreikkalaista kansantanssia. Kotinamme meillä on
koko ajan kodikas Joanna-hotelli, jonka isäntä pitää
meistä hyvää huolta. Kiire, stressi ja aikataulut pitää
jättää kotiin!
22.–29.8. matkanjohtajina
Thorleif Johansson ja pastori Freija Özcan
29.–5.9. matkanjohtajina
Thorleif Johansson ja Kirsi Rostamo

U

R

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
• +358 9 7514 4511 klo 9.00–16.00
• info@deimatkat.ﬁ
• www.deimatkat.ﬁ
Vastuullinen matkanjärjestäjä Elve Tours
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Lava toimii mainiosti myös
esim. kioskina.

Alla vasemmalta Antti Jaatinen,
keskellä toimittaja Päivi Saloranta
ja Kimmo Ala-Penttilä.

Yhteys yli seurakuntarajojen
poiki hyvää Radio Deille
Radio Dein Seinäjoen
aluetoimitus on saanut
lahjoituksena talkootyönä
tehdyn monitoimilavan,
jota se vuokraa erilaisten
tapahtumien järjestäjille.
Teksti: Päivi Luomala
Kuvat: Jukka Saloranta

M

onitoimilavan rakentaminen on ollut eteläpohjalaisen rakentajakaksikon Antti Jaatisen ja
Kimmo Ala-Penttilän sekä yhteiskristillisen miesporukan monivuotinen yhteinen projekti. Idea
sai alkunsa Kimmo Ala-Penttilän
näystä.
– Meillä oli 2010 kieppeillä
yhteiskristillinen porukka koolla
täälläpäin ja pohdimme siinä
sitten mitä seuraavaksi tehtäisi.
Kimmo esitti vähän arkaillen siinä

vaiheessa, että mulle on joskus tullut tämmöinen näky taikka ajatus.
Siitä se sai alkunsa, Antti Jaatinen
kertoo.
Viisi vuotta kestänyt rakennusprojekti on hitsannut miesporukkaa yhteen ja yhteistyön aikana
miehille on muodostunut tunnuslauseeksi ”Ollaan totta toisillemme”. Miehet ovat päässeet keskenään jakamaan sellaisia tuntoja
ja ajatuksia, joita ei muuten tulisi
jaettua. Jumala on rakentanut työmiehiä samalla kun he ovat rakentaneet vaunua. Antti ja Kimmo
rohkaisevat miesporukoita ympäri Suomen laittamaan leiviskänsä likoon oman paikkakunnan
hyväksi evankeliumin eteenpäin
viemiseksi.
– Tässä olisi kyllä ympäri
Suomen uskoville miesporukoille
seurakunnissa ja hengellisissä järjestöissä sellainen konkreettinen
juttu, jonka sois leviävän oman

Siirrettävää

monitoimi/mobiililavaa

paikkakunnan ja seutukunnan
hyväksi, Antti ja Kimmo toivovat.
Lavaa rakennettaessa on toteutunut myös seurakuntarajojen ylittyminen, kun projektissa on ollut
mukana miehiä eri seurakuntataustoista. Miehet toivovat, että
kaikki seutukunnan hengelliset
piirit sen löytäisivät. Heitä ilahduttaa, että vuokratulot käytetään
Radio Dein Seinäjoen aluetoimituksen hyväksi.

Pohjanmaalla

avoimet ovet

Mobiililavan virallinen
”ensiesiintyminen”
Radio Dein Seinäjoen toimitus
järjestää Avoimet ovet -tilaisuuden aivan kaupungin ydinkeskustassa. Samalla se on Mobiililavan
virallinen julkistamistilaisuus.
Tilaisuus pidetään perjantai-iltapäivänä 9. kesäkuuta Radio Dein
toimituksen edessä kävelykadulla
Kauppakeskus Epstorin edessä
osoitteessa Koulukatu 13.

Lava toimii esiintymislavana ja sen lisäksi vaikkapa
kioskina tai nukketeatterin näyttämönä;
mahdollisuuksia on paljon. Asuntovaunun rungon
päälle rakennettu, käytännöllinen mobiililava
madaltaa kynnystä järjestää tapahtumia, koska se
on käyttövalmis nopeasti ja vähällä vaivalla.

vuokrataan
tapahtumajärjestäjille

Seinäjoen Radio Dein

Lavan yhteyshenkilönä toimii Jukka Saloranta
puh. 040 572 3892. Häneltä voi tiedustella ensi
kesän varaustilannetta. Kannattaa toimia
nopeasti, sillä ensi kesälle on tehty jo varauksia.

Radio Dei Pohjanmaan avoimet ovet
perjantaina 9.6 klo 15-18.
Koulukadulla olevalla lavalla musiikissa
Jaana Pöllänen, Lars Edberg ym.
Juontajana Päivi Saloranta.
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Agricola-päivä

Rukouspuhelimessa päivystetään
joka päivä klo 19–23
puh. 040 172 7000
Puhelun hinta on matkapuhelinmaksu.

Radio Deissä vietettiin perjantaina
7.4. Pipliaseuran Agricola-päivää.
Päivän kunniaksi Katri Saarelan
kanssa leivottiin ja maisteltiin myös
Deissä Agricola-leivosta. Leivos
muistuttaa meitä kansainvälisen
lukutaitotyön tärkeydestä. Virallista
Agricolan päivää vietetään 9.4.

Rukous Suomen
puolesta

Vapaa pääsy!

Uudet kokohammasproteesit
Tiivistykset ja korjaukset odottaessa
Ilmainen hammasproteesien tarkastus

1.5.2017
klo 10-15

Suora lähetys Radio Deissä
(89MHz) klo 12-15

Vainiolla.fi -kaupasta!
Hinnat alk. 0,20 €/kpl

Senaatintorilla

10:00 Pomppulinnat ja kahvila avataan
11:00 Yhteislaulua ja tervehdykset,
Rodrigo ja Saara Campos
11:40 Sari Essayah puhe
12:00 Jeesus-marssi Esplanadilla
13:00 Kiitosjuhla, ylistys ja rukous,
Jippu
15:00 Tuomiokirkko: Jippii-kuoron konsertti

Jees usko? -ilmapallot

SOITA JA VARAA AIKASI
Kauppapuist. 20 B, 65100 Vaasa, 06-312 1233
Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia, 06-477 0744

LIITY JÄSENEKSI SUOMEN
SUURIMPAAN ISRAEL-JÄRJESTÖÖN!
Jäsenmaksu 28 eur/v

Suuri lasten JIPPII-KUORO
POMPPULINNOJA

SEURAKUNTANÄYTTELY

SHALOM-lehti 54 eur/v-10no/vuodessa
Radio DEI: joka torstai klo 17.45

www.youtube.com > Israelin Ystävät

LIITTYMINEN TAI TILAUS
shalom@iy.ﬁ tai 03 314 25 100

www.iy.ﬁ

Aasiratsastusta

Rukousta

Kahvila

Honkavaaran perinnepiha
Tunnelmalliset juhlat

et

eud
oik

A-

Varaukset p. 050 575 4028

www.honkavaaranperinnepiha.fi
info@honkavaaranperinnepiha.fi

www.kokoperheenvappu.fi
Suom

Hyvän
Olon
Talo

alainen

AJANVARAUS
Yliopistokatu 15, 80130 Joensuu 013 224 087
www.fysioterapiasulavi.fi

Ohjaa kristilliseen elämään
Rohkaisee odottamaan
Kristuksen paluuta

Tilaa Airut!
Opi aikuista rukousta joka kuukausi.
www.airut.net
Puh. 03-3142 2300
Airut-lehti, Kuusitie 7 A 3, 37500 LEMPÄÄLÄ
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Uuden vuos
Säveltäminen alkoi, kun
Lasse Heikkilä ylettyi
pianon koskettimille.
Gospel Power -yhtyeen
riveissä hän aikuistui
ja oma identiteetti
hahmottui Suomalaisen
messun säveltäjänä.

basistiksi. Kaikki bändini ovat
olleet minulle erinomaisia musiikkikouluja. Niitä voisi kuvailla
työkalupakiksi, jota tarvitsee nyt
ammattimuusikkona. Pakkiin on
kertynyt monenlaisia työkaluja,
joita voi ottaa esiin erilaisissa musiikillisissa projekteissa.

Vanha viisaus
muistuttaa siitä,
kuinka välillä pitää
mennä kauas,
ymyssä suin Lasse että näkee lähelle.

Teksti Anu Lehtipuu
Kuvat Kimmo Torkkeli,
Jukka Mäkinen

H

Heikkilä kuvailee itseään suomalaiseksi
prototyypiksi, tamperelaiseksi
perusjuntiksi, jolla oli tinkimätön
missio jo nuorena muusikkona.
– Lukion jälkeen päästiin tosi
toimiin, kun musiikkia oli jo harrasteltu pitkään ja me reenattiin
aina. Olin 19-vuotias, kun Gospel
Power perustettiin. Silloin oli halu
soittaa ja jakaa hengellistä pääomaa, jota oli siihen mennessä
ehtinyt ammentaa. Gospel Power
-yhtye teki musiikkihistoriaa, kun
hengellisen yhtyeen musiikkia
ruodittiin ensimmäistä kertaa mm.
TV:ssä Levyraati -ohjelmassa ja
konsertteja oli erilaisissa tapahtumissa ympäri Eurooppaa.
– Kyllähän siitä seurasi melkoinen gospel-buumi. Kun muistelen
1990-lukua, niin joka peruskoululuokassa oli jonkin sortin gospelbändi. Se kuului siihen aikaan
asiaan.

Melodioiden
työkalupakki
Muuntautumiskykyinen säveltäjä
tunnetaan lukuisista hengellisistä
lauluista, musikaaleista ja messuista. Lasse Heikkilä on kirjoittanut lauluja kuoroille, bändeille
ja sooloartisteille. Monipuolinen
tuotanto juontuu jo lapsuudesta
ja nuoruudesta.
– 7-vuotiaana tein ensimmäisen kappaleen, joka kirjoitettiin
nuoteille. Sävellys sai nimekseen
Linnanmäki, sillä melodia kulki
ylös ja alas, kuvaten vuoristorataa.
Olihan se erikoista, että tamperelainen kirjoittaa helsinkiläisestä
huvipuistosta, mutta se oli aikaa
ennen Särkänniemen huvipuistoa! Ensimmäisen bändini ohjelmisto koostui pelkästään omista
sävellyksistäni. Yhtye oli nimeltään Crazy Brothers, jonka kasasin
12-vuotiaana. Nuoruuden bändikavereista moni muukin suuntautui musiikin ammattilaiseksi.
Musiikkihullu ”crazy brother” veljeni päätyi sittemmin Seitsemän
Seinähullua veljestä -yhtyeen

Lassen piti suunnata maapallon
ääriin, ennen kuin osasi arvostaa
sitä, mitä kotona on.
– Minun piti lähteä ulkomaille,
puheliaiden amerikkalaisten ja
itsevarmojen norjalaisten pariin
löytääkseni suomalaisuuteni. Kun
tulin takaisin, näin järvimaisemat
ja metsät, koin luonnonrauhan
ja ihmisten luotettavuuden, ystävällisyyden ja uskollisuuden.
Yritin unohtaa kaikki musiikilliset trendit ja menin järven rantaan
kuulostelemaan, miten edessäni
avautuva maisema soi minulle.
Luonnon keskellä lähdin ennakkoluulottomasti tekemään musiikkia, josta Suomalaisen messun musiikki vähitellen syntyi.
Suomalainen messu oli alun perin tilausteos Maata Näkyvissä
nuortentapahtumaan lähes 20
vuotta sitten. Nimi viittaa jumalanpalvelukseen, mutta kyseessä
on ennen kaikkea elämyksellinen
musiikki- ja tanssiesitys.
Viime vuosien aikana yhteiskunnalliset tapahtumat ovat muovanneet kotimaatamme. Näitä
teemoja Lasse Heikkilä halusi
mukaan päivitettyyn juhlaversion
sanoituksiin.
– Ensinnäkin maahanmuutto,
joka on aiheuttanut melkoista
kuohuntaa. Ajattelin sen olevan
aihe, joka on nostettava. Eihän
meidän historiassamme tämä ole
ensimmäinen kerta, kun yhtäkkiä
keskuudessamme on muukalaisia.
Meidän on pitänyt aiemminkin
löytää mielekäs tila heille meidän
yhteiskunnassamme. Haluaisin oikeastaan haastaa jokaista, että meidän pitää tehdä se nyt uudestaan.
Toinen tähän liittyvä teema on turvattomuus, niin taloudellinen kuin
ulkopoliittinen. Tällaisia turvattomuuden aikoja on eletty Suomen
itsenäisyyden alkuaikoinakin.

Sanoituskilpailun satoa
Radio Dei järjesti sanoituskilpailun, jonka voittajatekstit valittiin Lasse Heikkilän sävellettäväksi Suomalaisen messun
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sisadan isänmaalliset laulut

Lasse Heikkilälle järvenrannassa soi suomalainen maisema.

juhlaversioon. Millaisia tekstejä
syntyi eri puolilla Suomea?
– Nyt voisin sanoa, että kirjava
on se sana, joka tulee ensimmäisenä mieleen. Sanoitusten ja runojen määrä oli mittava, yli 900
tekstiä. Osa sanoituksista oli aivan loistavia ja uudessa messussa
ovat mukana ne, jotka erottuivat
edukseen. Nämä palkitut laulut
sisältävät sotien muistelua, evakkoteemaa ja kolmantena aiheena
on juhlinta.

kansallismaisemissamme eri
vuodenaikoina. Jokainen laulu
on saanut taustalleen elävän taulun ja ne voi kokea mm. Radio
Dein 20-vuotisjuhlassa
Kulttuuritalolla Helsingissä
3.11.2017. Yhteistyötä kuvakerronnassa on tehty myös tamperelaisen Museokeskus Vapriikin
kanssa. Sieltä on saatu käyttöön
historiallisia kuvia, joiden kautta

pääsee todellisiin tunnelmiin, ja alkuperäisestä ryhmästä saaesim. vuoden 1952 Helsingin tiin muutama tukihenkilö kouolympialaisiin.
luttamaan heitä. Nyt uudessa kokoonpanossa on valkialaisia, jotka
Suomalaisen messun
eivät olleet vielä syntyneetkään
juhlaversion esittävä
kun Suomalainen messu aloitti
Uusi Valkia-ryhmä
ensiesityksensä vuonna 1998.
on koottu uudelleen
Messun alkuaikoja muistellessa
lahjakkaista taiteilijoista. Lasse Heikkilä herkistyy ja on
– Syksyn 2016 aikana etsittiin kiitollinen elämästään 100-vuouutta sukupolvea Valkiaan mukaan tiaassa Suomessa.

– Mielessäni on psalmilaulajan ajatus, ”älä ihmislapsi unhoita mitä hyvää Hän on sinulle
tehnyt”. Voisimmepa nähdä sen,
mitä meillä on ja olla kiitollisia
siitä ja antaa kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Tämä meidän hyvinvointimme on Jumalan lahjaa ja
Jumalalle siitä kiitos.

Kiitollisuus 2017
Suomen juhlavuonna julkaistava Suomalaisen messun juhlaversio sisältää yhteensä 20 sävellystä, joista uusia on 4 kappaletta.
– Suurin muutos alkuperäisiin esityksiin on se, että tämä
koko tarina on sidottu aikajanaan. Messu alkaa kansalaisten
itsenäistymishaaveista ja tulevaisuuden unelmista ja etenee historiallisin kääntein. Visuaalisesti
messu on myös saanut uuden ilmeen. Luontokuvaaja Veikko
Ruohotie on tehnyt työtään
huippukalustollaan timelapsekameroineen ja helikoptereineen kolmen vuoden ajan

Kirkkopäivien Suomalaisen messun juhlaversiossa 19.5.
ovat vierailevina tähtinä Mikaelinkirkon musiikkievankelista Jippu
sekä Heikki Hela. Myös muita Radio Dein tuttuja ääniä on
viemässä tarinaa eteenpäin. Kyseessä on Radio Dein
tuottama esitys ja 20-vuotisjuhlavuoden avaus.

Suomalaisen messun juhlaversiot,
joissa Radio Dei on mukana:
19.5. Turku, Mikaelin kirkko
12.8. Seinäjoki, Urheilutalo

16.9. Oulu, Madetoja-sali
3.11 		Helsinki, Kulttuuritalo
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Uutisikkuna
Jippu radioiden
suosituin naisjuontaja
– Todella uskomatonta! Tämä
vetää nöyräksi ja kiitolliseksi.
Kiitän Radio Deitä, ohjelman
tuottaja Kai Kortelaista ja kaikkia kuuntelijoita ja vieraitani
sekä tukijoitani. Tämä rohkaisee ajattelemaan, että radiolla
ja Ihmisen äänellä on mahdollisuus vetää ihmisiä lohdun,
toivon ja Jeesuksen rakkauden piiriin, kommentoi nykyisin
Mikaelin kirkon musiikkievankelistana toimiva Jippu.
Jippu nousi historiallisesti
ensimmäisenä Radio Dein
juontajana short-listalle
neljän muun Vuoden radiojuontaja -tittelistä kisailleen
finalistin joukkoon. Finalistit
ja Vuoden radiojuontaja valittiin
yleisöäänestyksellä radioiden
asettamien ehdokkaiden joukosta. Yleisöäänestyksessä annettiin ääniä yhteensä 140 000
kappaletta. Jippu ja Radio Dei
olivat kisassa mukana valtakunnallisten kaupallisten radioiden
sarjassa
Radio Deissä Jippu &
Rainer Friman ja ihmisen
ääni -ohjelmaa juontava Jippu
on radioasemien suosituin naisjuontaja. Kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedia
ojensi keväisessä RadioGaalassa
Vuoden radiojuontaja -palkinnon Jaajo Linnonmaalle jo
seitsemättä kertaa.
Laulajana ja lauluntekijänä ja
sittemmin myös radio-ohjelmistaan kiitosta saanut Jippu
on vetänyt viikoittaista ohjelmasarjaa Radio Deissä runsaan vuoden ajan. Ohjelma on
noussut lyhyessä ajassa kanavan

V

Nina Åström Israelissa

Radiokuuntelijat äänestivät Jipun
Suomen suosituimmaksi naisääneksi.
Kuva: Mikko Rintala

kuunnelluimpien ohjelmien
joukkoon ja saanut runsaasti
huomiota eri medioissa ja kiitollista kuuntelijapostia.
Juontajien ja tuottajan lisäksi
ohjelmasarjaan on antanut panoksensa Radio Dein musiikkipäällikkö Antti Suonio. Hän
vastaa ohjelman äänituotannoista ja antaa jaksoihin musiikillisen mausteensa säestämällä
Jipun tulkitsemia kappaleita, joita
kuullaan vain radiolähetyksissä.
Jippu & Rainer Friman
ja ihmisen ääni kuullaan
Radio Deissä keskiviikkoisin kello 16 ja uusintana tiistaisin kello 22. Lähetetyt
jaksot ovat kuunneltavissa
kuukauden ajan Radiot.
fi-palvelussa.
Kannen kuva: Ihmisen ääni
-tiimi poseerasi RadioGaalassa.
Gaalatunnelmissa olivat mukana
musiikkipäällikkö Antti Suonio
ja Ihmisen äänen tuottaja Kai
Kortelainen. Kuva: Mikko Rintala

Nina ja Benny Åström tapasivat
Kinneret Tours Oy:n ja Radio
Dein Israel -matkalla Adonai
Roi seurakunnan pastorin Avi
Mizrachin (keskellä) Tel Avivin
"rukoustornissa".
Nina Åström konsertoi
Israelissa Hesed veEmet (Armo
ja totuus) seurakunnassa.
Tilaisuudessa oli mukana
muun muassa 150 toisen
maailmansodan holokaustin
kokenutta juutalaisvanhusta tai
heidän lähiomaisiaan.
Kuvat: Heikki Kangas

Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n tapahtumat:
Kouvolan Vapaakirkko 26.4. klo 19
musiikissa Nina Åström ja Jim Hakola mukana
Lauri Nurminen Radio Deistä.

Roba Cafe pe 12.05 klo 18.00
musiikissa Tommi Kalenius, mukana Radio Deistä mm. Pekka Vaismaa, illalliskortti 15 €

Hämeenlinnan Vapaakirkko to 4.5. klo 19
musiikissa Jaana Pöllänen & Ville Uusitalo,
mukana Arto Kortemaa,
Johannes ja Pekka Vaismaa

Radio Dei pohjanmaa avoimet ovet
9.6. klo 15-18,
Koulukatu 13
musiikissa Jaana Pöllänen ja Lars Edberg

Viikon suomalainen yrittäjä -ohjelma Radio Deissä

iikon suomalainen yrittäjä –ohjelmassa pääsemme tutustumaan
yrittäjän matkaan liiketoimintaa
luodessaan. Ohjelmasarjassa kerrotaan
miten yritystoiminta alkoi, mitä vaiheita
on ollut, mikä on tilanne nykyään ja miltä
tulevaisuus näyttää.
Yrittäjien tarinat kiinnostavat kuuntelijoita ja ohjelma on saanut hyvän vastaanoton. Ohjelmasarjassa ovat olleet
äänessä mm. Asuntoekonomi LKV, AsuntoSatama LKV, Bayerncar Oy, Cariitti Oy,

Cityvarasto Oy, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Eläinlääkärikeskus SoVet, Helsingin Villasukkatehdas Oy, Janita
Oy, Karvala Oy, Kone-Ketonen Oy ja Puidenhoitajien Oy.
Radio Dei pyrkii osaltaan auttamaan
suomalaista yrittäjää tarjoamalla yrittäjille edullisen kaupallisen yhteistyöpaketin.
Myös Radio Dei on suomalainen perheyritys, joten ymmärrämme yrittäjien taivalta.
Yhteistyöpakettiin kuuluu ohjelmasarjan lisäksi mainoskampanja yritykselle ja

artikkeli Radio Dein kotisivulla. Yrittäjällä
on myös mahdollisuus antaa yritystoimintaansa liittyvä palkinto Radio Dein kuuntelijakilpailuun.
Viikon Suomalainen yrittäjä –ohjelma
tulee Radio Dein Toivon Päivässä maanantaista perjantaihin alkaen klo 15.32.
Ohjelmat ovat jälkikäteen kuunneltavissa Radio Dein kotisivun kautta kirjoittamalla etsi-kenttään yrityksen nimi, jolloin löytyy artikkeli kyseisestä yrityksestä. Tähän
artikkeliin on lisätty ohjelmasarjan jaksot.

Mikäli olet yrittäjä tai koet tutun yrittäjän sopivaksi tähän ohjelmasarjaan, niin
ota yhteyttä Radio Dein myyntiin.
Siunattua pääsiäisen aikaa!
Mikko Hurskainen
Myyntipäällikkö
0400 770289
mikko.hurskainen@radiodei.fi
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Kristityt Yhdessä ry:n
vuosikokouksen
kuulumisia

Radio Dei kirkollisessa
suurtapahtumassa
Kirkkopäivillä Turussa

K

Turun Kirkkopäivillä 19.–21.5. juhlitaan 100-vuotiasta
Suomea reformaation hengessä. Radio Dei käynnistää
myös virallisen 20-vuotis juhlavuotensa Kirkkopäivillä
Lasse Heikkilän Suomalaisen Messun juhlaversiolla,
joka esitetään 19.5 Mikaelin kirkossa. Radio Dein
taajuuksilla lähetetään suoraa ohjelmaa Kirkkopäiviltä
perjantaina ja lauantaina alkaen klo 10.00. Radio
Dei ja Kristityt Yhdessä ry ovat esillä Kirkkotorilla
Logomossa.

ristityt Yhdessä ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona
29.3. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 vahvistettiin
ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Vuosi 2016 oli
jo 19 toimintavuosi ja nyt alkava vuosi on 20 v.-juhlavuosi Radio
Dein lisäksi myös Kristityt Yhdessä ry:lle. Taloudellisesti yhdistyksen toiminta jäi hieman ylijäämäiseksi. Liikevaihto oli noin puoli
miljoonaa euroa.
Viime vuonna yhdistys kustansi kaikkiaan 11 eri radio-ohjelmaa
Radio Deissä. Uutena ohjelmana alkoi Anu Lehtipuun toimittama Aalloilla -ohjelma tiistaisin klo 9-10.
Rukouspuhelin päivysti joka päivä klo 19-23 ja vastaanotettuja
soittoja oli vuositasolla noin 12 000 kpl. Aalloilla -lehti ilmestyi
edellisvuosien tapaan neljä kertaa vuoden aikana. Järjestetyistä
tapahtumista suurin oli Koko perheen vappu -tapahtuma, joka
kokosi Helsingin Senaatintorille vappupäivänä noin 2000 ihmistä.
Teemana oli Rukous Suomen puolesta, musiikista vastasi Saara ja
Rodrigo Campos ja pääpuhujana oli ulkoministeri Timo Soini.
Yhdistyksen hallitus täydensi kokoonpanoaan syyskokouksessa,
jolloin uudeksi jäseneksi valittiin Tommi Hakkari. Kristityt
Yhdessä ry:n hallituksen jäsenet ovat Arto Antturi, Kristiina
Drotár, Jari Hytti, Lauri Nurminen, Anita Paalanne, Kirsi
Rostamo, Ilkka Kastepohja ja puheenjohtaja Sami Jalonen.
Kannatusjäseniä yhdistykseen kuului viime vuoden lopussa 5017
henkilöä.
Kiitos kaikille hallituksen jäsenille ja yhdistyksen aktiiveille ahkerasta työstä evankeliumin eteenpäin viemiseksi
ja siunausta alkaneeseen toimintakauteen!
Renata Räty

Kesähäät
J

uhlapaikka, kutsut, ruokatarjoilut, koristeet… Olihan esteiden
tutkinta hoidettuna?
Häitä valmistellessa tehtävälistalle kertyy nopeasti pituutta
paljon. Käytännön asioiden lisäksi mielessä pyörii todennäköisesti kysymyksiä ja ajatuksia avioliiton merkityksestä ja yhteisestä
tulevaisuudesta.
Radio Dein maaliskuussa alkaneessa Kesähäät-ohjelmassa
otetaan selvää häävalmisteluista ja naimisiinmenoista. Tarkastelussa
on käytännön näkökulmia, mutta myös avioliiton syvempi merkitys.
Ohjelmassa seurataan myös Radio Dein toimittajan, Saara
Rädyn, ja hänen sulhasensa juhannushäiden valmisteluita.
Kesähäätunnelmissa Radio Deissä ollaan keskiviikkoisin
Toivon päivässä klo 15.45.

K

irkkopäivien ohjelma löytyy sivuilta kirkkopaivat.
fi. Kirkkopäivä-ohjelman
kiintopisteet ovat konferenssitalo Logomo ja tuomiokirkko
ympäristöineen. Heti perjantaina Turussa kävellään rauhan
puolesta yhdessä eri uskontokuntien kanssa. Kävelyä edeltää
Uskonnot, rauha ja kotoutuminen
-seminaari Logomossa, jossa pääpuheenvuoron pitää pääministeri
Juha Sipilä. Tämä pyritään myös
radioimaan Radio Deissä.
Kirkkopäivien ytimessä ovat
ajankohtaiskeskustelut, joissa
kirkkoa ja yhteiskuntaa uudistetaan avoimissa ja rajat ylittävissä
vuoropuheluissa. Päivillä on noin
40 keskusteluohjelmaa, joissa panelisteina on tunnettuja yhteiskunnallisia päättäjiä sekä kirkollisia vaikuttajia yli kirkkorajojen.
Hartaudet, messut ja hilj e n t y m i n e n o v at o l e n nainen osa Kirkkopäiväohjelmaa. Halutessaan voi

Radio Dei
virallinen
Kirkkopäivä
-radio
Radio Dein studio on
keskellä Kirkkopäivien
ydintä Kirkkotorilla
Logomossa. Voit tulla
tapaamaan tuttuja toimittajia Kirkkotorille
ja siellä kerromme
myös Radio Dein ja
Kristityt Yhdessä ry:n
toiminnasta.

L
viivähtää Rukouksen talossa,
Hiljaisuuden poluilla tai opiskella
Raamattuopetusakatemiassa.
DigiMarkus -mobiilipalvelussa
voi testata, miltä Markuksen
evankeliumi kuulostaa suoraan
alkukielestä käännettynä.
Perjantai- ja lauantai-iltana
Logomon jättilavan täyttävät
Kirkkopäivien suurkonsertit.
Perjantaina esimerkiksi esitetään
Radio Dein Suomalainen Messu
juhlaversion konsertti Mikaelin
kirkossa klo 17.45 - 19.15.
Sen jälkeen ehtii hyvin Logomoon Jukka
Leppilammen Tämä huone,
tämä hetki -konserttiin, joka alkaa klo 20.00.

ähetämme Logomon
saleista suorana ajankohtaisia keskusteluja
ja paneeleja. Suorien radioitavien keskustelujen välissä
haastattelemme Kirkkotorilla
tapaamiamme kirkon ja
yhteiskunnan vaikuttajia.
Puffaamme myös tulevia
tilaisuuksia.
Jos siis olet Kirkkopäivillä,
pitää Radio Dei sinut koko
ajan mukana tapahtuman
tunnelmassa ja kotiisi Radio
Dei välittää parhaimpia paloja juhlilta. Lähetykset alkavat perjantaina klo 10.00
ja päättyvät lauantai-iltana.
Tarkemman ohjelman löydät
radiodei.fi/sisalto/ohjelmat/
ohjelmatiedot/ viikon alussa
tai radiot.fi palvelusta. Kaikki
ohjelmat ovat tallenteina
kuultavissa vielä 4 viikkoa
radiot.fi -osoitteessa.

Radio Dein 1-vuotissyntymäpäivä Kajaanissa

Kajaanin Helluntaiseurakunnassa juhlittiin Radio Dein Kajaanin taajuuden
1-vuotissyntymäpäivää maaliskuun lopulla. Tilaisuudessa sanaa jakoi evankelista
Tuija Valtanen. Radio Dein ystäviä oli saapunut paikalle salin täydeltä.

Viktor Klimenkon vahva
tulkinta ja sanoma puhutteli
kuulijoita.
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Palveleminen
Hengessä - Palvelemista
Jumalan voimassa
Colin Dye
Hinta: 14,90 e

Mistä on kysymys?
Eutanasia
Päivi Räsänen
Taivaan rajalla
Hinta: 9,90 e
John Burke
Hinta: 35,00 e

Raamatunlukukalenteri
(A5-koko)
Isän kaipuu
Jumalan
kirkkaus Robert
Murray Saara Kinnunen
seurakunnassa - Kris- M’Cheynen
Hinta: 25,00 e
tuksen
edustajana Hinta: 5,90 e
nykymaailmassa
Colin Dye
Hinta: 14,90 e

Kotisataman Deitti
lahjakortti
Hinta: 20,40 e

Raamattu avautuu I
ja II
David Pawson
Hinta: 59,00 e

Suomalainen messu
CD, juhlaversio
Lasse Heikkilä
Hinta: 22,00 e
Sydämen kaipuu Hengellinen kasvu ja
kilvoitus
Nunna Kristoduli
ALE:
9,90
e(SH
28,90 e-66%)

Miracles from heaven
DVD
Hinta: 18,90 e

Seitsemän asiaa mus- Pääsiäiskertomus
limin kohtaamisesta
(sarjakuva)
Hinta: 2,00 e
Hinta: 4,90 e

Ben-Hur DVD
Hinta: 17,90 e

EXIT - Kaikki laulut
1987-1999 nuottikirja
Exit
Hinta: 39,00 e
Kaulariipus, risti leveä, oliivipuu
Hinta: 5,00 e

Apostolin sandaalit
Jarkko Vehniäinen
Hinta: 24,90 e

Bonhoeffer - Pastori,
marttyyri, näkijä, vakooja
Eric Metaxas
ALE: 21,90 e(SH
49,00 e-55%)
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Kohotkoon ilohuuto
- Lauluja virsikirjan
Krusifiksi jalustalla
lisävihkosta CD
Pekka Nyman En- 18 cm
Hinta: 29,90 e
semble
Hinta: 21,90 e
Yliluonnollisen
parantumisen voima
Chris Gore
Hinta: 24,00 e

Rukoushelmet (symbolihelmet)
Hinta: 5,90 e

Kristinusko ja islam
Martti Ahvenainen
Hinta: 33,00 e

Isä CD
Northwind Collective
Hinta: 20,00 e

Parhaita paloja
Päivö Parviainen
Hinta: 25,00 e

Minuiksi
Tommy Hellsten, Tiina Tuomikoski
Hinta: 11,00 e

Unipursi CD
ALE: 9,90 e(SH 20,00
e-51%)

Kaulariipus
Hinta: 5,00 e

Sinulle
Kalevi Lehtinen
Hinta: 6,00 e
Sovintoon
elämän
kanssa
Saara Kinnunen
Hinta: 19,00 e

Orjantappurakruunu
Hinta: 26,90 e

Jippii - Ristin maa
CD
Jippii
Hinta: 20,00 e

The Garden CD
Kari Jobe
Hinta: 22,00 e

Lupaus CD
Arttu Laitinen
ALE:
9,90
e(SH
20,00 e-51%)

Kristushahmo
Hinta: 26,90 e

Surusta toivoon Kummin paluu
eheytymisen polkuja
Unelmahomma CD
Anna-Mari Kaskinen Helen Jaeger
ALE: 7,90 e(SH 10,00
ALE: 5,90 e(SH 24,30 Hinta: 24,90 e
e-21%)
e-76%)

Hinnat voimassa toistaiseksi.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
toimisto@deikauppa.i | www.deikauppa.i
p. 020 133 433 ark. klo 9–14 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min)
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Testamentti – päätös, jolla on iankaikkista merkitystä!

J

umala on antanut meille
elämänlahjan. Hän on myös
viime kädessä suonut meille
elämässä sen mitä meillä
on. Osa hengellistä kasvua on eri
tavoin omasta antaminen muiden hyväksi. Se voi olla aikaa,
rinnalla kulkemista, vieraanvaraisuutta ja myös taloudellista
antamista. Ne ovat kaikki vapaaehtoisia. Suomessa taloudellisesta
antamisesta puhumiseen liittyy
valitettavasti usein syyllistämistä
tai sitten siitä ei puhuta juuri lainkaan. Raamatussa on runsaasti esimerkkejä siitä, kuinka tärkeää on
huolehtia taloudellisesti orvoista,
leskistä, muukalaisista ja hengellisestä opetuksesta vastaavia.
On tärkeää huomioida omaa
perhettä ja omaisia, mutta osalla
meistä ei ole läheisiä, joita huomioida testamentissa. Tällaisessa
tilanteessa on mahdollista huomioida sitä minkä kokee hengelliseksi
perheeksi tai tärkeäksi hengelliseksi työmuodoksi. Testamentti
on yksi suurimmista mahdollisuuksista olla tukemassa hengellistä työtä, jonka tarkoituksena on
välittää evankeliumia ja vaikuttaa
ihmisten iankaikkiseen elämään.
Perintö ilman testamenttia menee
valtiolle, mikäli lähiomaisia ei ole.
Haluamme rohkaista sinua pohtimaan testamentin tekemistä riippumatta siitä mikä on sen sisältö.
Olemme kiitollisia, jos kauttamme
tapahtuva kristillisen radiotyön
tukeminen voi olla testamentin
kohteena. Testamentti voi jakautua
myös monelle tärkeäksi koetulle
taholle. Vaikka tukesi ei kohdistuisi
meidän kautta tehtävään työhön,
niin kannustamme huomioimaan

Miksi tehdä testamentti?

jotakin muuta hengellistä työtä.
Jos haluat tehdä testamentin ja
haluat lisätietoja asiasta, niin voit
soittaa Radio Dein numeroon Testamentti on tärkeä tehdä, jotta
Vaihde (09) 7514 4511 (ma-pe voi itse vaikuttaa siihen kenelle
klo 9-16.00).
jätät omaisuutesi.
Huomioithan, että mikäli sinulla
Lauri Nurminen ei ole lähisukulaisia, niin ilman
Kristityt Yhdessä ry testamenttia omaisuutesi menee
varapuheenjohtaja valtiolle. Myös verotukselliset
syyt voi vaikuttaa testamentin
laadintaan.
Testamentti on tehtävä kir-

jallisesti, kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä.
Testamentin tekijän omakätisesti allekirjoitettua testamentin
tai tunnustettua nimikirjoituksensa oikeaperäiseksi todistajien
on vahvistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien
tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Testamentin tekijän ei

kuitenkaan tarvitse kertoa todistajille testamentin tarkempaa sisältöä. Testamentin saaja, alle 15
-vuotias tai lähisukulaiset eivät saa
toimia testamentin todistajina.
Testamentin laatimisessa on
hyvä käyttää apuna asiantuntevaa asianajajaa tai lakimiestä.
Jari Hytti
asianajaja, varatuomari,
Kristityt Yhdessä ry:n
hallituksen jäsen

Helmi Makkosen muistokirjoitus

K

ristityt Yhdessä ry:n jäsen Helmi Makkonen kuoli 31.1.2017
Lahdessa. Helmi syntyi 16.7.1938 Kerimäellä. Jumala istutti
Helmin sydämeen jo lapsena voimakkaan kutsun lähetystyöhön
Afrikassa. Määrätietoisesti hän kouluttautui diakonissa-sairaanhoitajaksi
ja myöhemmin suoritti myös kätilökurssin. Lähes kolmekymmentä
vuotta hän sai palvella lähetystyöntekijänä Namibiassa ja Botswanassa
vaikeissa oloissa ja vaativissa tehtävissä. Eläkkeelle jäätyään hän auttoi
vapaaehtoistyössä Inkerinmaan vanhuksia.
Helmi Makkonen rukoili: ”Herra tee minutkin rohkeaksi valon kantajaksi,
että maailmassa ei olisi niin pimeää ja niin monta pelkäävää ihmistä.”
Helmi olikin valona sekä eläessään että vielä kuoltuaan, sillä hän testamenttasi omaisuutensa hänelle tärkeille lähetysjärjestöille, laupeuden
työhön sekä Radio Deille. Helmi Makkosta ja Radio Deitä yhdisti vahva
ja varma näky, joka on kestänyt kaikkien myrskyjen keskellä.
Lainauksia Toini Hihnalan kirjoittamasta kirjasta:
HELMI, Näkyjen teillä Afrikassa
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Radio Deissä kerromme Jeesuksesta.

Allekirjoitus

Päiväys ja paikka

Sähköposti

Postiosoite

Lähiosoite

Nimi

Henkilöjäsen, työssäkäyvä 40 €/vuosi
Eläkeläinen, opiskelia, kotiäiti, työtön 20 €/vuosi
Yritys tai yhteisö 250 €/vuosi

Puhelin

Eräpäivä

Minun lahjani
kristilliselle radiotyölle

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021, Poliisihallitus 16.11.2016. I Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.

Euro

Valitse viite
listalta!

Tililtä nro

lahjastasi!

Kiitos

2600	Kristillinen radiotyö
2309 Haapavesi
2105 Hämeenlinna
2079 Kajaani
2082 Kemi
2118 Keski-Suomi
2121 Kokkola
2370 Kristiinankaupunki
2134 Kuopio
2257 Kymenlaakso
2147 Lahti
2260 Lappeenranta
2286 Lohja
2150 Mikkeli
2163 Oulu
2176 Pohjanmaa

Allekirjoitus

Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.
Keräyslupa Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021, Poliisihallitus 16.11.2016.

Viitenro

Yhdistys ottaa vastaan myös testamentteja.
Yleishyödyllisille yhteisöille tehdyt testamenttilahjoitukset ovat verovapaita.

Maksaja

4

Voit antaa lahjan tilisiirtona lahjoitustilille: Kristityt Yhdessä ry,
FI88 1012 3000 2061 75, yleinen radiotyön viite on 2600.
Toki voit käyttää haluamaasi viitettä.Viitelista löytyy viereisestä tilisiirtolomakkeesta.

Kristityt Yhdessä ry

Toimintaa voi tukea soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 111 77
Puhelu maksaa 10,26 euroa + pvm

Saaja

2
3

Kristityt Yhdessä ry:n kautta välität ilosanomaa Jeesuksen rakkaudesta.
Valitsemallasi viitteellä tukesi kohdistuu sinulle rakkaaseen työmuotoon.

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi tai kuukausilahjoittajaksi eli kummiksi
täyttämällä lomakkeen joko osoitteessa radiodei.fi/tule-ystavaksi tai postittamalla
maksutta tällä sivulla olevan lomakkeen.Voit liittyä myös lähettämällä yhteystietosi
sähköpostilla osoitteeseen kristityt.yhdessa@radiodei.fi.

Tue kristillistä radiotyötä!

1

2189
2192
2202
2215
2299
2228
2231
2244
2406
3900
1504
1135
7702
7773

Yhdistys sitoutuu Raamattuun ja Apostoliseen uskontunnustukseen.

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?

Kyllä haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n kannatusjäseneksi.

Pohjois-Karjala
Pääkaupunkiseutu
Rovaniemi
Satakunta
Savonlinna
Tampere
Turku
Muu Suomi
Nettiradio
Rukouspuhelin
Mongolia-projekti
Kummilapsi
Israel-ohjelma
Rukous Suomen
puolesta -ohjelma
7760 Tuomasmessu

Yhdistyksen tarkoitus on lähentää ihmisten suhdetta Kristukseen, edistää kristittyjen
laajapohjaista yhteyttä sekä auttaa lähimmäisiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm:
• Tuottaa ja ostaa kristillisiä ohjelmia.
• Tukee kristillistä radioasemaa välittämällä tietoa,
tarjoamalla ammattitaitoa ja taloudellista tukea.
• Ylläpitää voittoa tavoittelematta
rukouspuhelimen toimintaa.
• Järjestää erilaisia kristillisiä tapahtumia,
joiden tavoitteena on lähentää ihmisten
suhdetta Kristukseen.

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Kristityt
yhdessä ry
maksaa
postimaksun

Liity jo tänään kannatusjäseneksi!

FI88 1012 3000 2061 75

Yhdistykseen voi liittyä jäsenmaksun summalla niin yksityiset henkilöt kuin yhteisötkin.
Mikäli haluat liittyä Kristityt Yhdessä ry:n tukijaksi, täytä sivun alareunassa oleva lomake.
Tukijana saat Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n uutisia kotiisi neljä kertaa vuodessa.

Saajan
tilinumero

Kristityt Yhdessä ry on yleishyödyllinen yhdistys, jolla on Poliisihallituksen
myöntämä rahankeräyslupa.Yhdistyksen varoin tuotetaan tällä hetkellä 12
eri radio-ohjelmaa, joita kuullaan Radio Dein kanavalla. Kristityt Yhdessä ry
ostaa Radio Deiltä myös ohjelma- ja mainosaikaa.

Kyllä haluan olla tukemassa Raamatun asemaa
ja kristillistä ohjelmatuotantoa Suomessa.
Saan lisätietoja toiminnasta sekä Radio Dein ystävien
oman Aalloilla -lehden neljä keraa vuodessa.

Tue

Tue

Kristityt Yhdessä ry:n
ohjelmatuotantoa

Leikkaa ja lähetä!

Radio Dei
pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
08.30 Raamattu
08.50 Päivän blogi
09.03 Aalloilla
10.45 Viikon levy
U 10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.15 Dei-matkoilla
12.30 Suolapala
U 12.40 Viikon teos
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Aalloilla
14.00 TOIVON LAULUJA
U 14.05 Viikon levy
14.15 Vinyylivintti
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Tuon taivaallista
U 15.25 Raamattu
16.02 Uskon asia
17.00 USKON ILTA
U 17.10 Hartaus
17.25 Sana Jerusalemista
18.02 Rukous Suomen puolesta
18.30 Radioraamattupiiri
U 19.02 Laajasalo
20.02 Lähetysvartti
21.02 Raamattu kannesta kanteen
U 22.05 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni
U 23.00 Gospel Train
U 23.30 Sana Jerusalemista
U 00.00 Yöluotsi*
U 01.00 Uskon asia
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Aalloilla
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
08.30 Raamattu
08.50 Päivän blogi
09.03 Raatihuone
10.45 Viikon levy
U 10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.02 Kuuntelijan toivelista
12.15 Dei-matkoilla
12.30 Suolapala
U 12.40 Viikon teos
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Raatihuone
14.00 TOIVON LAULUJA
U 14.05 Viikon levy
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Päivän porilainen
U 15.25 Raamattu
15.45 Pala Konttista
16.02 Tunti Lauran kanssa
17.00 USKON ILTA
U 17.10 Hartaus
17.30 - 20.35
ALUEELLISTA OHJELMAA
20.35 Leipää ja kalaa
21.02 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Uskon askeleita
U 22.35 KD-Kompassi
U 23.00 Toivekonsertti
U 00.30 Viikon levy
U 01.00 Tunti Lauran kanssa
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Leipää ja kalaa
U 03.00 Raatihuone
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

Tiistai

MUSIIKKIOHJELMA

Maanantai

OPETUS JA HARTAUS

06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
07.45 Sykettä Israelista
08.35 Raamattu
08.50 Päivän blogi
09.03 Ajankohtaistunti &
Armoa 2017
10.45 Viikon levy
U 10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.02 Kuuntelijan toivelista
12.15 Dei-matkoilla
12.30 Suolapala
U 12.40 Viikon teos
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Ajankohtaistunti &
Armoa 2017
14.00 TOIVON LAULUJA
U 14.05 Viikon levy
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Lähtöruutu
U 15.25 Raamattu
16.02 Rauhanrakentajat Anssi ja Mikko
17.00 USKON ILTA
U 17.10 Hartaus
17.30 Israel-raportti
17.45 Shalom
18.02 Avainradio
18.25 Avoin raamattukoulu
19.02 Evankelistat vauhdissa
19.15 Sateet
20.20 Kulttuurivartti/GLS-vartti*
21.02 Raamattu kannesta kanteen
U 22.00 Yhdessä ylistämään
U 00.00 Raamattubuffet
U 01.00 Rauhanrakentajat Anssi ja Mikko
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Avoin raamattukoulu
U 03.00 Ajankohtaistunti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U

06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
07.45 Sykettä Israelista (KRY)
08.35 Raamattu
08.50 Päivän blogi
09.03 Piispatentti
10.45 Viikon levy
U 10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.02 Kuuntelijan toivelista
12.15 Dei-matkoilla
12.30 Suolapala
U 12.40 Viikon teos
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Piispatentti
14.00 TOIVON LAULUJA
U 14.05 Viikon levy
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Herätys eilen ja tänään
U 15.25 Raamattu
15.45 Kesähäät
16.02 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni
17.00 USKON ILTA
U 17.10 Hartaus
17.30 Minä uskon
17.45 Sana koskettaa
18.02 One Way
19.02 Uskovaiset nuoret LIVE
19.32 NuottaFM
U 20.02 Tunti Lauran kanssa
21.02 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Come Home
22.05 DeiPark
23.00 Black gospel
U 01.00 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 03.00 Piispatentti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U

UUSINTA

06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
07.45 Sykettä Israelista
08.30 Raamattu
08.50 Päivän blogi
09.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
10.45 Viikon levy
U 10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.15 Dei-matkoilla
12.30 Suolapala
U 12.40 Viikon teos
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
14.00 TOIVON LAULUJA
U 14.05 Viikon levy
14.35 Biisikiikari
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Parisuhteen palikat
U 15.25 Raamattu
16.03 Laajasalo
17.00 USKON ILTA
U 17.10 Hartaus
17.30 - 19.30
ALUEELLISTA OHJELMAA
19.30 Juhanin juttusilla*/
Veli-Matin juttusilla
U 20.02 Uskon asia
21.02 Raamattu kannesta kanteen
U 22.30 Rukous Suomen puolesta
U 23.00 Aalloilla
U 00.00 One Way
U 01.00 Laajasalo
U 02.00 Sana elää
U 02.30 Matti-papin matkassa
U 03.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U

U

Perjantai

LAPSET JA NUORET

Torstai

LÄHETYSTYÖ

Keskiviikko

KESKUSTELUOHJELMA

Ohjelmakartta kevät 2017
07.45 Virsivartti
08.02 LASTEN MAKASIINI
08.02 Lasten piplia
08.30 Junioriavain
08.45 Radiopyhäkoulu
09.00 - 12.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
09.05 Pyhäpäivän esittely
U 10.02 Viikon teos**
U 10.45 Virsivartti**
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta**
12.02 Raamattubuffet
U 12.50 Sana koskettaa
U 13.02 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.02 Raamattu
U 15.02 Itäraportti
U 16.02 Rauhanrakentajat –
Anssi ja Mikko
17.02 Sana elää
17.30 Sana Jerusalemista
18.00 Tuomasmessu
U 20.02 Piispatentti
21.02 Kaksin käsin maailmaan
21.30 Taivaan ja maan väliltä
U 00.30 Raamattuavain Extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Marttyyrien ääni*
U 02.45 Sana Jerusalemista

Sunnuntai

Haapavesi 107.4 MHz
Helsinki 89 MHz (101,9)
Hämeenlinna 105,9 MHz (103,6)
Joensuu 107,4 MHz (89,5)
Jyväskylä 94,1 MHz (93,4)
Kajaani 100,0 MHz
Kemi 100,5 MHz
Kokkola 104,3 MHz (88,9) ja (91,8)
Kouvola 96,2 MHz
Kristiinankaupunki 89,5 MHz
Kuopio 106,1 MHz (103,3)
Lahti 106,4 MHz (99,1)

Lappeenranta 96 MHz
Lohja 107,2 MHz
Mikkeli 87,8 MHz (105)
Oulu 106,9 MHz (94,1)
Pori 95,7 MHz (94,4)
Rovaniemi 93,4 MHz (96)
Savonlinna 91,3 MHz
Seinäjoki 89,4 MHz (102,7)
Tampere 98,8 MHz (87,5)
Turku 107,3 MHz (99,4)
Vaasa 98,8 (102,7)

Radio Dein taajuudet:

08.02 Pakina
08.15 Lintumetsä
08.35 Raamattuavain extra
10.00 Gospel Train
U 10.35 Biisikiikari
11.02 Raatihuone
12.02 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi
13.02 Itäraportti
14.35 Ikkuna maailmaan –
OM -uutiset*/
Lähetysavain*
15.02 Aikamme Marttyyrit*/
Marttyyrien ääni*
15.35 Israel-raportti
U 15.45 Pakina
16.02 Toivekonsertti
U 17.25 Viikon levy
U 18.02 Uskon askeleita
19.02 Median myllyssä
19.30 Ajankohtainen Patmos
U 22.00 Black Gospel
U 23.00 DeiPark
23.30 Yöluotsi*
U 01.00 Come Home
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous Suomen puolesta

Lauantai

* Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin
** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kemin, Kokkolan, Oulun, Rovaniemen
eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.
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Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
Helsinki

Maanantai
17.30 Avoin kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.00 Uskonpuhetta**/
Seurakunnassa
saarnattua**
20.00 Armollista menoa
Sunnuntai
09.05 Pyhäpäivän esittely
10.02 Viikon teos
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta

Sisä-Suomi

Maanantai
17.30 Elämän pitkospuilla
18.02 Alusta alkaen
18.35 Aikamerkki
18.55 Sydämellä*
19.30 Lähellä ja kaukana*
20.02 Virranjakaja*

Seinäjoki

Maanantai
17.45 Pois alta, pohojalaanen
tuloo!
18.20 Kertomukset kantavat
18.35 Martti Lutherin satuja
18.45 Menovinkit
19.30 Matkalla
20.02 Elämä on
Perjantai
17.30 Yhdessä Pohjanmaalla
18.25 Valoa elämään
Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus
11.15 Elämän ääniä

Lohja

Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus

Oulu

Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten radiopyhäkoulu

Perjantai
17.30 Aikamerkki
18.02 Saarnaajan puolituntinen * Kemi
18.35 Matti-papin matkassa
Sunnuntai
19.02 Hyvää iltaa Kuopiosta**/ 9.55 –11.00 Jumalanpalvelus
Mille sydämesi sykkii*
Kokkola
Sunnuntai
10.00 Suomalaisen seurakunnan
jumalanpalvelus
09.05 Pyhäpäivän esittely
11.25 Radiorippikoulu*/
10.02 Viikon teos
Radiopyhäkoulu
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen 12.00 Ruotsalaisen seurakunnan
jumalanpalvelus
Raamattuopistolta

Turku

Maanantai
17.40 Lintumetsä
18.02 Alusta alkaen
18.35 Aikamerkki
19.02 Ilpoisten piiri Turun
Martinkirkosta**
20.02 Virranjakaja*

Postia kuuntelijalta
Kiitos koskettavasta todistuksesta Sateet lähetä -ohjelmasta
Seinäjoelta! Ohjelma oli uusinta,
mutta tuo sanoma ei vanhene.
Kiitos hyvästä ohjelmistostanne.
Siunaten ja kiittäen!
***
Hyvät toimittajat soittakaa näin
päivisin musiikkina vanhempaa
hengellistä musiikkia koska silloin kuuntelee eläkeikäiset, jotka
kaipaavat kuulla mitä ovat ennen
laulaneet ja kuunnelleet. Tätä toivoo moni. Kiitos
***
Kiitos koko radiosta; erityisesti
hyvästä musiikista ja Raamattu
kannesta kanteen – ohjelmasta! Ihanaa että teillä on erilaisille ihmisille monipuolista
ohjelmaa.
***
Ihmisen ääni - ohjelmassa ihanat
vetäjät Jippu ja Rainer. Kiitos rehellisyydestä - ihminen on kaikkea sitä, mitä Raamattu meille
ihmisestä paljastaa. Sitä on turha
salata ja peitellä. Ehkä edelliselle
sukupolvelle avoin rehellisyys
ja siitä julkisesti puhuminen on
vaikeampaa. Heitä, teitä ja meitä
kaikkia saakoon siis Jumalan
Rakkaus tänäänkin koskettaa ja
hoitaa. Jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä.

Lämmin kiitos taannoisesta
kuuntelijan toivelistasta, joka
tuli sopivasti 90-vuotissyntymäpäivänäni. Siitä on ollut iloa ja
siunausta itselleni, läheisilleni ja
tuttaville. Siunausta Radio Deille!
***
Hienoa kun ohjelmia voi kuunnella jälkikäteen. Tutustuin radiot.
fi-ohjelma-arkistoon. Maanantain
alueellinen lähetys, kuuntelin
Virranjakajaa, mutta loppui
kesken. Tuon ohjelma-ajan alkuun laitettu uutishetki vie lopusta pätkän pois. Saako sen
tehtyä niin, että ohjelma kuuluisi kokonaan? Menee muuten
hukkaan uudelleenkuuntelumahdollisuus. Toivoisin tuohon korjausta, niin että ohjelma kuuluisi
ihan kokonaan.
***
Vastaus edelliseen: Hei ja kiitos paljon palautteestasi koskien
Radiot.fi-palvelua. Korjasimme
ensi viikosta alkaen siirtymäkohtaa niin, että Virranjakaja pitäisi
kuulua kokonaisuudessaan. Jos
haluat kuulla tämän viikkoisen
Virranjakajan lopun, niin se löytyy seuraavan ohjelmablokin
alusta: maanantai klo 20.30 – 21.
Jaakko Kiukkonen,
vastaava
ohjelmakoordinaattori

Kiitos radiolähetyksistänne!
Arielin ja Juha Vähäsarjan ym.
muiden kanssa aloitan työpäiväni.
En tiedä miten epätoivoinen ihminen olisin ilman Radio Deitä.
Seurakuntayhteys on, mutta aika
tyypillisesti kovin rajallinen. Olen
löytänyt nyt Uskon askeleitaohjelman, joka oli minulle lähes
ihme toteutuessaan, olin seurannut kursseja tarkoituksena osallistua ja aina on mennyt pieleen,
aikataulut eivät ole sopineet. Nyt
saan Mikko Matikaisen kotiimme
silloin, kun on aikaa keskittyä.
Jumala siunatkoon työtänne ja
meitä teidän kantajia. Siu!

Mitä Radio Dei
on merkinnyt
sinulle?
Kerro oma tarinasi.
Kristityt Yhdessä ry.
Ilmalankuja 2 i
00240 HELSINKI
aalloilla@radiodei.fi

Rovaniemi

Sunnuntai
09.50 Rauhallisesti kohti
messua
10.00 Messu Rovaniemen
kirkosta
* Tulee kerran kuussa tai
harvemmin
** Tulee kaksi kertaa kuussa

-lehti

Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry

Osoitteenmuutokset:

Lehtimainokset

Jäsenasiat, yleisasiat,

Lahjoitukset radiotyölle

kristityt.yhdessa@radiodei.fi

Lehden mainostiedustelut ja hinnat:

rukouspuhelimen

Nordea (VIITE 2600)

Pekka Vaismaa 0500 662 340

koulutuskyselyt:

IBAN FI 88 1012 3000 206175

pekka.vaismaa@radiodei.fi

Hannele Laaksonen (09) 7514 4560

Keräyslupa

Ulkoasu ja taitto:

Sähköposti suoraan:

voimassa 1.1.2017–31.12.2021,

Mika Huusko/Vainiolla.fi

etunimi.sukunimi@radiodei.fi

Poliisihallitus 16.11.2016.

Posti- ja käyntiosoite:
Ilmalankuja 2 i

Päätoimittaja

00240 Helsinki

Sami Jalonen 0400 605 225

kristityt.yhdessa@radiodei.fi

sami.jalonen@radiodei.fi

Internet-sivut: www.kry.fi

Manner-Suomi RA/2016/779,

ISSN: 1456-8357

Toimitussihteeri

Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n

Hannele Laaksonen

Kristityt Yhdessä ry

puhelinvaihteen numero on

(09) 7514 4560

Hallituksen puheenjohtaja

(09) 7514 4511

hannele.laaksonen@radiodei.fi

Sami Jalonen 0400 605 225

Painopaikka

sami.jalonen@radiodei.fi

Botnia Print Oy, Kokkola

Rahankeräysluvan saaja:
Kristityt Yhdessä ry

20

Hengellinen herääminen Suomeen - Miksi?

H

erääminen mistä? Tämä herääminen on mielestämme yksi
tärkeimpiä asioita, joka pitäisi
tapahtua juhlavuotta viettävässä Suomessa.
Voisiko Suomi saada parempaa lahjaa kuin
hengellinen herääminen? Jumala on valitettavan harvalle suomalaiselle elämän keskeisin
asia. Monelle Jumalalla ei ole juuri merkitystä
arjen elämässä, vaan Hänet koetaan etäisenä
hahmona, joka ehkä vaikuttaa vasta tuonpuoleisessa elämässä. Toiset taas eivät usko
Jumalaan ollenkaan. Heidän maailmassa ei
ole sijaa Jumalalle tässä elämässä eikä tuonpuoleiseen elämään todennäköisesti ole
silloin uskoa. Jumalan suhteen nämä ihmiset ovat ikään kuin unessa. He tarvitsevat
hengellistä heräämistä. Sillä on merkitystä
iankaikkisuuskohtaloon ja myös siihen miten paljon toivoa ihmisellä on arjessaan.

Jeesuksesta kertomisen vaikeus
Ainakin itse olen huomannut, että kaikesta
Jumalan hyvyydestä huolimatta Hänestä ei
ole helppo puhua ystäville tai muille ihmisille. Joskus en löydä oikein sanoja miten
esittäisi asian, joskus oma usko on ollut koetuksella ja siksi tuntuu oudolta vakuuttaa
muita Jumalasta. Joskus varon sitä etten luo

mielikuvaa väkisin käännyttäjästä, uskon tyrkyttäjästä. Tärkeä osa uskosta kertomiseen
on oma elämä. Sekin on todistus meidät
tunteville.

Radio Dei apuna
Radio Dein ohjelmat ovat merkittävä tapa
kertoa Jumalasta. Monelle ne ovat ainoa kanava kuulla sanomaa Jeesuksesta. Kuuntelijat
ovat hyvin erilaisia, siksi myös ohjelmisto on
hyvin monipuolista. Nuoria puhuttelevat
erilaiset ohjelmat ja musiikki kuin varttuneita. Perheellisiä eri asiat kuin yksineläviä
jne. Aloitimme myös tuottamaan Uskon
askeleita -ohjelman yhteistyössä Kansan
Raamattuseuran kanssa. Sen tarkoitus on
auttaa ihmisiä kertomaan omalla elämällään
uskostaan, jokaiselle luontevalla ja sopivalla
tavalla. Sinun tukesi on meille tärkeää. Voit
kertoa Radio Deistä niille, jotka eivät vielä
tunne sitä. Jos sinulla on mahdollisuus taloudellisen tuen antamiseen, niin olemme
hyvin kiitollisia siitäkin. Kevätkeräyksemme
tuotot ohjataan Uskon askeleita -ohjelman
lähettämiseen Radio Deissä.
Lauri Nurminen
lauri.nurminen@radiodei.fi

Uskon askeleita -ohjelma
maanantaina klo 21:35-22.35 ja uusinta lauantaina klo 18.00-19.00

Osallistu Hengellinen herätys Suomeen -keräykseen

1

Soita nyt lahjoituspuhelimeen

0600 111 77

Puhelu maksaa 10 euroa ja 26 senttiä, sekä paikallisverkkomaksun.

2
3
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Anna lahjasi helposti tilisiirtona lahjoitustilille
Kristityt Yhdessä ry, FI88 1012 3000 2061 75 (viite 3829).
Anna lahjasi tekstiviestillä numeroon 16588.
Kirjoita viestikenttään RADIO5 tai RADIO20
(jolloin lahjoitat 5 tai 20 euroa).

.
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s
kerromme Jesuk

Onhan kirjoitettu:
“Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”
Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko?
Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?
Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?
Room 10:14

Keräyksen tuotolla tehdään kristillistä radiotyötä Radio Deissä.
Anna lahjasi soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 111 77. Puhelu maksaa 10,26 euroa + pvm. Kiitos tuestasi.
Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021, Poliisihallitus 16.11.2016. I Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.

