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pääkirjoitus

Jeesuksen strateginen valinta hätkähdyttää yhä

H

yvän kertomuksen loppu on erilainen kuin
sen alku. Mielenkiintoinen tarina tarjoaa yllättäviä juonenkäänteitä. Aivan kuten Radio
Dei. Miten erilaista elämä olisikaan ilman
rakasta radioasemaamme.

Miten kaikkivaltias Jumala, joka tuntee ihmisen heikkoudet, hylätyksi tulemisen pelon ja pienestä kivettyvän sydämen, epävarmuuden haasteiden edessä, päätyi ihmiseen
viestinviejänä? Eivätkö enkelit olisi julistaneet toivon viestiä
tehokkaammin, näyttävämmin ja vaikutusvaltaisemmin?

Kuvittele, jos parikymmentä vuotta sitten – saatuaan näyn
kristillisestä radiosta – Kirsi Rostamo olisi jäänyt suremaan. Jos hän nuorena naisena olisi kuunnellut valtaapitäviä, jotka empivät, epäilivät. Murehtijoita, jotka surivat hankalia olosuhteita. Ajattele, jos pian parikymmentä vuotta
toimivan radioaseman perustaja olisi jättänyt homman
kesken isojen poikien hymähtäessä. Hyväksynyt totuutena,
että eihän tällaista ole ennen Suomessa tehty.

Sinä ja minä tiedämme, mitä tapahtui kolmantena päivänä
ja sen jälkeen. Opetuslapsilla ei ollut tietoa ja siksi karskit
kalastajat kököttivät lukittujen ovien takana. Lamautuneina
lusivat vuorokauden tunteja. Mitä he mahtoivat miettiä?

Totaalisen hylkäämiskokemuksen jälkeen Jeesus antaa
henkensä. Saa sen takaisin. Voittaa kuoleman ja synnin
vallan. Mitä hän sitten tekee? Minä olisin mennyt Isän
luokse iloisena. Kertonut enkeleille hurjasta reissusta ja
Rohkaisevan viestin kuiskaaminen kaverille on hyvää asettunut tyytyväisenä valtaistuimelle. Mutta Jeesus kiiharjoitusta tehtävässä, joka meille on annettu. Kertoa rehti ihmisten luokse.
Jeesuksesta muille ihmisille.
Hän kohtaa pelästyneet ja tervehtii toivottaen rauhaa.
Kun Jeesus oli kuollut, opetuslapset pelkäsivät. Ajattele Eikä siinä kaikki! Hänellä on loistava idea, visio ja tuletapahtumia, joista evankeliumit kertovat. Vapahtajan par- vaisuuden suunnitelma. Miehen retaleet, nämä jotka vain
haat kaverit hylkäsivät Mestarin, yksi kiroillen kielsi edes hetkeä aiemmin ovat vapisseet suljettujen ovien takana
tuntevansa, toinen pinkoi pakoon niin, että hukkasi vaat- peloissaan, saavat kunniatehtävän: julistaa ilosanomaa
teensa. Myös Isä käänsi katseensa ja Jeesus huusi: ”miksi?”. kaikkeen maailmaan.
Maailman tärkein viesti on luotettu ihmisen huostaan.
Tämä aarre on nyt sinulla ja minulla. Jeesus lupasi: ”minä
olen kanssanne maailman loppuun asti”.

Kuljetko sinä risti mukanasi? Olisi kiva nähdä kuva ja kuulla,
miten olet sen saanut. Radio Dein backstagella ihasteltiin kahta
kultaista krusifiksiä. Tiipi Jokinen kertoi, että hänen ristiään
yleensä ihaillaan isona ja näyttävänä, mutta nyt kyllä vastaan tuli
Jipun vielä koreampi. Kuvan nappasi Anu Lehtipuu.

Antakaamme toinen toisillemme anteeksi niin kuin meillekin on annettu anteeksi. Rakennetaan silta sinne, missä
yhteydet ovat katkenneet. Meillä on radio, joka saavuttaa
paikallisesti ja henkilökohtaisesti. Rukoilkaamme Suomen
puolesta ja sytytetään yhdessä toivon kynttilöitä pimeneviin iltoihin. Kerrotaan evankeliumi radiolla jokaiseen
sydämeen.
Tiipi Jokinen
tiipi.jokine@radiodei.fi
#yhteistyö #toivo #raamattu #radiodei

Radio Dein ystävien uusi Aalloilla-ohjelma on nyt alkanut!
Mansikantuoksua sinulle ystävä. Kuvassa ohjelman juontaja Anu
Lehtipuu (vasemmalla) ja kuuntelijapostia avaamassa Kristityt
Yhdessä ry:n yhteyspäällikkö, päätoimittaja Tiipi Jokinen.

Se tunne, kun radiosta kuuluu mie
Radio Dein ystävien, Kristityt Yhdessä
ry:n, kustantamat ohjelmat rohkaisevat, muistuttavat tulevaisuudesta ja
toivosta, kertovat ilosanomaa Jumalan muuttavasta
voimasta ja antavat äänen
maan hiljaisille.

haastattelun löydät tämän lehden
sivuilta 10–11.
Ensimmäisessä Radio Dein ystävien ohjelmassa kyläilemässä
oli One Way Missionin uusi
toiminnanjohtaja Esa-Pekka
Mattila, jolle merkitykselliset
ovat Jeesuksen sanat ”En sano
teitä enää palvelijoiksi, minä sanon
teitä ystävikseni, olenhan saattanut
teidän tietoonne kaiken, minkä
olen Isältäni kuullut.” Voit lukea
Radio Dein ystävien
lisää Esa-Pekka Mattilan ajatukoma ohjelma: Aalloilla
sia sivulta 15.
tiistaisin klo 9 ja klo 13,
Ohjelman toinen lähetys on
uusinta perjantaisin
tiistaisin klo 13. Ohjelma uusitaan
klo 23
perjantaisin kello 23.
Radio Dein ystäOhjelman tarjoaa
vien uusi AalloillaRadio Dein ystävät
ohjelma on vihdoin
Yhdessä
UUTTA eliry.Kristityt
kuultavissa. Tule muSinä olet tervekaan tiistaiaamuna
tullut mukaan ohklo 9-10 Aalloille, jossa
jelman tekemiseen.
vaihdetaan kuulumisia,
Voit kirjoittaa postia
avataan kuuntelijapostia ja vieosoitteeseen aalloilla@raditetään tähtihetkiä ystävien kanssa. odei.fi tai pirauttaa studioon ohOhjelman toimittaa rakastettu jelman aikana.
radioääni Anu Lehtipuu, jonka

Rukous Suomen puolesta
-juhlavuosi ti klo 18,
uusinta to klo 23 ja
la klo 03:00

Rukous Suomen puolesta on tiistaiiltaisin ehkäpä Suomen suurin
rukouspiiri. Ohjelmassa rukoilemassa vuoroviikoin ovat Tiipi
Jokinen, Mikko Matikainen,
Elina Karonen ja Timo Tikka.
Tule mukaan rukoilemaan suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta.

Sykettä Israelista
arkisin ke–to klo 7:45

Uutisia Israelista ja tutustumista
Pyhän maan historiaan ja kulttuuriin. Toimittajana Heikki Kangas
ja Saana Kangas.

Elämänkoulu
ma klo 21:35, uusinta la
klo 18 ja 02:00

Tässä aito ja rehellinen ohjelma,
joka kannustaa rakastamaan,
kohtaamaan parisuhteen kipukohdat ja puhumaan myös ihmissuhteita hiertävistä asioista.
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Miten elää täyttä elämää

I

än myötä on aina vain vaikeampi palata lomalta arkeen. Kun on juuri ehtinyt unohtamaan aikataulut,
nauttinut grilliherkuista ja viettänyt aktiivista sosiaalista elämää; niin työn alkaessa joutuu takaisin
tiukkaan ruotuun. Perheenäidit joutuvat vielä organisoimaan koko perheen aikataulut, ottaen huomioon lasten
harrastukset. Jo lapsen perustarpeista huolehtiminen oman
työn ohessa tuo aivan erilaisen haasteen kuin lomalla.

sellainen, että elät vain kerran, joten elä elämäsi täysillä, päivittäinen Sanan lukeminen ja rukoileminen, pitää yhnauti auringosta, ystävistä ja hyvästä ruuasta. Pysähdyin teytemme kunnossa Jumalaan. Hän saa vaikuttaa valintoimiettimään, mitä olisi täysillä eläminen omalla kohdallani. himme, jos hiljennymme Häntä kuulemaan rukouksessa
tai Raamatun lehdillä, voimme selvitä monilta turhilta
Olen juuri saapunut upealta Radio Dein kuuntelijamat- tuskilta.
kalta Patmos-saarelta. On mahtavaa päättää Suomessa
säiden suhteen epäonnistunut kesä aina aurinkoiseen ja
lämpimään Kreikkaan. Jos eläisin täysillä, niin eläisin varKirsi Rostamo
maan jatkuvasti Patmoksella. Mutta talvella saari tyhjenee
Radio Dein toimitusjohtaja
Eräs suurperheen äiti totesi, että tämän oravanpyörän käyn- kaikista vieraistaan ja paikallisia asukkaita onkin vain kolKuva Jani Laukkanen
nistäminen on niin raskasta, että hän epäili kannattaako metuhatta. Vedet kylmenevät ja vaikkei siellä ole pimeää
pitää pitkää lomaa olleenkaan vai olisiko pitkät viikonloput ja pakkasta, niin tuulista ja koleaa silti.
parempi vaihtoehto. Minäkin olen tätä pohtinut yrittäjänä,
sillä lyhyillä lomilla en ehdi unohtamaan asioita, mutta Eikä elämä voisi olla täyttä elämää, jos oma perhe ei olisi
heinäkuun aikana muistini tyhjeni kokonaan. Toisaalta mukana, enkä saisi 11-vuotiasta tytärtäni muuttamaan
juuri sen takia monet lääkärit ovat todenneet, että pitäisi minnekään. Oma koti ja kaverit lähistöllä ovat hänelle
pitää yhtäjaksoisesti ainakin 4 viikon pituinen loma. Vasta elämän se tärkein asia. Joten täysi elämä on kuitenkin löysiinä ajassa “aivot” pääsevät lepotilaan.
dettävä näistä vanhoista ympyröistä.
Pitkällä lomalla ihminen latautuu ja on valmis arjen alka- Täyttä elämää etsiessä täytyy tehdä kompromisseja ja
essa taas monella tavalla ryhdistäytymään ja pyrkimään on päätettävä omat prioriteetit. Minulla kuten useimmilla
jopa parempaan elämän laatuun.
ne ovat perhe, ystävät ja terveys. Ja tietysti Radio Dei.
Jos oma arki on liian kiireistä, niin voi pohtia, miten
sitä voisi keventää. Onko varaa tehdä vähemmän töitä?
Pitäisikö joku vastuu siirtää toiselle? Onko harrastuksia
liikaa vai liian vähän? Ehkä kesällä on huomannut, kuinka
hyvä on olla luonnossa; voisiko sitä lisätä arkeen? Jo käynti
omassa lähimetsässä tai kaupungin puistossa antaa sielulle
sen kaipaamaa kaunista katseltavaa ja hiljaisuutta. Eikä
syksyn pimeitä kuukausia kannata pelätä, vaan hyödyntää
niitä. Viikonloppu Hiljaisuuden retriitissä antaisi voimaa
pimeän ajan keskellä.

Täysillä eläminen kuulostaa myös aika itsekeskeiseltä. Se ei
ota huomioon sitä, että antaessaan saa. Loppujen lopuksi
ihmistä ei ehkä teekään onnelliseksi se, miten hän itse
nauttii, vaan se, jos hän voi mahdollistaa jollekin toiselle
parempaa elämää.

Täysi tai parempi elämä vaatii sielun ja ruumiin hyvinvoinnin lisäksi hengellistä ravintoa. Ehkä loman aikana
Jumala-suhteen hoitaminen on jäänyt vähemmälle tai
sitten Jumala on ollutkin luonnossa jotenkin enemmän
läsnä, kuin neljän seinän sisällä. Miten hengellinen elämä
Vaikka kesän buffetit pitää unohtaa, niin terveellinen ruoka nivoutuu arkeesi?
ja säännöllinen ruokarytmi antavat kuitenkin pidempikestoisen hyvän olon, kuin joku rasvainen herkku.
Minä tietysti suosittelen kuuntelemaan Radio Deistä
Raamatun opetusta tai hartauksia. Päivittäinen annos
Sosiaalisessa mediassa on mainoksia, joissa kehotetaan Sanaa pitää henkemme vireessä. Sitä voi verrata vaikka
ihmisiä elämään täyttä elämää. Viesti on suunnilleen päivittäiseen jumppaan ja venyttelyyn. Samalla lailla

leistä ohjelmaa
Ohjelma tarjoaa kristillisen viitekehyksen ja tarjoaa toivoa.
Miten yhdistää perhe ja hengellinen työ? Miten selviytyä erosta?
Löytyykö erilaisista taustoista tuleville yhteinen
tulevaisuus? Siinä
E
L
E
T
T
I
muutamia aiheita,
S
SUO
E joita on pohdittu
YSTÄVÄLL
Kristityt Yhdessä
ry:n ja Parempi avioliitto ry:n yhteistyönä syntyvässä Elämänkoulu -ohjelmassa.
Toimittajana Sari Savela.

Kuva Shutterstock

Yhdessä ylistämään
la klo 19:30 ja uusinta
to klo 22

Yhdessä ylistämään -ohjelma
kuuluu Kristityt Yhdessä ry:n
ohjelmaperheeseen.

Toivekonsertti
la klo 16, uusinta ma
klo 23

Mitä sinä haluaisit kuulla
Toivekonsertissa? Lähetä oma
toiveesi: toiveet@radiodei.

ja Radio Dein toimittaja Anu
Lehtipuu. Suoralähetys Radio
Dein studiosta keskellä yötä tarjoaa seuranpitoa yön yksinäisille valvojille, mielenkiintoisia
vieraita, syvällistä pohdintaa elämästä ja ihmissuhteista sekä ihanaa musiikkia.
Seuraava Yöradio alkaa perjantaiiltana 4.11 jatkuen Pyhäinpäivän
puolelle.
Voit osallistua lähetykseen etukäteen kirjoittamalla oman tarinasi. Ketä ihmistä kaipaat vielä
vuosien jälkeen? Väistyykö suru
läheisensä menettäneen elämästä?
Miten sinä olet tehnyt surutyötä
ja kuinka olet tullut lohdutetuksi?
Kirjoita meille: Yöradio/kaipuu/
Radio Dei, Ilmalankuja 2 i, 00240
Helsinki tai sähköpostilla tiipi.jokinen@radiodei.fi -osoitteeseen.
Suoraan lähetykseen voi osallistua
myös soittamalla tai kommentoiYöradio
malla somessa. Ohjelmaa voi kuunMuutaman tunnin erikoisohjel- nella myös Radiot.fi -sovelluksen
massa emännöivät yhdistyksen kautta.
yhteyspäällikkö Tiipi Jokinen

fi tai Radio Dei/Toivekonsertti, arvostavien ihmisten yhteinen
Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki. hanke, jonka rahoitus on hankittu Kristityt Yhdessä ry:n keMinä uskon
räysten avulla. Jos koet ohjelman
pe klo 20.20,
tärkeäksi, tutustua tämän lehuusinta su klo 13
den välistä löytyvään liitteeseen,
Mielenkiintoisia tarinoita Jumalan jossa kerrotaan, miten voit tukea
johdatuksesta ja uskoontulosta. Raamattu-ohjelmien lähettämistä
Toimittajana Maija Hurri.
loppuvuoden aikana.
Usko syntyy kuulemisesta, mutta
Virsivartti
kuulemisen synnyttää Kristuksen
su klo 7 ja 10:45
sana. Room. 10:17
Vi r s i e n e r i k o i s o h j e l m a .
Kesätauolta palannut Virsivartti Tuomasmessu su klo 18
esittelee virsiä tuorein jaksoin Kristityt Yhdessä ry radioi joka
kertoen myös niiden historiasta sunnuntai jumalanpalvelukja taustoista. Ohjelmasarjaa toi- sen Mikael Agricolan kirkosta.
mittaa virsiasiantuntija Seppo Kuuntele suora lähetys Radio
Suokunnas.
Deistä kello 18. Tervetuloa kirkkoon kanssamme. Sunnuntaina
Raamattu
6.11. messua toteuttamassa
Arkisin 8:30, 15:25,
Kristityt Yhdessä ry:n ja Radio
su 14:02, uusinnat viikon Dein väki.

varrelta

Vahvistu Jumalan sanan äärellä.
Kuuntele Raamattua luettuna
jae jakeelta. Ohjelma on Radio
Dein ystävien sekä Raamattua
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Radiodei.fi sai uuden ilmeen
Radio Dein kotisivut ovat
uudistuneet. Uutta ei ole
vain ulkoasu vaan sivuille
on saatu ominaisuuksia,
joita palautteiden perusteella on kaivattu. Uudistus
onkin haluttu tehdä kuuntelijoiden tarpeet huomioiden. Uudistuksen toteutti
Digitoimisto Digitaali Oy
Savonlinnasta.
Teksti Päivi Luomala

R

adio Dein kuuntelijat ovat
ottaneet radion kotisivut
omikseen. Sivuilta on totuttu hakemaan ohjelmatietoja,
kuuntelemaan suoraa lähetystä
tai arkistoituja ohjelmia ja jättämään viestejä. Kaikki tämä ja paljon muuta on nyt kääritty uuteen,
visuaalisesti houkuttelevampaan ja
toimivampaan pakettiin. Samalla
Radio Dein ja Kristityt Yhdessä
ry:n kotisivut yhdistyivät samaan valmiilla lomakkeilla. Oma lomakosoitteeseen, www.radiodei.fi.
keensa on myös kuuntelijatarinoiden kirjoittamiseen. AalloillaKuusi päävalikkoa
lehden toimitus ottaa mielellään
Kotisivujen sisältö on koottu kuu- vastaan omia tarinoita siitä, miten
den pääotsikon alle: info, myynti, Radio Dei on vaikuttanut elämään.
sisältö, ajankohtaista, ystävät ja Osallistu-valikossa on vielä tieosallistu. Radio Dein yhteystietoja toa monipuolisista Radio Dein
tai kuuluvuusalueita etsivä saa tie- kuuntelijamatkoista.
don info-otsikon alta. Ohjelma- ja
Radion kuuntelun kannalta
mainosyhteistyöstä kiinnostunei- oleellisimmat tiedot on koottu
den kannattaa tutustua myynti- sisältö-valikkoon. Siellä on esivalikkoon. Viimeisimmät uutiset telty ohjelmat, ohjelmakartta ja
ja päivän kiinnostavimmat tee- musiikkilistat.
mat on listattu ajankohtaista-linkin
taakse. Palautteen antaminen ja Kristityt Yhdessä ry –
omien juttuvinkkien välittämi- Radio Dein ystävät
nen käy kätevästi osallistu-valikon Kristityt Yhdessä ry:n jäsenet ja

jäsenyydestä kiinnostuneet ovat
saaneet oman ystävät-valikon.
Osioon on koottu tietoa yhdistyksen toiminnasta ja ohjelmista, joita
Radio Dein ystävät eli Kristityt
Yhdessä ry:n jäsenet kustantavat.
Valikosta löytyy linkit osoitteenmuutoksen tekemiseen ja Kristityt
Yhdessä ry:n jäseneksi tai kuukausilahjoittajaksi eli Radiokummiksi
liittymiseen. Sivuilta voi lukea
Kirsi Rostamon mielenkiintoisen Radio Dein syntytarinan.
Rukoukselle ja hiljentymiselle on haluttu varata myös tilaa. Ystävät-valikon kautta voikin
jättää rukouspyynnön tai lukea
Päivän sanaa.

Uusia ominaisuuksia

Yksi toivotuimmista uudistuksista
on soittolista Radio Deissä soineista kappaleista. Etusivulta voi
tarkistaa viimeisimpien kymmenen kappaleen nimet ja esittäjät.
Sisältö-sivuilta näkee kappaleet
edellisen vuorokauden ajalta.
Radion arkipäivissä kuultavaa,
suosittua Kuuntelijan toivelistaa
pääsee täyttämään uudistetun
käyttöliittymän kautta. Listalle on
lisätty uusia kappaleita ja oman
listan kokoaminen on helpompaa selkeän lomakkeen ansiosta.
Uusille sivuille on myös liitetty
mahdollisuus tehdä kertalahjoitus
Radio Dein tukemiseen suoraan

omasta verkkopankista.
Viimeisin muutos koskee ohjelma-arkistoa. Se uudistuu loppuvuoden aikana yhteistyössä
RadioMedian kanssa. Entinen
arkisto toimi vain Windowskäyttöjärjestelmää käyttävillä laitteilla. Näin ollen useimmat tablet
tietokoneiden ja älypuhelimien
käyttäjät eivät päässeet kuuntelemaan arkistoa laitteillaan. Lisäksi
arkistossa oli vain osa Radio Dein
ohjelmista. Uusitusta arkistosta
pääsee kuuntelemaan kaikkia ohjelmia rajatun ajan millä tahansa
päätelaitteella.

Lähde mukaan Radio Dein ja Spa Hotel Runnin

IHMISEN ÄÄNI -KYLPYLÄVIIKONLOPPUUN JA RADIO DEIN
KUUNTELIJAMATKALLE 30.09.–02.10.2016
Mukana Ihmisen ääni -ohjelman tekijät Jippu
ja Rainer Friman sekä väkeä Radio Deistä.
HINTAAN SISÄLTYY:

HINNAT:
•

290 €/henkilö

•

340 €/henkilö

koko paketti (omalla kyydillä)

sisältää kuljetuksen Helsingistä
Bussiin on mahdollista tulla
kyytiin myös Lahdesta ja
Mikkelistä.

LISÄTIEDOT:
Deimatkat 09 751 44511
ma-pe 9–16
asiakaspalvelu@radiodei.fi

• 2 vrk majoitus 1–3 hengen
huoneissa
• 2 aamiaista (la–su)
• 2 iltapalaa (pe–la)
• Kylpylä- ja saunaosaston vapaa
käyttö vierailun ajan.
• Jipun ja Rainer Frimanin Ihmisen
ääni -livekeskustelut sekä
konsertti

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
Spa Hotel Runni
Runnintie 407
puh. (017) 768 751
74595 Runni
myyntipalvelu@runni.fi

RUNNIN LÄHDE.

Vesi sisältää
mm. rautaa,
piitä ja 25 eri
mineraalia,
jotka lisäävät
vastustuskykyä
ja auttavat
uniongelmissa.
Tule sinänkin
kokemaan
Runnin veden
vaikutus!
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Koskettavalla kuuntelijamatkalla Karjalassa

Menossa Valamon luostariin.

Kizin puukirkot kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Kuvassa täyspuinen Kristuksen kirkastuksen kirkko, joka
on rakennettu vuonna 1714. Sen 22 haapapaanuista kupolia loistavat hopeisina, eikä sen rakentamiseen ole käytetty
ainuttakaan rautanaulaa.

Deimatkalaisia Valamossa.

Nikolay Chernyshevsky, hyvätasoinen laiva, jolla risteilimme viikon ajan
Laatokalla, Syvärillä ja Äänisellä.

Kizin museosaarella on puukirkon lisäksi mm. perinteisiä karjalaistaloja, aittoja,
pajoja, savusaunoja, ja niihin pääsee tutustumaan myös sisälle.

Deimatkalaisia Kizin museosaarella.

Venäjän Karjalaan liittyy
paljon nostalgiaa. Nimiin
Laatokka, Ääninen,
Syväri, Valamo ja Viipuri
sisältyy niin monia erilaisia tarinoita ja elettyä
elämää, että ne saavat aikaan vahvan tunnereaktion. Se muistuttaa ehkä
hieman Israelin matkan,
Raamatusta tuttujen paikkojen aikaan saavaa odotusta ja latausta.
Teksti Hannele Laaksonen
Kuvat Päivi Saloranta

H

einäkuussa, viikon
kestäneellä risteilyllä,
meillä oli mahdollisuus nähdä ja tutustua näihin
Venäjän Karjalan kauniisiin maisemiin hyvien oppaiden johdolla.
Mielenkiintoisilla asiantuntijaluennoilla saimme yksityiskohtaista tietoa mm. sotahistoriasta
kyseisellä alueella. Me parikymmentä Dei-matkalaista olimme
osa suurempaa noin 200 ihmisen
matkustajajoukkoa. Matkalaisten

Auringonlasku Syvärillä ihastutti
matkaisia upealla värityksellään.

Laivan keulasta oli mielenkiintoista seurata mm. sulkujen läpi menemistä.

joukossa tunsin aivan kuin olisin loppuun saakka. Hän haavoittui
ystävieni kanssa ollut matkalla.
kaksikin kertaa ja on suuri kiitoksen aihe Jumalalle, että hän säilyi
Millaisin odotuksin lähditte
hengissä. Sotainvalidin tyttärenä
matkaan?
halusin mennä paikoille, joissa
– Useilla meistä oli henkilökoh- isäni taisteli maamme puolesta.
tainen syy käydä katsomassa näitä
– Laivan seilatessa pitkin
historiallisia maisemia. Minulle Syväriä, näkyi hyvin myös ranse oli isäni, joka muutaman kuu- nalla olevat kylät. Paljon taloja,
kauden kuluttua täyttää 99 vuotta. jotka ovat kuin suoraan 30-luvulta.
Hän joutui sotaan suoraan ase- Illalla, päivän päätteeksi, seisoin
palveluksesta ja oli mukana aina yksin kannella, katselin maisemia
talvisodan alusta aivan jatkosodan ja annoin tunteiden tulla.

Millaista oli Kizin ja Valamon
saarilla?
– Kizi on jotain, mikä on itse
koettava. Vaikka olin nähnyt siitä
kuvia, en osannut odottaa, että
koko saari on kuin suoraan sadusta. Se oli ehdottomasti koko
matkan huippua. Ei ihme, että se
on Unescon maailmanperintökohde. Valamo on myös upea ja
nostalginen kokemus, jossa voi
aistia sen vuosisataisen tunnelman.
Kaunein nähtävyys on mielestäni
luostarin sisällä, eikä siellä valitettavasti saa kuvata. On kuitenkin hienoa, että Valamo voi Neuvostoajan
jälkeen edelleen toimia luostarina.

Deimatkalaisia lähdössä Valamosta.

Oliko matkalla sinulle
hengellistä antia?
– Matkan hengellinen anti oli
vahva. Oman säväyksensä siihen toi tietoisuus siitä, että muutama päivä matkamme jälkeen,
Venäjällä astuisi voimaan terrorisminvastainen laki, jonka vaikutusta
protestanttisten kirkkojen toimintaan ei kukaan vielä oikein todella
tunne. Rukoilimme iltaisin yhdessä Venäjän kansan ja myös sen
päättäjien puolesta. Siunasimme
kotimaatamme, kiitimme nyt vallitsevasta rauhasta. Tulevaisuus on
Jumalan tiedossa.

Dein edustajana kuuntelijamatkalla
oli toimittaja Päivi Saloranta.
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Israelissa on samanaikaisesti
kaksi valon juhlaa

Juutalaisuuden kuukalenterissa lyhyet kuukaudet tasoitetaan auringon
kiertorytmiin karkauskuukausilla. Siksi juutalaisten
hanukka ja kristittyjen
joulu osuvat useimmiten
samaan aikaan. Nyt hanukka alkaa jouluaattona
(24.12.2016) ja päättyy
tammikuun 1. päivänä
2017.

Teksti ja kuvat Heikki Kangas

V

aikka useimmat länsimaalaiset vielä tiedostavat
joulun Jeesuksen syntymäjuhlana, monille ulkoisissa tavoissa on vain maallistunut sisältö
lahjoineen ja tonttuineen.
Rooman suurvaltakunnassa
vietettiin aikoinaan sydäntalven
festivaalia. Monet tutkijat teoretisoivat, että joulu sijoitettiin samaan
ajankohtaan, jotta juhla luontevasti
yhdistyi Roomassa harjoitettuihin
pakanariitteihin.
Vuoden pimeimpään aikaan vietettävissä hanukassa ja joulussa on
samoja elementtejä. Molemmat
ovat valon juhlia, joihin kuuluvat
kynttilät ja lahjat. Lisäksi ne ovat
leimallisesti lasten juhlia. Samaan
aikaan kun Suomessa valmistellaan joulunäytelmiä tai sytytetään
adventin kynttilöitä, juutalaislapset
viettävät perheiltoja ja sytyttävät
kahdeksan– tai yhdeksänhaaraiseen hanukan kynttelikköön ilta illan jälkeen yhden uuden kynttilän.

Hanukan tausta

Hanukan taustalla on kreikkalaissyyrialaisten valtaapitävien pyrkimys alistaa koko valtapiirinsä
hellenistisiin tapoihin. Aluksi tämä
kreikkalaisen kulttuurin yhdentyminen sujui ilmeisesti ilman
suurta vastarintaa, kunnes noin
160-luvulla ennen Jeesusta kuningas Antiokus Epifanes kielsi
kaiken juutalaisen uskonnon
harjoittamisen.
Epifanes häpäisi temppelin, pystytti paikalle Zeuksen patsaan ja
pirskotti pyhäkköön epäpyhän

eläimen, sian verta. Juutalaisten
sissiliike, makkabealaiset, onnistui kukistamaan varustukseltaan
ja miesvoimaltaan vahvemmat
valloittajat.
Hanukan vietto siis liittyy temppelin puhdistamiseen valloittajien
jäljiltä ja uudelleenvihkimiseen.
Kun Jerusalemin temppeli otettiin taas käyttöön vuonna 164
eKr., juutalaiset huomasivat, ettei heillä ollut riittävästi puhdasta,
pyhitettyä oliiviöljyä. Öljyä tarvittiin temppelin seitsenhaaraiseen
lampunjalkaan, menoraan, joka
paloi taukoamatta.
Temppelin läheltä löytyi pieni
tilkka öljyä, jonka olisi periaatteessa pitänyt riittää vain yhdeksi
vuorokaudeksi. Tuossa vaiheessa
tapahtui ihme. Öljytilkka paloikin
kynttelikössä kahdeksan vuorokautta ja tuona aikana papit kykenivät valmistamaan uutta pyhitettyä öljyä.
Hanukka on Mooseksen kirjan
jälkeinen juhla eikä sillä ole varsinaisesti uskonnollista luonnetta.
Siksi siihen ei myöskään kuulu
työskentely- tai liikkumiskieltoja.
Lapsilla ei ole koulua, mutta aikuisille se on normaali työviikko.
Hanukan tapahtumista kerrotaan yksityiskohtaisesti muun
muassa Raamatun apokryfisissä
Makkabelaiskirjeissä. Uudessa
testamentissa Johanneksen evankeliumissa mainitaan, miten Jeesus
oli hanukan aikaan Jerusalemissa.
Johanneksen 10. luvussa todetaan:
”Silloin oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja
oli talvi. Ja Jeesus kuljeskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä”.
PS. Joulun ja hanukan
historioihin ja kulttuuritaustaan paneudutaan aidossa
ympäristössä Radio Dein
joulumatkalla 26.12.2016
– 3.1.2017. Matkanjohtajana on Dein päätoimittaja
Kirsi Rostamo ja oppaana
Lähi-idän erikoistoimittaja
Heikki Kangas.

Kahden valon juhlan, juutalaisen hanukan ja kristillisen joulun symboleita ovat kynttilät. Hanukkana sytytetään
kynttilöitä 9-haaraiseen kynttelikköön eli hanukiaan.

JOULUMATKA ISRAELIIN 26.12.2016–3.1.2017
TEL AVIV–TIBERIAS–JERUSALEM–KUOLLUT MERI

Lapset alk.

1490 e

• Mahdollisuus lisätä matkakohteeksi Eilat,
silloin paluu 7.1.2017
• Asiantuntijaopas Heikki Kangas
• Matkanjohtaja Kirsi Rostamo
• Vastuullinen matkanjärjestäjä Kinneret Tours
• Ilmoittautumiset ja lisätiedot arkisin 9–16
09 7514 4511 tai info@deimatkat.fi
• Matkojen tarkemmat kuvaukset deimatkat.fi
Israelissa joulunvietto koristeineen ja perinneväreineen näkyy arabikaupungeissa,
joissa on suuria kristittyjen yhteisöjä. Kuva Nasaretin joulutorilta.

Aikuiset alk.

1690 e
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Kuva Shutterstock

Toivo on jotain valoisaa ja vahvaa

T

oivo on jotain valoisaa ja vahvaa. Joskus se on
kirkas, joskus kuin majakka, joka tuikkii kaukaa, että suunta on oikea, jatka matkaa. Toivo
antaa voimaa. Hyvin vaikeissa olosuhteissa
kuulemma selviävät parhaiten ne, joilla on toivo.

Särkyneillä ja satutetuilla, sillä juuri heidän lähellään Jumala Pahaa pelkäävälle on turvana Jumala, jolla on hyvä tahto
ja joka on suurempi kuin mikään mahti maailmassa.
lupaa olla.

Murheellisilla, sillä heitä on luvattu lohduttaa. Arkoja ja Rauhattomille Jeesus lupaa: ”Minä jätän teille rauhan. Oman
pelkääviä on luvattu rohkaista.
rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” ( Joh. 14:27)
Toivoton lamaantuu, valo sammuu eikä ole suuntaa, mihin Yksinäisillä, koska Jeesus sanoi, ettei jätä meitä orvoiksi, Epätoivon uhkaamaa on rohkaisemassa tieto, että kaikki
mennä. Luovuttaminen on lähellä. Joillekin elämän olo- vaan lähettää Pyhän Hengen olemaan kanssamme, toisin on Jumalalle mahdollista.
suhteet tuntuvat toivottomilta, toisia ahdistaa koko maail- sanoen Hän itse on kanssamme joka päivä.
man asiat. Joku kokee olevansa itse toivoton tapaus. Koko
Jumala ei nuukaile: ”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja raupersoona on muka täysin kelvoton, vailla mahdollisuuksia Loukatuilla, koska Jumala voi antaa halun ja voiman antaa halla teidät, joka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta
mihinkään hyvään koskaan. Se voi olla oma tuomio tai anteeksi. Itseään syyttävät voivat antaa itselleen anteeksi. olisi runsas toivo.” (Room. 15:13)
toisilta kuultu – vahva leima, toisten lyömä tai itse lyöty. Alas painetuilla, koska Jumala on luvannut nostaa heidät
jaloilleen, sorrettuja tukea, hä- Samalla kun opettelemme tarttumaan itse näihin toivon
Parasta lääkettä toivon puutteeseen
peää kantavat vapauttaa ikees- tarjouksiin, sytytellään runsaasti toivon kynttilöitä toinen
saa Raamatusta, toivon Jumalan
tään, jopa nostaa kunniaan.
toisillemme.
Anna-Liisa Valtavaara
sanoista. Hänellä on tarjota toivoa
Anna-Liisa Valtavaara on suomalainen
sekä tässä ja nyt että tämän eläRakkautta vailla olevilla, koska
Anna-Liisa Valtavaara
kirjailija, teologi ja luennoitsija. Hän on
män jälkeen. Hän antaa ja Häneltä
Jumala
rakastaa
jokaista,
joka
ollut mukana mm. Radio Dein yöradivoi pyytää toivoa kaikenlaisiin
on olemassa, aina.
ossa, kouluttamassa valtakunnallisen
toivottomuuksiin.
rukouspuhelimen rukouspalvelijoita ja
Niillä, jotka luulevat, ettei kurukoilemassa Suomen puolesta. AnnaJumala vakuuttaa, että Jeesuksen sokaan välitä eikä iloitse – Hän
Liisa Valtavaara kosketti suomalaisia
vitustyö riittää kaikille ja kaikkeen.
välittää.
vuonna 2005 julkaistulla kirjallaan
Ketään ei jätetä matkalle tai käänKiltteydestä kipeät. Hänen muita julnytetä pois taivaan tieltä. Aivan joHylkäämisiä kokeneella, koska
kaisujaan ovat Huolena huolehtiminen,
kainen, toivottominkin, Jeesukseen
Jumala lupaa, että Hän ei kosAinako anteeksi? sekä Oikein kiltit.
luottava viedään perille. Viedään,
kaan hylkää ketään.
koska Jumala on uskollinen.
Jumalaa avuksi huutavalla, sillä
Toivoa on…
Hän on luvannut kuulla rukoukset ja auttaa.
Eksyksissä olevilla, koska Jeesus etsii kadonneita.
Neuvottomalla, sillä rukoilevaa on luvattu johdattaa.
Syntisillä, synnin laatuun tai määrään katsomatta, koska
Jeesus sovitti koko maailman kaikki synnit; poikkeuksetta Väsyneellä, sillä hänelle on luvattu uutta voimaa.
jokaisella katuvalla ja armoa tarvitsevalla on mahdollisuus
saada anteeksi.
Näköalattomalle on luvattu tulevaisuus ja toivo.
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Olli Pitkänen:

Lapset kouluun, myös Syyriassa
S
uomessa eletään koulujen alkamisen aikoja ja
kesälomat alkavat olla lopuillaan. Ilmassa on
syksyn odotusta. Täällä Lähi-idässä kaipaa välillä
viileitä iltoja, kun kuumuus painaa päälle armotta.

Jos jostain olen kiitollinen, on se, että sain etuoikeuden
käydä koulua ilman, että vanhempieni täytyi olla rikkaita
tai muuten erityisessä asemassa yhteiskunnassa. Pystyin
opiskelemaan vapaasti ja ilmaiseksi vaikken sitä aina etuoikeudeksi keskikoulussa ymmärtänytkään. Koulutuksen
arvoa oppi arvostamaan myöhemmin. Toivon mukaan
suomalaista koululaitosta ei pilata jatkossakaan. Ikäviä
merkkejä on ilmassa.
Viime päivinä, kun olen kirjoitellut suunnitelmia Syyrian
avustustyöhömme, erityisesti koulutussektorilla, en ole
voinut olla vertailematta lasten koulunkäyntimahdollisuuksia Syyrian ja Suomen välillä.
Yli viiden sotavuoden jälkeen 6 miljoonaa lasta on humanitaarisen avun tarpeessa Syyriassa; 5,7 miljoonaa tarvitsee apua koulunkäynnissä; 2,7 miljoonaa heistä ei pääse
kouluun Syyriassa ja sen naapurimaissa.
Koulutus on yksi isoimmista haasteista juuri nyt ja tulee
olemaan jatkossakin. Apua tarvitaan ja paljon. Monet
Syyrian lapsista ja nuorista ovat olleet poissa kouluista jo Tapaan näitä opettajia usein pakolaisleireillä ja kaikki he
yli kolme vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että heidän paluunsa kaipaavat takaisin Syyriaan ja opettamaan. Mikä valtava
kouluun on todella vaikeaa jatkossa ellei mahdotonta.
osaamisen ja kokemuksen haaskaus – ja yhden sodan takia.
Yli 5ooo:tta koulua ei voida käyttää koska ne on tuhottu
Samalla kun lapset ja nuoret eivät pääse kouluun, on myös osin tai täysin, tai muutettu maan sisäisille pakolaisille väliopettajien tilanne surullinen. Yli 50 000 opettajaa ja muuta aikaisiksi suojiksi, ja mikä irvokkainta, monissa kouluissa
koulujen henkilökuntaa eivät ole enää tehtävissään.
majoittuu aseelliset joukot.

KUKA?
Olli Pitkänen on Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän
alueellinen Ohjelmapäällikkö ja asuu Ammanissa,
Jordaniassa. Aikaisemmin hän toimi vuosia Fida
Internationalin Kehitysyhteistyön Ohjelmapäällikkönä.
Hän on asunut Tansaniassa, Salomonin saarilla ja
Jordaniassa, ja työskennellyt eri puolilla maailmaa.
Olli Pitkänen kertoo innostuvansa vieraista
kulttuureista.
– Maailman kulttuurisen rikkauden tutkiminen
kiehtoo suuresti ja ammennan siitä inspiraatiota elämääni. Innostun aina, kun saa oppia uusia asioita ja
kuunnella paikallisia tarinoita. Muusikkona minulla on
ollut etuoikeus soittaa erilaisten bändien ja muusikoiden kanssa niin Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa

ja Lähi-idässä.
– Hurahdan milloin mihinkin, milloin jonkun kirjailijan tai muusikon tuotantoon, välillä johonkin etnoruokaan. Löydän sen pikkupojan itsestäni, joka ei suostu
lähtemään, vaikka ikää tulisi miten. Lähimmäiset eivät
aina jaksaisi, kun aikaa menee liikaakin jonkun uuden
jutun takia.
– Kun olen tehnyt vuosia töitä maailman kriisipisteissä niin lempikohtani Raamatusta ”Rauhan minä
jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille.
En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” on noussut arvoon äärettömään, Olli Pitkänen
kertoo.

Vaikka tilastot ovat tilastoja, antavat ne meille kuitenkin
kuvaa maailman epätasa-arvoisuudesta karulla kielellä.
Samalla kun saamme olla kiitollisia Suomessa toimivasta
koululaitoksesta ja siitä, että kaikki lapset pääsevät kouluun,
on traagista nähdä, että sama ei päde kaikkialla maailmassa.
Syyrian sodan loppuminen ei ole näköpiirissä ja koulua käymättömien lapsien määrä tulee kasvamaan. Siksi
olisi hienoa, jos pakolais- ja turvapaikanhakijoiden lapset
Suomessa saisivat saman tilaisuuden koulunkäyntiin kuin
suomalaiset lapset.
Ehkä heistä tulee eräänä päivänä kotimaidensa
jälleenrakentajia!
Olli Pitkänen
Kirkon Ulkomaanavun Lähi-Idän
alueellinen ohjelmapäällikkö

Kuuntele Olli Pitkäsen blogia Radio Deistä
maanantaisin kello 8.50 ja 12.50.

Torstaina 22.9. Radio Deissä
vietetään Pro Fide -päivää

Tervetuloa 19-vuotiaan Radio Dein

50 vuotta täyttävä suomigospelin kivijalka kiertää tänä syksynä
juhlakiertueella, jonka päätöskonsertti pidetään Savoy-teatterissa
Helsingissä 4.12.
R adio Dein suorassa

Agricolan kirkkoon,Tuomasmessuun,
sunnuntaina 6.11.2016 kello 18

lähetyksessä vierailee to 22.9.
sekä entisiä että nykyisiä yhtyeen
jäseniä aamuyhdeksästä alkaen.
Luvassa hauskoja muistoja vuosien varrelta ja paljon Pro Fiden
musiikkia.

JUHLAJUMALANPALVELUKSEEN
Paikalla mm. Radio Dein toimitusjohtaja Kirsi Rostamo,
Kristityt Yhdessä ry:stä hallituksen jäsen kirkkoherra Arto
Antturi ja yhteyspäällikkö Tiipi Jokinen sekä monia radiosta
tuttuja ystäviä.
Kiitetään Jumalaa hänen hyvyydestään ja juodaan yhdessä
kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen. Tulethan mukaan!
Tuomasmessua voi kuunnella myös Radio Deistä tuttuun
tapaan sunnuntai-iltana Kristityt Yhdessä ry:n radioimana.
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Postia kuuntelijalta

Radio Deitä on todella mukava kuunnella työpäivinä.
Autatte jaksamaan ja piristätte.
Monipuolisista ohjelmista saa
paljon hyvää ajateltavaa ja rakennuspalikoita omaan elämään.
On mahtavaa nykypäivänä, että
Suomessa on kanava, joka keskittyy evankeliumin levittämiseen.
Kiitos, että teette työtänne!
***
Kuuntelen aamuisin työmatkalla
Deitä siihen aikaan, kun luetaan päivän ensimmäinen kerta
Ääniraamattua. Yleensä ennen
lukemista soitetaan musiikkia,
mikä rauhoittaa hyvin kuunte-

kappale Raamattu-ohjelman ja mainoskatkon välistä, mikä kieltämättä
ei kuulosta hyvältä. Mietimme muita
mahdollisia keinoja kiriä aikataulua
kiinni, jotta Raamatun lukemisen
jälkeen ei tarvitse suoraan leikata
mainoskatkolle.
***
Erity iskiitokset Ariel
Neulaniemelle Uskon tarina -ohjelmista. Hän on niin lämpimästi
ja myötäelävästi läsnä haastateltaviensa kanssa, että oikein odotan
näitä tiistaiaamun ohjelmia. Hyvä
hengellinen sisältö ravitsee. Tästä
on hyvä jatkaa päivää. Kiitos Ariel
ja siunausta
***
Toivoisin, että soittoon valikoituisi
enemmän musiikkia, jota nuoret/nuoret aikuiset kuuntelevat.
Musiikkityylillisesti peräänkuuluttaisin rock- musiikkia, raskaampaa
rock-musiikkia ja metalli-musiikkia. Myöskin toivoisin, että em.
genret olisi laajemmin edustettuina Kuuntelijan toivelista -ohjelman listalla, jolta voi toivoa kappaleita soitettavaksi.

Toimittaja Ariel Neulaniemi. Kuva Sakari Röyskö.

luun. Toivoisin, että katkelman
jälkeenkin soisi musiikkikappale
ennen mainoksia. Tänään alkoivat välittömästi mainokset, kun
katkelma päättyi. Ei sopinut ollenkaan tekstin jälkeen ja latisti
hyvin tunnelman. Olisiko mahdoton ajatus rauhoittaa katkelma
musiikkikappalein?
TOIMITUS VASTAA: Kiitos palautteesta! Pyrkimyksemme on soittaa
aina musiikkikappale sekä ennen että
jälkeen Raamattu-ohjelman. Joskus
tunnin alkupäässä on normaalia pidempiä sisältöjä, jolloin aamujuontaja joutuu lyhentämään ajolistaa,
jotta seuraavat lyhytohjelmat pääsevät alkamaan ajallaan. Yleensä
se on musiikkikappale, joka jätetään
kokonaan soittamatta tai vaihdetaan
lyhyempään. Aikatauluista täytyy pitää kiinni, että ehditään kaikki ohjelmat ja mainokset soittamaan ennen
uutisia. Tässä tapauksessa on poistettu

TOIMITUS VASTAA: Kiitos palautteesta! On totta, että nuorison
musiikkimaku ei ole kattavasti meillä
edustettuna. Tässä vaiheessa olemme
joutuneet rajaamaan mm. raskaamman rokin ja metallin asiaan perehtyvään Paja-erikoisohjelmaan.
Suurin osa kuuntelijoistamme ei
toivo kuulevansa raskasta rockia, joten emme halua heitä tietoisesti ärsyttää. Teemme jatkuvasti tutkimusta
kuuntelijoidemme musiikkimausta,
ja tämä seikka on yksi selvistä tutkimustuloksista, joiden pohjalta teemme
ratkaisuja musiikkilinjassa.
Raskaamman kristillisen musiikin
olemme ohjanneet Nuottataajuusnettiradion puolelle, jossa kohderyhmänä ovat nimenomaan nuoret. Siellä voimme soittaa musiikkia
puhtaasti nuorten tulokulmasta.
Nettiradion löydät osoitteesta nuotta.
com/radio.
***
Kiitos rohkeasta puheeksi otosta ja

”Nyt tiedän, että Jeesus
rakastaa myös minua”
Lukija lähettää kiitoksensa Radio
Deille siitä siunauksesta ja avusta,
jota hän sai kuuntelemastaan
ohjelmasta hetkellä, jolloin oli
nuorena äitinä jäänyt lapsensa
kanssa yksin. Nyt masentava
elämänvaihde tuntuu kaukaiselta.
”Onneksi oli radio kotona ja tajusin
avata sen.” (Kuvituskuva: kuvan
henkilöt eivät liity palautteeseen)

”Muistelen edelleen, miten upea oli Jipun pitämä haastattelu joskus keväällä, kun hänellä oli vieraana yksinhuoltajaäiti. Kaikkina näinä yhdeksänä äitiysvuotenani en ole saanut rohkaisevampaa ja lohduttavampaa
tukea äitiyden surkeuksiin.”

hyvän/raflaavan nimisessä Dein
pornoillassa. Ongelmat ja -riippuvuudet ovat liian vaiettu teema,
vaikka media tuottaa paljon erilaista muuta aineistoa. Seksin kyllästämä mediamaailma ei ehkä
tunnista ongelmaa, ja ehkä häpeää teemaa, jossa itsekin rämpii. Suurkiitokset että otitte asian
käsittelyyn – ja vielä niin asiantuntevasti ja korkealaatuisesti ammattiauttajia haastatellen. Tämä
innostaa työssä lasten, nuorison
ja heistä kasvavien vanhempien
ja perheiden puolesta! Suurkiitos
ja siunausta rohkealle kristillisyydellenne! Myös Viikon debatit ovat
olleet rohkeutta vaativaa tuotantoa! Osaatte ottaa puheeksi muissa
medioissa vaiettuja teemoja rohkean raikkaasti ja jollakin tavalla

– vaikeudestaan huolimatta –
valoisan syvällisesti, asiallisesti ja
rohkeasti ja arvostavasti! Mainio
toimituskunta!
***
Hei, halusin vain sanoa, että radionne on todella hieno ja sen
merkitys on varmasti monelle sanomattoman suuri. Kuuntelen sitä
varsinkin aamuisin ennen töihin
lähtöä, sekä viikonloppuisin.
Hengellinen tarjonta on hyvää,
mutta lisäksi esim. Raatihuone,
Sykettä Israelista ja Lennart Saaren
hykerryttävät ”lintuhetket” ovat
kiintoisaa kuultavaa. Kiitos!
***
Moi, Olen setvinyt viime viikot sisareni aviokriisiä ja tämä Uskon tarinan
Markku Yli-Mäyryn haastattelu
oli vastaus moniin asioihin. Kiitos!

***
Uskon tarina sai pitkän linjan uskovan hiljaiseksi. Kiitos
***
Tulin Jeesuksen omaksi 2004.
Radio Dei ja erityisesti Raamattu
kannesta kanteen ja Taivaan ja maan
väliltä olivat siinä läheisesti mukana. Ja ovat edelleen. Kiittäen
Ville.
P.S. Kiitos myös rukouspuhelinpalvelijoille!
TOIMITUS VASTAA: Lämmin
kiitos Villelle, joka lähetti meille mukavan kortin! On hienoa kuulla tarinoita siitä, mitä Radio Dei on merkinnyt vuosien varrella. Lähetä siis
rohkeasti postia meille!

TUE KRISTILLISTÄ RADIOTYÖTÄ
#

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

Saajan
tilinumero
Saaja
Maksaja
TILISIIRTO GIRERING

Lämmin kiitos Sinulle
hyvä kuuntelija palautteestasi! Otamme mielellämme vastaan myös
tarinasi! Lähetä postia
osoitteessa aalloilla@radiodei.fi tai postitse Kristityt
Yhdessä ry, Ilmalankuja 2
i, 00240 Helsinki

Kuva Shutterstock

Allekirjoitus
Tililtä nro

FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry
Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki

LAHJANI KRISTILLISELLE RADIOTYÖLLE
2600 Kristillinen radiotyö 2286 Lohja
3900 Rukouspuhelin
2150 Mikkeli
1504 Mongolia-projekti
2309 Haapavesi
2163 Oulu
1135 Kummilapsi
2105 Hämeenlinna
2176 Pohjanmaa
7702 Israel-ohjelma
2079 Kajaani
2189 Pohjois-Karjala 7773 Rukous Suomen
puolesta -ohjelma
2082 Kemi
2192 Pääkaupunkiseutu
7760 Tuomasmessu
2118 Keski-Suomi
2202 Rovaniemi
2121 Kokkola
2215 Satakunta
2370 Kristiinankaupunki 2299 Savonlinna
2134 Kuopio
2228 Tampere
Kiitos Tuestasi
2257 Kymenlaakso
2231 Turku
2147 Lahti
2244 Muu Suomi
2260 Lappeenranta
2406 Nettiradio

Viitenro
Eräpäivä

Merkitse viitteeksi joku ylläolevista numeroista
Euro

Rahankeräyslupa: Kristityt Yhdessä ry, myöntäjä: Poliisihallitus nro POL-2014-7538 Keräysaika: 1.1.2015-31.12.2016, koko Suomessa, ei Ahvenanmaalla.
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Toimittaja Anu Lehtipuun
Anu Lehtipuu haaveili jo
radiotyötä opiskellessaan
siitä, että Suomessa olisi
kristillinen radio. Hän sai
olla mukana sitä perustamassa, kun Radio Dei
aloitti toimintansa.
Teksti Milla Suonio
Kuvat Jani Laukkanen,
Olli Lehtipuu

R

adio Dein miellyttävä-ääninen toimittaja-juontaja
Anu Lehtipuu aloitti työt
kanavalla jo 19 vuotta sitten, elokuussa 1997. Tuolloin Anu toimi
musiikkipäällikkönä. Hänen tehtävänään oli etsiä mahdollisimman paljon musiikkia kanavalle
soitettavaksi, koska ennen virallista avaamista taajuudella kuultiin
musiikkia vuorokauden ympäri.
Edesmennyt Kalevi Lehtinen
siunasi Radio Dein käyttöön
3.11.1997. Ensimmäisen juonnon teki Totti Toivonen. Anu
kuvailee olleensa ”ihan fiiliksissä”,
kun sai iltapäivällä juontamisen lomassa soittaa hengellistä
musiikkia.

Kiinnostus radiotyöhön
alkoi äänikaseteista

Anu Lehtipuu on kahden kulttuurin kasvatti: hän syntyi
Tampereella, mutta perhe muutti
Australiaan jo hänen ensimmäisen
elinvuotensa aikana. Anu aloitti
koulutiensäkin toisella puolen
maapalloa. He muuttivat kuitenkin ensimmäisen kouluvuoden
jälkeen takaisin Suomeen.
Toimittaja paljastaa, että kiinnostus radiotyöhön alkoi jo lapsena
Australiassa: Puheluiden soittaminen Suomeen oli kallista, joten
perhe nauhoitti kasettinauhoille
viestejä ja haastatteluja ja lähetti
näitä äänikasetteja Suomeen.
Anu muutti Helsinkiin saatuaan töitä Diakonissalaitokselta
suurtalouskokkina. Hänen työnkuvaansa kuului myös ehtoollisleipien valmistaminen.
Nuori nainen alkoi toimia vapaaehtoisessa radioryhmässä,
jonka oli perustanut Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys.
Ryhmä teki hengellistä Hapatusnimistä ohjelmaa sekä Radio
Cityyn että Järviradioon. Mukana
oli muun muassa nykyinen
Suomen Raamattuopiston rehtori Juha Vähäsarja. Pian Anu alkoi opiskella radiotyötä Laajasalon
kristillisen opiston radiolinjalla.
Anua kiinnostaa myös radiotyön tekninen puoli, kuten äänen
tallentaminen ja editoiminen.
Hänelle on tärkeää se, miltä jokin

kuulostaa. Anu kuvaa muistavansa
tapaamansa ihmiset paremmin
äänen kuin ulkonäön perusteella.

Anu haluaa välittää Radio
Dein kuuntelijoille toivoa

Anu eläintarhavierailulla Brisbanessa äiti-kengurua ruokkimassa
ja pikkuisen jännittävässä tilanteessa koala sylissään.

Anu Lehtipuu kertoo, että hän
nauttii radiotyössä ihmisten
kohtaamisesta ja heidän tarinoidensa ja ajatustensa kuulemisesta.
Hän kokee vahvasti olevansa
palvelutyössä.
– Unelmoin jo silloin, kun aloitin radioalan ja viestinnän opiskelua, että kunpa joskus olisi kristillinen radio. Tämä on lähinnä minun
arvojani.
Anulle usko kolmiyhteiseen
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sydän sykkii radiotyölle

Pikku Anu 5-vuotiaana ensimmäisenä koulupäivänään, uudessa
koulupuvussaan, komea koulusalkku vieressään. Salkkuun mahtuivat hyvin
eväät ja kouluvihkot.

Aalloilla
Haluaisitko olla mukana tukemassa Radio Dein työtä ja
tietää enemmän Radio Dein
ja Kristityt Yhdessä ry:n toiminnasta? Anu Lehtipuun
toimittama uusi Aalloillaohjelma kokoaa syyskuun
alusta alkaen Radio Dein ystäviä radiovastaanottimien ääreen.
Ohjelmassa on kylässä ystäviä
ja yhteistyökumppaneita, esimerkiksi eri järjestöjen ja seurakuntien edustajia.
Aalloilla-ohjelma pitää Radio
Dein ystävät ajantasalla asioista, joita Kristityt Yhdessä
ry:ssä ja Radio Deissä tapahtuu. Kuuntelijoilta saatua palautetta käsitellään ohjelmassa
Jumalaan antaa voimia. Vakaumus
näkyy hänen elämässään ennen
kaikkea tapana tarkastella maailmaa ”kristillisin silmälasein”.
Toimittaja haluaa juonnoissaan
ja toimittamissaan ohjelmissa välittää toivoa toivottomiltakin tuntuviin tilanteisiin.
– Elämä ei ole vain tässä.
Kun tämä maailma tuntuu yhä
enenevissä määrin pelottavalta ja
uhkaavalta paikalta, niin toivon,
että ymmärtäisimme, että on jotain muutakin. Varsinkin, jos elämä
on solmussa, niin on Kristus, solmujen aukaisija. Jokaisen elämässä
on joku pointti.

Haaveena metsä- ja
souturetket

Anu kuvailee itseään tunnolliseksi ja perusteelliseksi ihmiseksi.
Toisaalta hän kokee olevansa suurpiirteinen, huoleton ja optimistinen. Hän uskoo, että jos vastoinkäymisiä tulee, niin niistä selvitään.
Huumori on auttanut myös toimitustyössä sattuneissa pienissä
kömmähdyksissä. Anun mukaan
juontajan yleisin moka on se, että
mikrofoni on jäänyt päälle silloin,
kun on tarkoitus soittaa musiikkia
tai ohjelma on käynnissä.
Toimittaja viihtyy vapaa-ajallaan metsän hiljaisuudessa patikoimassa tai sienestämässä. Toisaalta

Anu harrastaa kaupunkikulttuuria teatterista ja elokuvista taidenäyttelyihin. Hän lukee paljon
kirjallisuutta ja viettää mielellään
aikaa ystäviensä kanssa. Anu kutoo myös kangaspuilla. Hänen
yhtenä harrastuksenaan on käydä
Euroviisuissa.
Anu kuuntelee musiikkia laajaalaisesti, mutta se, mitä hän kuuntelee, vaihtelee vuodenajan ja paikan mukaan. Tällä hetkellä Anu
nauttii eniten laulelmien kuuntelemisesta, esimerkiksi Tapio
Rautavaaran ja Nina Åströmin
musiikista. Hän mainitsee Jaakko
Löytyn yhdeksi hengelliseksi esikuvakseen.

ja Radio Dein ohjelmantekijät
ovat paikanpäällä vastaamassa
kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin. Ohjelmassa kurkistetaan myös illan Rukous Suomen
puolesta -lähetykseen.

Aalloilla tiistaisin kello
9 ja uusintana kello 13,
perjantaisin kello 23.
Ohjelman kustantaa
Kristityt Yhdessä ry.
Rukous Suomen puolesta -ohjelma tiistaisin
kello 18.
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TUE TYÖTÄMME
Lahjoita kristilliseen radiotyöhön

ARMON VIRTA
Itä-Suomi rukoilee
Imatralla 1.10.2016
klo 10–18
Tainionkosken
kirkossa
Kirkkokatu 2

MUKANA MM.
Ilkka Rytilahti
Seija Uimonen
Panu Pitkänen
Pekka Vaismaa

Järjestää Imatran seurakunnat ja Kristus yhdistää ry

Ohjaa kristilliseen elämään
Rohkaisee odottamaan
Kristuksen paluuta

Tilaa Airut!
Opi aikuista rukousta joka kuukausi.
www.airut.net

KERÄYSTILI Nordea FI88 1012 3000 2061 75/Kristityt Yhdessä ry. Viite: 2600
Mitä lahjallasi saadaan? Esimerkiksi:
• 20 eurolla kustannamme noin
2 minuuttia ohjelmaa Radio Deissä
• 40 eurolla palvelemme noin
50 soittajaa Rukouspuhelimessa
• 100 eurolla tuotamme jakson Minä
uskon -ohjelmaa, jossa kuullaan
mielenkiintoisia uskoontulotarinoita
SOITTAMALLA
• 300 eurolla lähetämme yhden
LAHJOITA 10,26 €: soita 0600 111 77
Rukous Suomen puolesta -ohjelman,
(hinta 10,26 + pvm)
jossa viikoittain jopa 15 000 henkeä
rukoilee yhdessä suomalaisille
tärkeiden asioiden puolesta
LAHJOITA VERKOSSA
radiodei.fi/lahjoita
• 600 eurolla Radio Deissä soi neljänä
sunnuntaina Virsivartti, jossa kerrotaan
taustoja virsistä ja niiden tekijöistä
LIITY JÄSENEKSI TAI RYHDY
veisuuta unohtamatta.
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI
radiodei.fi/tule-ystavaksi tai
katso lomake alla
TEKSTIVIESTILLÄ
LAHJOITA 5 €: Lähetä tekstiviesti
radio5 numeroon 16588
LAHJOITA 10 €: Lähetä tekstiviesti
radio10 numeroon 16588
LAHJOITA 20 €: Lähetä tekstiviesti
radio20 numeroon 16588

Rahankeräyslupa: Kristityt Yhdessä ry, myöntäjä: Poliisihallitus nro POL-2014-7538
Keräysaika: 1.1.2015 – 31.12.2016, Manner-Suomi.

Puh. 03-3142 2300
Airut-lehti, Kuusitie 7 A 3, 37500 LEMPÄÄLÄ

rstock

TULE JA AUTA,

Rukouspuhelin on Kristityt Yhdessä
ry:n ylläpitämä. Se tarjoaa mahdollisuuden saada rukousapua. Puhelun
hinta on matkapuhelinmaksu. Esirukouspyynnön voit lähettää sähköpostilla rukouspuhelin@radiodei.fi -osoitteeseen. Rukouspäivystäjinä toimivat
vapaaehtoiset yksityishenkilöt, joiden
taustana on kristillinen yhteisö.

Kuvat: Shutterstock

Layout/Tiipi, Kuva/Shutterstock.com

päivystää joka päivä klo 19-23

USKO syntyy
kuulemisesta,
mutta kuulemisen
synnyttää
Kristuksen sana.
(Room 10:17)

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä kannatusjäseneksi.
q Henkilöjäsen työssäkäyvä 40 euroa / vuosi
q Eläkeläinen, opiskelija, kotiäiti, työtön 20 euroa /vuosi
q Yritys tai yhteisö 250 euroa / vuosi

Kristityt
Yhdessä ry
maksaa
postimaksun

!

Kyllä, haluan olla tukemassa Raamatun asemaa Suomessa, kristillistä ohjelmatuotantoa ja liittyä Kristityt Yhdessä ry:n kannatusjäseneksi. Saan lisätietoa toiminnasta sekä Radio Dein ystävien oman
Aalloilla-lehden neljä kertaa vuodessa.

KRISTITYT YHDESSÄ RY
Tunnus 5013433

Nimi
Lähiosoite
Postinumero ja -paikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka
Allekirjoitus

00003 Vastauslähetys

Leikkaa irti ja liity tänään kannatusjäseneksi.

040 172 7000

EVANKELIUMI JOKA SYDÄMEEN - RADIOLLA

kuvat: www.shutte

RUKOUSPUHELIN
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Seinäkalenteri 2017
(Raamattu365.fi)
Hinta: 10,90 e

Kuiskaus vain CD
Tuula Hakkarainen
Hinta: 20,00 e

Eläimet opettavat
Pekka Reinikainen
Hinta: 24,00 e

Jumalan hallintavalta
- Jumalan valtakunnan täyttä elämää
Colin Dye
Hinta: 14,90 e

Hän kutsui minua
Danielle Miettinen
Hinta: 20,00 e

Avioliitto. Mistä on
kysymys?
Päivi&Niilo Räsänen
Hinta: 9,90 e

NIV New Testament
Hinta: 5,90 e

Kiitoskirjat
Merlin Carothers
Hinta: 22,00 e

Enjoy Jesus Christ
naisten t-paita (M)
Hinta: 14,90 e
Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset
John C. Maxwell
Hinta: 39,00 e

Isän kaipuu
Saara Kinnunen
Hinta: 25,00 e

Pyhä
Raamattu
johdannoin
33/38 Avara CD
Pekka Simojoki
(k.v.pinkki)
Hinta: 23,50 e
Hinta: 65,00 e

Lujana Kristuksessa
Zhang Rongliang &
Eugene Bach
Hinta: 23,00 e

Virsikirja
(kirkkovirsikirja KV965SL,
115x190 mm, taipuisa tummanvihreä
kansi)
Hinta: 24,50 e

Jerusalemista maailman ääriin
Mirja Ronning, Halvor Ronning
Hinta: 36,00 e

Parasta laatua CD
Anna-Mari Kaskinen,
Pekka Simojoki
Hinta: 23,00 e

Miten tulla voittoisaksi rukoilijaksi?
Elizabeth Alves
Hinta: 24,00 e
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Journalling
Bible
(NIV)
Hinta: 39,00 e

Noa-lautapeli
Ralf zur Linde, Wolfgang Sentker
Hinta: 27,90 e

Lasten kauneimmat
hengelliset laulut CD
Eri esittäjiä
Hinta: 20,00 e

So Close - Kol Kach
Karov CD
Ruth Fazal
Hinta: 20,00 e

Onnellinen vaeltaja
CD
Palo
Hinta: 22,00 e
Hengellinen
sodankäynti
uskovan
elämässä
Charles Spurgeon
Hinta: 22,00 e

Solina CD
Riparilauluja CD
Lapsikuoro Solina & Eri esittäjiä
Pekka Simojoki
Hinta: 6,90 e
Hinta: 20,00 e

Paremman avioliiton
rakkauspankki
Hanna
RanssiMatikainen
Hinta: 39,00 e

Be still - Värityskirja
aikuisille
Hinta: 15,95 e
Luther DVD
Hinta: 18,90 e

Vapahtaja
t-paita
(M)
Hinta: 14,90 e

Ilovoimaa! - Jylistys
CD
Pia Hagqvist, Johanna Särkkälä
Hinta: 20,00 e

Onnea ja siunausta! kortti
Sana, Iso Kirja 1997Hinta: 1,50 e
2016 CD
Eri esittäjiä
Hinta: 22,00 e

Woodlawn DVD
Hinta: 18,90 e

Seinäkello - Suojelusenkeli
Hinta: 18,90 e

Jumalisuuden salaisuudessa
Benjamin Turkia
Hinta: 15,00 e

Hyvän yön rukoukset
Hinta: 12,90 e

Minne lampaani katosi?
Päivi Häkkinen
Hinta: 14,90 e

Virsikirjan lisävihko
Hinta: 9,90 e

Letters From Mother
Teresa DVD
Ohj. William Riead
Hinta: 16,90 e

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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One Way Mission toiminnanjohtaja Esa-Pekka Mattila:

”Entinen rokkari ja ateisti löysi armon
ja rakastui Raamattuun”
Uudessa Aalloillanimisessä ohjelmassa
juontaja Anu Lehtipuu
kohtaa Radio Dein yhteistyökumppaneita ja ystäviä. Syksyn ensimmäisessä
lähetyksessä Radio Dein
studiolla ajatuksia uskosta,
toivosta ja tulevaisuudesta
oli jakamassa One Way
Mission tuore toiminnanjohtaja Esa-Pekka Mattila.
Teksti Tiipi Jokinen
Anu Lehtipuun tekemän
radiohaastattelun pohjalta
Kuva Anu Lehtipuu

O

ne Way- yhdistys syntyi Suomessa muutamien Matti ja Maija
Meikäläisten unelmasta saada
auttaa lähimmäisiä ja levittää
evankeliumia. Syntysanat lausuttiin vuona 1983 Perjantai
Kristukselle -kampanjan käynnistyessä Helsingissä. Syksyllä
2016 uutena toiminnanjohtajana aloittava Esa-Pekka Mattila,
jolla on vaimonsa Soile Mattilan
kanssa neljä lasta, puolet jo aikuisia. Kaksi murrosikäistä asuu vielä
kotona. Esa-Pekka on opiskellut
musiikkia Sibelius-Akatemiassa.
Musiikki kuuluu vahvasti Mattilan
perheen elämään. Soile johtaa
kuoroa ja Esa-Pekka toimii säestäjänä. Perheorkesteri palvelee seurakuntaa ylistyksessä, mutta esittää myös omia Raamattulauluja.
Myös Radio Deissä Esa-Pekan
nimi on vilahtanut musiikin
yhteydessä.
Vuonna 1993 Esa-Pekka koki
elämänmuutoksen. Omien sanojensa mukaan ”entinen rokkari
ja ateisti löysi armon ja rakastui

Raamattuun”. Halu palvella Herraa uskovaisesta lähtien pystyin jaka- Millaisia haasteista se tuo, kun
syttyi uskoontulohetkenä.
maan omia oivalluksia Raamatusta ihmiset tulevat hyvin erilaisista
helposti muiden kanssa.
lähtökohdista seurakuntaan?
Mitä vuonna 1993 tapahtui?
Siinä varmaan täytyy vähän veOlin tullut aitoon synnin tus- Missä on hengellinen kotisi?
nyä mielipiteissänsä. Hyväksyä
kaan. Olin ajatellut nuorisovuoHouse-seurakunta One Way se, että meillä kaikilla on erilaisina ja nuorena aikuisena, että Mission. Meillä on kolme pastoria. nen tausta. Jokainen tulee sen
olen ”hyvä mies”, joka kyllä pär- Vuoroin puhutaan tai kuunnel- oman historiansa kanssa ja se on
jää. Yritin olla kohtelias ja kiltti, laan vierailijoita. Paikalla ollaan, ihan luonnollista. Täytyy pyytää,
mutta sitten tutustuin nykyiseen vaikkei olisi oma saarnavuoro. että ”Herra avarra minua oikealla
vaimooni, silloiseen koulukaveriin, Rakennutaan, kuunnellaan ja tavalla”.
Soileen. Hän oli ollut uskossa nuo- imetään, mitä Herra puhuu.
Minusta se on ihme, että ihmiset
resta pitäen ja tutustuminen hähaluavat tulla kuulemaan Jumalan
neen ja mitä hän ajatteli Jumalasta Millaista yhteistyötä Radio Dei sanaa ja haluavat kokea yhteyttä.
rupesi haastamaan sydäntäni.
ja One Way tekevät?
Se on Jumalan työtä. Ja toisaalta
Eli vuonna 1993 tulin ns. aitoon
One Wayllä on säännölliset oh- ihmiset jäävät yksinäisyyteensä,
synnin tuskaan eli minulle tuli val- jelmat Radio Dein -kanavilla ja sanovat mielessään, ettei Jumalaa
tava kuoleman pelko. Vain Pyhä yhteistyö on olole. Ihmismieli
Henki saattoi sen tehdä. Kukaan ih- lut saumatonta ja
kun voi mennä
minen ei sanonut minulle, kuinka hienoa. Tiedän
kaikenlaiseen piLisätietoa One Way
syntinen olen, vaan koin olevani palautteesta kenmeyteen. Mutta
-yhdistyksestä löydät
alastomana Herran edessä, aivan tältä, että monet
Jumala kutsuu
onewaymission.fi
kuin tuskissani. Rupesin lukemaan kuuntelevat One
kaikkia.
-osoitteesta.
Raamattua ja etsimään Hänen kas- Way -ohjelmaa,
Kuuntele One Way –
vojaan ja Hän kohtasi minut.
joka tutulla tunMistä unelmoit
ohjelma Radio Deistä
nussävelellä aina
ajatellessasi
keskiviikkoisin kello 18.
Sinulla on ammattinimikkeenä kajahtaa ilmoille
Suomea?
Aalloilla-ohjelman voit
pastori, mitä se tarkoittaa?
keskiviikkoisin.
Unelmoin riskuunnella tiistaisin kello
Se on Herran kutsu, tulla pai- Te niin kuin
tin sanoman le9, uusinta klo 13 ja
mentamaan Herran seurakuntaa. annatte väylän,
viämisestä. Että
perjantaisin klo 23.
Se on vahvasti kutsumuskysymys kanavan radioi hmiset saaja Jumalan valinta.
aalloille, ja me
vat tehdä aitoa
tarvitaan tätä
parannusta ja
Anu: Miten olet kokenut, että
apua.
löytää parannuksen teon kautta
Jumala on johdattanut sinua
sellaisen vapauden, jota he ovat
tähän nykyiseen tehtävääsi,
Millainen väline radio on
maailman kautta etsineet, mutta
joka on siis alkamassa tänä
mielestäsi evankelioinnin
eivät ole koskaan löytäneet. Siitä
syksynä One Way Mission
välineenä?
minä unelmoin!
toiminnanjohtajana?
Valtavan hieno väline! RadioUskoontulohetki tapahtui mi- aalloilla päästään moniin koteihin, Mikä on rukouksesi Suomen
nulle yksinäisyydessä Raamattua joista ihmiset eri syistä eivät tulisi hen- puolesta?
lukiessa. Kohtasin Herran ja aloin gellisiin tilaisuuksiin. Jollakin voi olla
No, että tämä tapahtuisi ja
rukoillen miettimään, että mihin ihan sellainen fyysinen tila, ettei pääse että Herra, pidä minut sillä paihaluat minut asettaa seurakun- liikkumaan, mutta sitten voi olla pal- kalla, että voisin pysyä puhtaana
nassasi. Espoosta löytyi joukko jon niitä uteliaita, joita Jumalan asiat ja aitona edessäsi. Että olisin
ystäviä. Kodeissa kokoonnuttiin, kiinnostaa, mutta ei vielä uskalla läh- käyttökelpoinen.
rukoiltiin, ylistettiin Herraa ja teä seurakuntaan. Ja sinne päästään
opeteltiin sanaa. Minulle tämä oli radion kautta! Viemään rakkauden Raamattu on täällä studion
tärkeä kasvualusta, että nuoresta sanomaa.
pöydällä. Mikä on ollut sinulle

tärkeä Raamatun kohta näinä
päivinä?
Kesän aikana luin Vanhaa
Testamenttia. Raamatussa mainitaan nimeltä pitäen meille tuntemattomia henkilöitä. Ne saattavat vaikuttaa merkityksettömiltä,
mutta heillä on kaikilla nimi ja
Jumala on asettanut nämä ihmiset just oikeaan tehtävään ja
silloin jokaisella on kokonaisuudessa valtava merkitys. Jumalan
näkökulmasta nimi on niin tärkeä.
Toivoisin, että seurakunnassa ihmiset voisivat ymmärtää oman
tehtävänsä merkityksen.
Uskotko, että jokaisella on
tehtävä?
Aivan ehdottomasti! Jumala on
jokaisen kutsunut Kristuksen todistajaksi. Toiset on enemmän
käytännön tekijöitä, toisilla on
ehkä enemmän puhujan lahjoja,
mutta tämä valtava variaatio, uskon, että Jumala haluaa sen kaiken
käyttöönsä.
Miten jatkat lausetta ”Minä
uskon, koska..”
Jeesus on tullut minulle niin
todelliseksi.
”Minä rakastan, koska…”
Jumala on osoittanut minulle
pyyteetöntä rakkautta.
Mikä on suosikki kahvilasi?
Metsän keskellä nokipannukahvila, jossa keitetään omat
nokipannukahvit.
Minkä koet kaikista
tärkeimmäksi asiaksi
elämässäsi?
Pysyä lähellä Jumalaa.
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Matkaterveiset Patmokselta

R

adio Dei tekee vuosittain kuuntelijamatkan eli
ns. Deimatkan Kreikan
Patmos-saarelle syys-elokuun
vaihteessa. Ajankohtaan liittyy
sään vaihtuminen leppoisammaksi

sekä Sacred Music -Festivaali
Johanneksen Ilmestysluolan kupeessa. Patmos matkalla
Deimatkalaisia palvelevat kuvassa Johanneksen Ilmestysluolan
suulla vasemmalta päätoimittaja

Kirsi Rostamo, Patmos guru
Thorleif Johansson sekä
Kreikassa asuva matkaopas Pirjo
Fragkopoulos.
Toinen Patmos matkojen kohokohdista on Elian vuoren huipulla,

Ystävä, siunausta
sinulle vuodelle

Radio Dein ystävien

YSTÄVÄKALENTERI

2017

pienen kappelin portailla pidetty
ehtoollinen auringonlaskua samalla ihastellen. Kuvassa ehtoollisjumalanpalveluksen liturgina
tänä kesänä toimi Deistä tuttu
pastori Teuvo V. Riikonen. Ensi

LIITY JÄSENEKSI SUOMEN
SUURIMPAAN ISRAEL-JÄRJESTÖÖN!
Jäsenmaksu 27€/v.

U
Ennakkotilaa
31.10 mennessä
ja säästät
postimaksuissa.

sko on luja luottamus
siihen, mitä toivotaan,
ojentautuminen sen
mukaan, mikä ei näy.

32:39

kalenteri 2017.indd 24

T

oivon Jum
ala täyt
täköön
teidät kaik
ella iloll
a ja
rauhall
a uskoss
teillä olis
a, niin että
i runsas
toivo Pyh
Hengen
voiman
än
kautta.

Radio Dein

auhan minä jätän teille:
minun rauhani - sen minä
annan teille. En minä
Kuva Reija Viinikkala-Smith
anna teille, niinkuin maailma
antaa. Älköön teidän sydämenne
olko murheellinen älköönkä
peljätkö.

kalenteri 2017.indd
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2017

Kuva Joonas Kurppa

6.9.2016 18.06

2017.indd

E
Kuva Joonas Kurppa

V

aikka vuoret järkkyisivät
ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun
ei järky eikä minun rauhanliittoni
horju, sanoo Herra, sinun
armahtajasi.
kalenteri 2017.indd 12
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BAIJERIN KAUNEIMMAT JOULUTORIT 25.–29.11.2016
COBUR–BAMBERG–LAUSCHA–NÜRNBERG
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www.radiodei.fi
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Joh. 1:5

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

www.iy.fi

Kuva Joonas Kurppa
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www.youtube.com > Israelin Ystävät

Smith

Kuva Reija Viinikkala-

Room 15:13

Joh. 14:27

alo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä
valtaansa.

Room. 15:4

Jes. 9:6

R
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PERUSTETTU

Tuo toivoa
arkeen. Anna
lahjaksi kalenteri,
jossa joka
kuukausi kaunis
kuva ja kohta
Raamatusta.

illä kaikki, mikä ennen on
kirjoitettu, on kirjoitettu
meille opiksi, että meillä
kärsivällisyyden ja Raamatun
lohdutuksen kautta olisi toivo.

VäkeväJer.
Jumala, Iankaikkinen
Isä, Rauhan Ruhtinas.

Hepr. 11:1

Y
TR

yhden
inä annan heille
ja yhteisen
mielen
illä lapsi
on syntynythe aina
sen, että
meille, tien,
poika on annettu
minua. Silloin
palvele
meille.vat
Hän kantaa heidän
valtaa
ja
hyvin
käy
heidän
harteillaan,
hänen nimensäyvät.
menest
jälkeläisensä
on Ihmeellinen
Neuvontuoja,

SHALOM-lehti 49€/10no/vuodessa
Radio DEI: joka torstai klo 17.45
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Kuva Joonas Kurppa
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vuonna Patmos matkojen lähdöt
on suunniteltu 22.8. ja 29.8.2017.
Voit kysyä matkoista jo loppusyksystä. www.deimatkat.fi

6.9.2016 18.07

Tilaamalla nyt *) Radio Dein ystäväkalenterin saat sen
hintaan 1 kpl /10 € + postimaksu 3€. Tilaamalla 5 kpl tai
enemmän, saat lähetyksen ilman postimaksuja.
*) tarjous on voimassa 31.10 asti. Kiitos tuestasi kristilliselle radiotyölle.

Tilaa: (09) 7514 4511 tai kristityt.yhdessa@radiodei.fi

•
•
•
•

Asiantuntijaopas Sirkka-Liisa Aalto
Matkanjohtajana Kirsi Rostamo
Vastuullinen matkanjärjestäjä Lomalinja
Ilmoittautumiset ja lisätiedot arkisin 9–16
09 7514 4511 tai info@deimatkat.fi
• Matkojen tarkemmat kuvaukset deimatkat.fi

1558 e
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Radio Dei avasi uuden taajuuden
Kokkolassa
Radio Dei on käynnistänyt lähetykset Kokkolassa. Kristillinen
radiokanava kuuluu Kokkolassa
taajuudella 91,8 Mhz. Kokkolan
taajuusalueella kuullaan sekä
Radio Dein valtakunnallista ohjelmaa että paikallisesti Pohjanmaalla
tuotettuja lähetyksiä.
Paikalliseen ohjelmatarjontaan
kuuluvat muun muassa sunnuntaisin radioitavat jumalanpalveluslähetykset Kokkolasta. Suorana
lähetettävä suomenkielinen jumalanpalveluslähetys kuullaan
sunnuntaisin kymmeneltä ja ruotsinkielinen puolilta päivin.

Uusi ohjelmasarja Mukana menossa
arkiaamuisin klo 7.37
Millainen merkitys kuorotoiminnalla ja liikunnalla on ikäihmisten
elämänlaatuun? Tai millaisia haasteita uusperhe voi asettaa isovanhemmille? Muun muassa näitä
asioita pohdiskellaan Mukana

Teksti Saara Räty

K

angasalan kirkko sai
43.9 % finaalin äänistä.
Finaalissa kilpailivat
myös Mikkelin Pitäjänkirkko,
Vaalijalan kirkko ja Turun tuomiokirkko. Kesän aikana voittoa
tavoitteli yhteensä 24 kirkkoa.
Kangasalan kirkkoherra Seppo
Jarva iloitsee voitosta koska asian
eteen on tehty paljon työtä.

Leveällä keskikäytävällä mahtuu
hyvin kulkemaan pyörätuolilla, alttarille ei ole portaita ja myös alttarialueella on hyvin tilaa pyörätuolille. Kameravalvontajärjestelmän
avulla pyritään reagoimaan tilanteisiin, joissa seurakuntalainen
mahdollisesti tarvitsee apua ja tilaisuuksia välitetään netin kautta,
jotta osallistua voi, vaikka olisi estynyt tulemaan paikalle.
Työ Kangasalan kirkossa saavutettavuuden lisäämiseksi jatkuu
edelleen ja esimerkiksi ulos ollaan
lisäämässä kaiteita.
Ehdokkaita Suomen saavutettavin kirkko -kilpailuun pyydettiin
kuuntelijoilta ja lisäksi niitä valitsi
kirkon vammaistyön neuvottelukunta. Kangasalan kirkkoa ehdotti
kuuntelija, joka on seurakunnan
jäsen. Laajoissa perusteluissaan
hän totesi muun muassa, että seurakunnassa on hyvin positiivinen

suhtautuminen erityisryhmiä
kohtaan.
Kisan tavoite oli lisätä tietoisuutta saavutettavuudesta ja nostaa esiin niitä tapoja, miten asia toteutuu eri kirkoissa. Äänestykseen
liittyi ohjelmasarja, jossa tutustuttiin saavutettavuuden eri näkökulmiin, kuten viittomakieliseen
kirkkoon, esteettömyyteen ja kehitysvammaisten kirkkoon sekä
selkokieleen.
– Saavutettavuus on paljon
muutakin, kuin esteettömyyttä.
On todella hienoa, että jaksoissa
saatiin tuoda esille mitä tarkoittaa
se, että messu on sopiva kehitysvammaiselle, tai mitä pitää ottaa
huomioon, kun suunnitellaan näkövammaiselle saavutettavaa messua, toteaa kirkon vammaistyön
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Jukka Sariola.

Kristillinen Kirjakauppa &
Ostaa - myy - etsii..

Onneksi olkoon
Kangasalle!

menossa -ohjelmissa syys–lokakuun ajan. Ohjelman kustantaa
Kristillinen Eläkeliitto ry ja toimittajana on liiton toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö. Lisätietoja www.
krell.fi

Pyydä ilmainen luettelo ja
Concordia -näytelehti
Mechelinink. 49, HELSINKI
/Kirppis, Koulutie 73, VETELI
0440 77 22 33
hannu.halonen@concordia.fi

www.concordia.fi

Kangasalan kirkossa iloitaan voitosta saavutettavin kirkko -kisassa.

Suomen saavutettavimmaksi kirkoksi Radio Dein
ja kirkkohallituksen järjestämässä kilpailussa äänestettiin Kangasalan kirkko.
Saavutettavuus toteutuu
voittajakirkossa monella
tavalla aina esteettömyydestä asenteisiin.

Kokkolan taajuus on toinen
Radio Dein Pohjanmaalla tämän
vuoden aikana avaama uusi taajuus. Huhtikuussa Radio Dei avasi
taajuuden Vaasassa, jossa kanava
kuuluu taajuudella 98,8 MHz.
Vuonna 1997 perustettu Radio
Dei on yksi lähes koko Suomessa
kuuluvista kaupallisista radioista.
Kanava on TNS Gallupin mukaan tunnetuin kristillinen media Suomessa. Radio Deillä on
Kansallisen radio- ja televisiotutkimuksen mukaan 200.000
viikkokuuntelijaa ja yhteensä 24
taajuutta.

NYT MYÖS HELSINGISSÄ - SOITA!

Tulevaisuus ja toivo

M

uistatko lapsuudesta hetket jolloin odotit
lahjaa? Jouluna aatonaattona toiveet olivat huipussaan, samoin syntymäpäiviä
edeltävänä päivänä mielessä käytiin lävitse
unelmia legopaketeista ja rattikelkoista. Tyttäreltäni lähti
eilen hammas ja tänään aamulla hän odotti herätessään
hammaskeijun lahjaa tyynyn alta. Näissä hetkissä suuri
osa meistä on kokenut iloa ja toivon täyttymistä – odotuksiimme on vastattu. Lapsi pitelemässä toivomaansa
pehmolelua kädessään, arjen pieniä iloja. Toki myös muutama pehmeä paketti tuli jouluna saatua ja silloin 8-vuotias
poika ei ollut niin innoissaan.

Kuva Shutterstock

Moni ajattelee, että Jumalan tulisi olla ”toiveista totta”hahmo, joka antaa kaikkiin rukouksiin mieluisan vastauk- Mikäli Jeesukseen uskovat unohtavat toivonsa todellisen olemuksen
sen, mihin toivomme perustuu, emme pysty uskottavasti
sen. Vain tässä tapauksessa Jumala olisi uskomisen arvoi- ja
kertomaan maailmalle toivon sanomaa.
nen. Jumala ei kuitenkaan läheskään aina vastaa halujemme
mukaan pyyntöihimme, koska haluaa parastamme. Se, että Ongelmia, vaikeuksia, katastrofeja, surua ja kuolemaa
Hän on tämän maailman suurin ja ainoa toivo, on silti totta. tulee olemaan maailmassa niin kauan kuin pallomme

pyörii ja vuodet vaihtuvat. Toivo, jonka Jumala ja Hänen
ruumiinsa maailmalle voi välittää on toivo iankaikkisuudesta. Ensimmäisen vuosisatojen seurakunta julisti maailman keskellä voimakkaasti Jeesuksen Kristuksen tulevan
takaisin ja johtavan omansa Jumalan valtakuntaan jossa ei
enää ole surua ja vaikeuksia. Tämä tuleva todellisuus teki
vaikutuksen suureen joukkoon sen aikaista maailmaa –
ihmiset näkivät tämän maailman pahuuden ympärillään
ja sanoma tulevasta synnytti toivon. Mikäli Jeesukseen
uskovat unohtavat toivonsa todellisen olemuksen ja sen,
mihin toivomme perustuu, emme pysty uskottavasti kertomaan maailmalle toivon sanomaa. Usko Jeesuksen sanoihin ”Minä palaan takaisin!” Toivosi on; elämä jonka
Jeesus on valmistanut sinulle ilman surua ja menetystä
– Hänen rakkaudessaan ja hyvyydessään.
Waltteri Haapala

Musiikkiohjelma

06.00 Raamattu kannesta kanteen
(u)
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
07.45 Sykettä Israelista (KRY)
08.30 Raamattu
08.37 Mukana menossa
08.50 Päivän blogi
09.03 Viikon debatti
10.45 Viikon levy
10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.40 Viikon teos
12.50 Päivän blogi
13.03 Viikon debatti (u)
14.00 TOIVON LAULUJA
14.05 Viikon levy
14.15 Kotimaisen gospelin iltapäivä
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.25 Raamattu
16.02 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
17.30 Itäraportin viikkokatsaus
17.45 Sana koskettaa
18.02 One Way
19.02 Uskovaiset nuoret LIVE
19.32 NuottaFM
21.02 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Come Home
22.05 DeiPark
23.00 Black gospel
00.00 Paja
01.00 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni (u)
02.00 Raamattu kannesta kanteen
(u)
03.00 Viikon debatti (u)
04.00 Kuuntelijan toivelista (u)

KESKIVIIKKO

Opetus ja hartaus

06.00 Raamattu kannesta kanteen
(u)
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
08.30 Raamattu
08.37 Mukana menossa
08.50 Päivän blogi
09.03 Aalloilla
10.45 Viikon levy
10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.40 Viikon teos
12.50 Päivän blogi
13.03 Aalloilla (u)
14.00 TOIVON LAULUJA
14.05 Viikon levy
14.15 Vinyylivintti
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Luterilaisuuden ABC
15.25 Raamattu
16.02 Uskon asia
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
17.25 Sana Jerusalemista
18.02 Rukous Suomen puolesta
18.30 Radioraamattupiiri
19.02 Laajasalo (u)
20.02 Lähetysvartti
21.02 Raamattu kannesta kanteen
22.05 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni (u)
23.00 Gospel Train (u)
23.30 Sana Jerusalemista (u)
00.00 Yöluotsi* (u)
00.30 Lähellä ihmistä
Lähelle Jumalaa
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
(u)
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
08.30 Raamattu
08.37 Mukana menossa
08.50 Päivän blogi
09.03 Raatihuone
10.45 Viikon levy
10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.02 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.40 Viikon teos
12.50 Päivän blogi
13.03 Raatihuone (u)
14.00 TOIVON LAULUJA
14.05 Viikon levy
14.10 Toivon Tripla
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Päivän porilainen
15.25 Raamattu
15.45 Pala Konttista
16.02 Tunti Lauran kanssa
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
17.30- 20.35 ALUEELLISTA
OHJELMAA
20.35 Leipää ja kalaa
21.02 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Elämänkoulu
22.35 Lähellä ihmistä –
Lähelle Jumalaa
23.00 Toivekonsertti (u)
00.25 Viikon levy (u)
01.00 Tunti Lauran kanssa
02.00 Raamattu kannesta kanteen
(u)
02.30 Leipää ja kalaa (u)
03.00 Raatihuone (u)
04.00 Kuuntelijan toivelista (u)

RADIO DEI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN OHJELMAMUUTOKSIIN.

TIISTAI

MAANANTAI

Radio Dei – Ohjelmakartta, 3/2016

Keskusteluohjelma

Lapset ja nuoret

06.00 Raamattu kannesta kanteen
(u)
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
07.45 Sykettä Israelista
08.30 Raamattu
08.37 Mukana menossa
08.50 Päivän blogi
09.03 Hynninen
10.45 Viikon levy
10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.40 Viikon teos
12.50 Päivän blogi
13.03 Hynninen (u)
14.00 TOIVON LAULUJA
14.05 Viikon levy
14.35 Biisikiikari
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Parisuhteen palikat
15.25 Raamattu
16.03 Laajasalo
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
17.30- 20.35 ALUEELLISTA
OHJELMAA
19.30 Juhanin juttusilla*/
Tarinoita kaikilta teiltä*
20.02 Lähellä ihmistä –
Lähelle Jumalaa
20.20 Minä uskon
20.32 Matti-Papin matkassa
21.02 Raamattu kannesta kanteen
21.32 Sanan ja rukouksen ilta
23.00 Aalloilla (u)
00.00 One Way
01.00 Laajasalo (u)
02.00 Sana elää (u)
02.30 Matti-papin matkassa (u)
03.00 Hynninen (u)
04.00 Kuuntelijan toivelista (u)

PERJANTAI

Lähetystyö

06.00 Raamattu kannesta kanteen
(u)
06.50 Viikon teos
07.00 PAREMPI HUOMEN
07.15 Raamattuavain
07.30 Aamuhartaus
07.45 Sykettä Israelista
08.30 Raamattu
08.37 Mukana menossa
08.50 Päivän blogi
09.03 Ajankohtaistunti
10.45 Viikon levy
10.55 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
11.00 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.40 Viikon teos
12.50 Päivän blogi
13.03 Ajankohtaistunti (u)
14.00 TOIVON LAULUJA
14.05 Viikon levy
14.30 Toivon tripla
15.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Lähtöruutu
15.25 Raamattu
16.02 Isäntänä Tapani Ruokanen/
Rauhanrakentajat – Anssi ja
Mikko
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
17.30 Israel-raportti
17.45 Shalom
18.02 Avainradio
18.25 Avoin raamattukoulu
19.15 Sateet
20.20 Kulttuurivartti/
			
Vapaakirkkovartti
21.02 Raamattu kannesta kanteen
22.00 Yhdessä ylistämään (u)
23.00 Rukous Suomen puolesta (u)
00.00 Raamattubuffet (u)
01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen/
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)

TORSTAI
Lintumetsä
Raamattuavain extra
Gospel Train
Biisikiikari
Raatihuone
KD-Kompassi
Itäraportti
Ikkuna maailmaan – OMuutiset*/ Lähetysavain*
Aikamme Marttyyrit*/
Marttyyrien ääni*
Israel-raportti
Toivekonsertti
Viikon levy
Elämänkoulu (u)
Yhdessä ylistämään
Median myllyssä
Yöluotsi
Black Gospel (u)
DeiPark (u)
Paja
Come Home (u)
Elämänkoulu (u)
Rukous Suomen puolesta (u)
Tarinoita kaikilta teiltä (u)*

Lappeenranta 96,0 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 98,8MHz (87,5)
Turku 107,3 MHz (99,4)
Vaasa 98,8MHz

07.00 Virsivartti
07.30 Peace with God (e)
08.02 LASTEN MAKASIINI
08.30 Junioriavain
08.45 Radiopyhäkoulu
09.00–12.00 ALUEELLISTA
OHJELMAA
09.05 Pyhäpäivän esittely
10.02 Viikon teos (u)**
10.45 Virsivartti (u)**
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta**
12.02 Raamattubuffet
12.50 Sana koskettaa (u)
13.02 Minä uskon (u)
13.30 Avainradio (u)
14.02 Raamattu (u)
15.02 Itäraportti (u)
16.02 Isäntänä Tapani Ruokanen/
Rauhanrakentajat –
Anssi ja Mikko (u)
17.02 Sana elää
17.25 Sana Jerusalemista
18.00 Tuomasmessu
20.02 Viikon debatti (u)
21.02 Kaksin käsin maailmaan
21.30 Taivaan ja maan väliltä
00.30 Raamattuavain Extra (u)
02.00 Raamattu kannesta
kanteen(u)
02.30 Marttyyrien ääni *(u)
02.45 Sana Jerusalemista (u)

SUNNUNTAI

(e)		 englanninkielinen
(r)		 ruotsinkielinen
(u)		 uusinta

** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kemin, Kokkolan, Oulun, Rovaniemen
eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.

* Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin

Haapavesi 107,4 MHz
Helsinki 89,0 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)
Kouvola 96,2 MHz
Kristiinankaupunki 89,5 MHz
Kuopio 106,1 MHz (103,3)
Lahti 106,4 MHz (99,1)

TAAJUUDET:

15.35
16.02
17.25
18.02
19.30
20.02
21.30
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00
03.30

15.02

08.15
08.35
10.02
10.35
11.02
12.02
13.02
14.35

LAUANTAI
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Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla

Tervetuloa Radio Dein ja
Kristityt Yhdessä ry:n ystävätapahtumiin!

Helsinki
Maanantai
17.30 Avoin kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.00 Uskonpuhetta**/
Seurakunnassa saarnattua**
20.00 Armollista menoa

19.07 Kuorotuokio
19.30 Matkalla
20.02 Elämä on

Sunnuntai
09.05 Pyhäpäivän esittely
10.02 Viikon teos
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta

Sunnuntai
9.55 – 11.00 Jumalanpalvelus
11.15 Elämän ääniä

Vaasan helluntaiseurakunta ti 27.9. klo 18.30

Perjantai
17.30 Yhdessä Pohjanmaalla
18.25 Valoa elämään

Lohja
Sunnuntai
9.55 – 11.00 Jumalanpalvelus

Sisä-Suomi
Maanantai
18.00 Alusta alkaen
18.35 Aikamerkki
18.55 Sydämellä*
19.15 Eteläsavolaisten askelissa**
19.30 Lähellä ja kaukana*
20.00 Virranjakaja*

Asemakatu 24 ,Vaasa
Mukana: Tero Koivisto, Päivi Saloranta ja Pekka Vaismaa
Musiikissa Lars Edberg & Mertsi Kantonen

Kuopion Vapaaseurakunta su 13.11. klo 18.00
Kemilänrinne 3, Kuopio
Mukana: Juhani Happonen ja Pekka Vaismaa
Musiikissa: Viktor Klimenko

Seinäjoen Vapaakirkko su 20.11. klo 17.00
Kauppakatu 13
Juhlitaan yhdessä Radio Dei Pohjanmaan 15-vuotistaivalta.
Mukana puhujia eri seurakunnista sekä toimittaja Päivi Saloranta ja Pekka Vaismaa,
musiikkia ja kahvitarjoilu.

Kemi
Sunnuntai
9.55 – 11.00 Jumalanpalvelus

Perjantai
17.30 Aikamerkki
17.45 Uusheräys tänään
18.00 Saarnaajan puolituntinen *
19.00 Hyvää iltaa Kuopiosta**/Mille
sydämesi sykkii*
Sunnuntai
09.05 Pyhäpäivän esittely
10.02 Viikon teos
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta
Turku
Maanantai
17.40 Lintumetsä
18.02 Puistokadulle**/Raisio-vartti**
19.02 Sanan ja rukouksen ilta***
Seinäjoki
Maanantai
17.45 Pois alta, pohojalaanen tuloo!
18.00 Hyvää iltaa Pohjanmaa
18.35 Lasten oma hetki

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ

Oulu
Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.15 Armonpulla
11.30 Lasten radiopyhäkoulu
11.45 Kurkistus kirkkoon
Kokkola
Sunnuntai
10.00 Suomalaisen seurakunnan
jumalanpalvelus
11.25 Hetki kanssasi*/
Radiopyhäkoulu
12.00 Ruotsalaisen seurakunnan
jumalanpalvelus
Rovaniemi
Sunnuntai
09.00 Aamu sarastaa
09.10 Sunnuntain menovinkit
09.15 Lähellä sinua – aamun vieras
09.40 Maistiaisia messusta –
kristillisyyden juurilla
09.50 Rauhallisesti kohti messua
10.00 Messu Rovaniemen kirkosta
* Tulee kerran kuussa tai harvemmin
** Tulee kaksi kertaa kuussa
*** Tulee parittomilla viikoilla

Operaatio Joulun Lapsi
KERÄYSPISTEET AUKI 3.10.–13.11.2016

TEE LAHJASI EUROOPAN KÖYHIMMILLE LAPSILLE!
Katso lisätiedot, keräyspisteet ja tilaa ilmaisia materiaaleja
suoraan kotiisi kotisivuiltamme tai soittamalla
Patmos Lähetyssäätiöön 09-856 74 988.
www.joulunlapsi.fi

Tykkää meistä
Facebookissa
-lehti
JULKAISIJA: Kristityt Yhdessä ry
POSTI- JA KÄYNTIOSOITE:

OSOITTEENMUUTOKSET:

LEHTIMAINOKSET

Yhteyspäällikkö

LAHJOITUKSET RADIOTYÖLLE

kristityt.yhdessa@radiodei.fi

Lehden mainostiedustelut ja hinnat:

Tiipi Jokinen (09) 7514 4511

Nordea (VIITE 2600)

Pekka Vaismaa 0500 662 340

tiipi.jokinen@radiodei.fi

IBAN FI 88 1012 3000 206175

Ilmalankuja 2 i

PÄÄTOIMITTAJA

00240 Helsinki

Tiipi Jokinen (09) 7514 4511

kristityt.yhdessa@radiodei.fi

tiipi.jokinen@radiodei.fi

Internet-sivut: www.kry.fi

pekka.vaismaa@radiodei.fi
ULKOASU JA TAITTO:

TOIMITUSSIHTEERI

Tea Ikonen/Taitopaja Pikku Ihme

Hannele Laaksonen

Kuvatoimittaja Tiipi Jokinen

Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n

(09) 7514 4560

Oikoluku Päivi Luomala

puhelinvaihteen numero on

hannele.laaksonen@radiodei.fi

ISSN: 1456-8357

(09) 7514 4511

Keräyslupa POL-2014-7538
JÄSENASIAT, YLEISASIAT,
RUKOUSPUHELIMEN
KOULUTUSKYSELYT:
Hannele Laaksonen (09) 7514 4560

KRISTITYT YHDESSÄ RY

SÄHKÖPOSTI SUORAAN:

Hallituksen puheenjohtaja

etunimi.sukunimi@radiodei.fi

Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi

01.01.2015–31.12.2016
PAINOPAIKKA
Botnia Print Oy, Kokkola
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Kaipaatko sinä tai läheisesi toivoa elämään?

R

adio Deissä julistamme huippu-uutista. Renttua
rakastetaan ja karkulaista odotetaan kotiin.
Tiesithän ystävä, että sinullakin on mahdollisuus saada syntisi anteeksi sekä iankaikkinen
elämä, sillä Jeesus on voittanut kuoleman? Tämä tieto on
tosi ja lähde luotettava.
Radio Dein ystävät työskentelevät sinnikkäästi sen eteen,
että jokainen suomalainen voisi kuulla toivon sanoman
avatessaan radion kotona, töissä tai autossa. Siksi keräämme
varoja – varmistamme, että kristillinen radiotyö jatkuu.
Radio Dei ei saa valtiontukea, eikä sitä omista kirkko.
Tavalliset ihmiset, yksittäiset yritykset ja yhdistykset ovat
tehneet mahdolliseksi kristillisen radiotyön jatkumisen
19-vuoden ajan. Teemme työtä rukoillen ja Jumalan apuun
luottaen. Ehkäpä Suomessa on vielä joku, joka ei ole kuullut Jeesuksesta.

Kuva Shutterstock

”Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.”
Joh. 3:16

Jumalalla on varattuna sinulle uskoa, toivoa ja
rakkautta.
Kristityt Yhdessä ry haluaa ohjelmiensa välityksellä kertoa
Jeesuksesta, joka tuo toivoa silloinkin, kun sitä ei tunnu
olevan.
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Anna toivon kuulua
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Radio Deissä kerromme
Jeesuksesta
Tee netissä helppo e-sopimus ja
voit tukea kertaluontoisesti tai
lahjoittaa valitsemasi summan
kuukausittain.
Layout:Tiipi, Kuvat: Shutterstock.com

Rahankeräyslupa: Kristityt Yhdessä ry, myöntäjä: Poliisihallitus nro POL-2014-7538 Keräysaika: 1.1.2015-31.12.2016, koko Suomessa, ei Ahvenanmaalla.

Syksyn aikana Radio Dein ystävät ovat keränneet varoja
vuoden 2017 Elämänkoulu-ohjelman uusiin jaksoihin, Mitä mieltä olet, onko pelastusrenkaalle käyttöä?
joissa haluamme tukea heikkoja ja rohkaista rinnallakulkijoita. Kiitos, jos voit olla mukana auttamassa kuuntelijaa, Uskomme Pyhän Kirjan lupaukseen, että usko syntyy Kerrotaan Jumalan muuttavasta voimasta Radio Dein
joka kipuilee yksin ”elämänsä vankilassa” kaivaten tuekseen kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. välityksellä suomalaisille!
myötätuntoista lähimmäistä.
Minä toivon – keräyksen myötä haluamme kannustaa
Radio Deissä luemme Raamattua sekä kerromme Jumalan kristittyjä välittämään sanoin ja teoin taivaallista toivoa,
Tiipi Jokinen
muuttavasta voimasta.
jota olemme Jeesukselta saaneet.
Kuva Shutterstock

Anna lahjasi tilisiirtona lahjoitustilille: Kristityt Yhdessä ry
FI88 1012 3000 2061 75,
(käytä viitettä 3599).
Lähetä tekstiviesti numeroon
1 6 5 8 8 ja kirjoita viestinä
RADIO5 tai RADIO20 (jolloin
lahjoitat 5 tai 20 euroa).

Keräyksen tuotolla tehdään kristillistä radiotyötä ja radioidaan Elämänkoulun uusia jaksoja vuonna 2017 Radio Deissä. Anna lahjasi soittamalla lahjoituspuheliRukoile Suomen puolesta.
meen 0600 111 77. Puhelu maksaa 10,26 euroa + pvm. Kiitos tuestasi.

