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Joel Hallikainen sarjastaan:
”Ikäiseni ihmisen pohdintaa elämästä” s. 2Miika Auvinen:

”En ole koskaan nähnyt, 
että Jumalasta irti eläminen 
toisi mitään hyvää” s. 4

Lauri ”Late” Johansson ja Ali Niemelä:Lauri ”Late” Johansson ja Ali Niemelä:
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Dani Niskanen:
”Vaikuttamista voi tehdä kaikkialla" s. 10

”Jos yksikin ottaa Jeesuksen vastaan, se on meille suuri voitto.”  s. 12
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Laulaja ja viihdetaitei-
lija Joel Hallikainen 
jakaa kuulijoilleen 
oivalluksiaan vuosien 
ja vuosikymmenten 
varrelta nimellään kul-
kevassa Hallikainen 
-lyhytohjelmasarjassa.

Joel Hallikainen 
toivoo kuuntelijoilleen oivalluksia

Hän antaa esimerkin.
– Olen yksinkertainen isoisä, ja 
jos Luoja suo, niin voin olla vielä 
moninkertainen isoisä. En ole sitä 
ennen ollut. Isovanhemmuuden 
myötä kuvakulmani on muut-
tunut, ja näen asioita uudella 
tavalla. Sama päätee moniin 

elämän viisauksin tai vaikkapa 
hengellisyyteen.

– Toiveeni on, että jokainen yk-
sittäinen lyhyt Hallikainen-sarjan 
jakso voisi tuoda kuulijalle jonkin 
todellisen jyvän juuri siihen päi-
vään ja siihen hetkeen, josta hän 
elämäänsä katsoo.  

– Tämä on yksinkertaisesti 
minun i k äiseni  i hmi-
sen pohdintaa elämästä, 

58-vuotias turkulaistaiteilija 
sanoo.

Joel Hallikainen ei väitä olevansa 
sen etevämpi elämän matkaopas 
kuin kukaan muukaan. Sen sijaan 
hän kertoo ”yksinkertaisesti har-
joittavansa ihmiselle annettua ajat-
telun lahjaa”. Ajatusharjoituksille 
tarjoavat selkärankaa muistiinpa-
not, joita hän on tehnyt itseään 
puhutelleista ajatuksista matkan 
varrella.

– Maailmassa ei ole mitään sel-
laista, mitä ei olisi jo sanottu. Mutta 
joku jo sanottu asia saattaa puhu-
tella jotakuta juuri tänään, jos se 
tulee oikeaan aikaan ja kulmasta, 
josta ihminen juuri silloin omaa 
elämäänsä katsoo. Yksittäiselle 
ihmiselle jokin asia tai oivallus 
voi olla täysin uutta ja avautua to-
deksi ihka ensimmäistä kertaa, 
Hallikainen kuvaa ohjelmasar-
jansa ideaa.

Teksti: Kai Kortelainen
Kuva: Bo Stranden

Tahdotko, että puolestasi rukoillaan?
Rukouspuhelimeen 
040 172 7000
avoinna 
joka ilta 
klo 19-23

kiitos- ja rukousaiheesi 
Rukousasema-ohjelmaan (pe klo 20.05)
radiodei.fi/rukouspyynto
tai Radio Dei / Rukousasema
Ilmalankuja 2i, 00240 HelsinkiSo
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Hallikainen
arkisin klo 10.10 ja 14.10 
viikon kooste su klo 17.30

Isovanhemmuuden 
myötä kuvakulmani 
on muuttunut, ja näen 
asioita uudella tavalla.
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P elkokerroin kasvaa uutisia seu-
ratessa. Vaikka haluaisin työntää 
pääni pensaaseen, se ei enää on-

nistu. Koronatartuntojen määrä lisään-
tyy Suomessakin, tärkeitä tapahtumia ja 
matkoja perutaan, kaupoista hamstra-
taan tavaraa ja työpaikolla tehdään 
kriisisuunnitelmia.

Täysi kalenterini onkin yhtäkkiä tyhjä. 
Mielikuvitukseni lähtee laukkaamaan ja 
maalailee jo maailmanlopun meininkiä. 

Entä jos luottaisin positiivisiin merk-
keihin. Kiinassa tartunnat ovat  vähenty-
neet, ja Israelissa valmistetaan rokotetta 
koronaa vastaan. 

Maailmassa on ollut pandemioita paljon 
vaikeampina aikoina. Vaikka ne aiheutti-
vat paljon kärsimystä, 
elämä jatkuu. 

Olen kuplassani ku-
vitellut, etten elämäni 
aikana kokisi katastro-
feja Suomessa. Mutta 
nyt on myönnettävä 
tosiasiat ilman paniikkia tai vähättelyä ja 
keskityttävä siihen, miten minä voin aut-
taa. Teen parhaani ja rukoilen kestäväni 
kaiken, mitä eteeni tulee, ja viimeistään 
Paratiisissa Jumala on luvannut pyyhkiä 
kaikki kyyneleet. Silti pelko välillä luiker-
telee sydämeeni.

Miten pimeyden voisi ajaa pois ja olla 
jopa esimerkkinä muille? Ainoa keino on 
olla lähellä Jeesusta. Toivoa kun ei saa suo-
rittamalla, vaan Jeesuksen läsnäolo tulee 
Sanan, rukouksen ja ehtoollisen kautta.

Raamatun lukeminen rauhoittaa 
meitä, koska avaamme siinä sydä
memme Jeesukselle.

Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten 
valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole 
saanut sitä valtaansa. ( Joh.1:4–5)

R u k o u k s e s s a  t u n n u s t a m m e 
Jeesuksen Herraksemme ja saamme 
pyytää Häneltä apua. 

Ehtoollista nauttimalla pysymme 
Kristuksessa ja Hän pysyy meissä.

Jeesus sanoi: Minä olen elämän leipä. Joka 
tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, 
ja joka uskoo minuun ei enää koskaan ole 
janoissaan. ( Joh. 6:35)

Radio Deissä autamme tämän kriisin 
henkisessä kestämisessä ja annamme 
toivon näkökulmia. Kun ihmiset jou-
tuvat olemaan enemmän kotona, väli-
tämme evankeliumin iloa ja lohdutusta 
toivottavasti uusillekin kuuntelijoille. Dein 

kautta saamme yhteyden 
seurakuntaan, Raamatun 
opetusta ja rukoilemme 
yhdessä sairaiden puo-
lesta. Kiitos, kun olet kan-
samme auttamassa, jotta  
kansa joka pimeydessä vael-

taa, näkee suuren valon ( Jes. 9:1).

Rukoilkaamme 
Dietrich Boenhofferin rukous:

Minussa on pimeyttä, 
mutta sinun kanssasi olen täynnä valoa.
Olen yksin mutta sinä et minua jätä. 
Sydämeni on arka, mutta sinä et minua jätä.
Olen levoton, mutta sinun kanssasi 
minulla on rauha.
Minussa on katkeruutta, 
mutta sinun kanssasi saan uutta 
kärsivällisyyttä.
Sinun tiesi käyvät yli ymmärrykseni, 
mutta sinä tunnet minun tieni. Aamen.

Elämääsi siunaten,

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Lähellä Kristusta 
ei ole pelkoa

Kuva: Sanni Tunturipuro

Tämä numero
välittää toivoa 

joka kestää.
”Minä annan teille 

tulevaisuuden ja toivon.”
Jer. 29:11

Kristus on 
ylösnoussut 

– meillä on toivo
Marko Selkomaa  s. 9

PÄÄKIRJOITUS

Jumalalla on meille 

tulevaisuus ja toivo, että 

kaikki 
ei pääty 
katastrofiin.
Jari Metsämuuronen  s. 6

Kirsi Rostamo 
Päivän blogissa

ti klo 08.45 ja 12.50    

Jeesuksen läsnäolo 
tulee Sanan, 
rukouksen ja 
ehtoollisen kautta.

Otin uskossa vastaan, että  

armo on 
suurempi 
kuin syntini.
Päivi Peittola s. 8
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Juha Auvinen:

Hengellinen työ 
yhdistää

J uha Auvinen muistaa vielä-
kin, miten voimakkaita tun-
teita se hetki herätti, kun hän 

piteli vastasyntynyttä esikoistaan 
sylissään.

– Miikan syntymään liittyi 
pieniä hankaluuksia, mutta potra 
poika syntyi maailmaan. Se oli in-
nostava ja riemullinen hetki.

Medialähetys Sanansaattajien ja Open Doors Finlandin ohjelmat:
Raamattu kannesta kanteen

arkisin klo 21.03,   klo 02.00 ja klo 06.00
Open Doors -maailmankatsaus

ke klo 17.45

Kansainvälinen työ kristilli-
sessä järjestössä yhdistää isää 
ja poikaa, Juha ja Miika Auvista. 
Kahden kärsivällisen puurtajan 
intohimo on nähdä muutos ih-
misten elämässä.

Sittemmin toisella pojalla kas-
vanut perhe asui Espoossa jon-
kin aikaa, kunnes lähetyskenttä 
kutsui. Auviset opiskelivat ensin 
Englannissa kieliä ja myöhemmin 
yliopistossa Australiassa. Sieltä 
he siirtyivät kuudeksi vuodeksi 
Papua-Uuteen-Guineaan.

Lasten kasvattaminen monikult-
tuurisessa ympäristössä oli rikasta 
vaikkakin myös haastavaa. Hyvänä 

Juha Auvinen:
•	65-vuotias	helsinkiläinen	rovasti	ja	
Medialähetys	Sanansaattajien	toiminnan-
johtaja	(v.	2002)

•	naimisissa	ja	kahden	pojan	isä
•	 työskennellyt	yli	40	vuotta	media-alalla
•	vihittiin	papiksi	vuonna	2001
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Miika Auvinen:

asiana Juha pitää sitä, että lapset 
saivat kasvaa vapaina länsimai-
sen nuorisokulttuurin malleista 
ja yhdenmukaisuuden paineista.

Teologeja kahdessa 
polvessa

Usko Jeesukseen on siirtynyt 
Auvisten perheessä sukupolvelta 
toiselle. Juha kipuili uskonasioi-
den kanssa teini-ikäisenä, mutta 
Cantores Minores -kuorossa lau-
laminen piti uskon liekin hengissä. 
Jossain vaiheessa hän alkoi haa-
veilla papin työstä.

Juhasta tuli ensin toimittaja. 
Työnsä ohessa hän opiskeli 
teologiaa ja valmistui papiksi. 
Medialähetysjärjestön toimin-
nanjohtajana Juha voi hyödyntää 
molempia ammattejaan.

Miika seurasi isänsä jalanjälkiä. 
– Olen ylpeä Miikasta, että hän 

on Jumalan oma ja sitoutunut 
tehtäväänsä.

Haaveissa isä-poika 
-matka

Kansainvälinen työ kristillisessä 
järjestössä yhdistää isää ja poikaa, 
mutta luonteiltaan he ovat erilai-
sia. Miika on Juhaa räiskyvämpi ja 
nopeasti innostuva. Yhteyttä on 
vaalittu vuosien aikana mm. ka-
jakkimelonnalla Tyynellämerellä 
sekä vaellusretkillä.

– Olen haaveillut, että voisimme 
tehdä isä-poika -matkoja, kun löy-
tyisi yhteistä aikaa.

Miikan ajan vie tällä hetkellä työ 
ja perhe. Juha arvostaa sitä, millai-
nen isä pojasta on tullut.

– Miika suhtautuu hienosti 
omiin lapsiinsa. On ilo nähdä se 
yhteys, mikä heidän välillään on.

M iika Auvisella on 
lämpimiä muistoja 
lapsuudestaan.

– Muistan, kun opettelin ajamaan 
ilman apupyöriä ja isä työnsi vauhtia 
ja hurrasi, että hyvin menee.

Myös vanhempien luottavainen 
usko Jumalaan loi turvaa.

– Isä ja äiti lauloivat joka ilta 
kaksiäänisesti hengellisiä lauluja, 
ja joka ilta me rukoilimme iltaru-
kouksen. Se on jäänyt tärkeänä 
hengellisenä muistona mieleen, 
Miika kertoo.

Elämä lähettiperheen lapsena oli 
erilaista kuin lapsilla yleensä. Miika 
oli 7-vuotias, kun Auviset lähtivät 
lähetystyöhön. Matkalaukkuelämä 
tuli tutuksi.

Jeesuksen oma 
lapsesta asti

Miika omaksui vanhem-
miltaan kristillisen maail-
mankatsomuksen. Syvempi 
sitoutuminen uskoon ta-
pahtui hänen ollessaan 

Olen ylpeä Miikasta, 
että hän on Jumalan 
oma ja sitoutunut 
tehtäväänsä.

12–13-vuotias. Lähetyslaiva Doulos 
vieraili Papualla ja aktiolaiset järjesti-
vät evankeliointitapahtuman.

– Ajattelin, että olen Jeesuksen 
oma, mutta haluan seurata häntä. 
Se oli tietoinen päätös.

Kun perhe palasi Suomeen, 
Miika löysi rippileiriltä hyvän ka-
veriporukan ja hen-
gellinen identiteetti 
alkoi kasvaa. 

Miikal la ei ole 
ollut tarvetta kapi-
noida ja kokeilla, 
mitä maai lmal la 
on tarjottavanaan. 
Osaltaan hän arve-
lee sen johtuvan siitä, että kävi 
Papualla koulua oppilaitoksessa, 
jossa oli tiukat normit, ja oli osan 
aikaa kotikoulussa. Toisaalta hä-
nellä ei ollut Suomessa kaveri-
porukkaa, jonka kanssa rymytä.

– En ole koskaan nähnyt, että 
Jumalasta irti eläminen toisi mi-
tään hyvää. Siksi en harmittele 
sitä, etten koskaan juonut itseäni 
sammuksiin. En tiedä, mitä hyö-
tyä siitä olisi.

Kaksi kärsivällistä 
puurtajaa

Aikuisiällä Miikan tie on johdat-
tunut vainottujen kristittyjen aut-
tamiseen. Miika sanoo, että häntä 
ja Juhaa yhdistää työkeskeisyys.

– Arvostan isässä sitä, että hän 
on ollut kova tekemään töitä ja an-
tanut mallin korkeasta työmoraa-
lista. Olemme kärsivällisiä puurta-
jia molemmat.

– Arvostan myös isän antamaa 
aviomiehen mallia. Kodin ilmapiiri 
ja tapa olla yhdessä on antanut elä-
mään hirvittävän paljon. Jumalaan 
luottava uskon ulottuvuus on val-
tavan suuri aarre elämässä.  

Teksti: Elina Kirkkomäki, 
Marja Salmisen 

haastattelun pohjalta
Kuvat: Anu Lehtipuu ja 

Auvisten kotialbumi

Isä ja äiti lauloivat 
joka ilta kaksiäänisesti 
hengellisiä lauluja.

Miika Auvinen:
•	41-vuotias	espoolainen	teologi	ja	Open	
Doors	Finlandin	toiminnanjohtaja	(v.	2015)

•	rovasti	Juha	Auvisen	poika
•	naimisissa	ja	kahden	tyttären	isä
•	 laulunkirjoittaja,	julkaissut	oman	levyn
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Vantaalla kasvaneesta Jari Metsä
muurosesta ei koskaan pitänyt 
tulla tutkijaa. Nuorena kou-

lunkäynti ei maittanut, isä paini 
alkoholiongelmansa kanssa, ja 
pieni korsolaispoika haaveili 
jalkapalloilijan urasta, ja sit-
temmin laivakokin työstä. 

Tultuaan uskoon yläas-
teen viimeisellä luokalla 
Metsämuuronen innostui 
opiskelusta, ja kouluttautui lu-
kion jälkeen sairaanhoitajaksi.

– Työskentelin ensiavussa, 
elvytin, ja sain olla pelasta-
massa monta ihmistä hen-
kiin. Kuoleman näkeminen oli 
järisyttävää. 

Elämän ja kuoleman kysymykset sekä 
kiinnostus Raamattuun veivät teologian opin-
toihin. Nykyisessä työssään Kansallisen kou-
lutuksen arviointikeskuksen erityistutkijana 
Metsämuuronen voi hyödyntää omaa laajaa 
kokemus- ja koulutuspohjaansa.

Koulutuksen suuntaviivoja 
laatimassa

Metsämuuronen on ollut mukana sekä sosi-
aali- ja terveysalaa että koulutusta koskevissa 
tulevaisuuskeskusteluissa Opetushallituksessa.

– Se kulkee vähän ns. vaatteissa mukana, 
että miettii näitä asioita tulevaisuusviritteisesti. 
Pohdimme, mihin suomalaista koulutusta ke-
hitetään, mitä sillä halutaan saavuttaa. Ovatko 
tulokset menneet alaspäin, ja joudutaanko te-
kemään korjausliikkeitä, ja jos, niin millaisia. 

Metsämuuronen mainitsee juuri ilmestyneet 
uudet opetussuunnitelman perusteet, joka on 
merkityksellinen tulevaisuusasiakirja. 

–  Siinä määritetään, mitä kouluun menevä 
seitsemänvuotias tulee tekemään seuraavan 
kolmentoista oppivuoden aikana. Ja se on 
normi, siis laki, että näin pitää tehdä. Siitä ei 
opettaja voi poiketa. 

Työryhmä pyrkii luotaamaan laajasti, mikä 
on tärkeää tietoa nykyisessä tai tulevassa 

yhteiskunnassa, joka on muuttumassa yhä 
enemmän tietokoneperustaiseksi. 

– Mietimme, miten kyseiset seikat vaikutta-
vat oppimiseen ja osaamiseen. 

Raamatun lupaukset

Jari Metsämuurosella on vahva kristillinen 
tausta ja henkilökohtainen vakaumus. Hän 
suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti. 

– Raamatussa kerrotaan, että Jumalalla on 
meille tulevaisuus ja toivo, että kaikki ei 
pääty katastrofiin. Raamatussahan puhutaan 
todella paljon tulevaisuudesta. Yksi näkökul-
mista liittyy profetioihin. Siihen, että Jumalalla 
on suuret linjat olemassa. Hän ei ole nähnyt 

Monipuolisen elämänkokemuksen 
ja koulutuksen omaava kristitty 
tulevaisuustutkija Jari Metsämuuronen ei 
näe tulevaisuutta synkkänä. Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen 
erityistutkijana ja Opetushallituksen 
asiantuntijana hän on mukana 
kehittämässä huomispäivän koulua.  

Tulevaisuustutkija pitää 
Raamatun ilmoitusta luote ttavana

Viikon Tikka 
la klo 19.05, to klo 23.00  

Kuuntele	podcasteina:
radiodei.fi/ohjelmat/viikontikka

Jari Metsämuuronen (vas.) visioi Timo Tikan ohjelmassa tulevaisuuden suuntauksia.
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Hengellistä 
etsintää 
kyllä on, 
se vaan 
muuttaa 
muotoaan.

Tulevaisuustutkija pitää 
Raamatun ilmoitusta luote ttavana

hyväksi kertoa meille yksityiskoh-
taisesti, mitä kunakin yksittäisenä 
vuonna tapahtuu. Itse olen miel
tänyt tulevaisuuden levolliseksi. 
Ei hiuskarvakaan putoa pääs
tämme Hänen tietämättään.

Kristillisen kirkon     
tulevaisuus

Metsämuuronen pohtii seurakun-
nan kehitysnäkymiä. 

– Olen melko varma siitä, että 
perinteinen kristillisyys jakaan-
tuu selvästi kahteen tai kolmeen 
eri osaan. Maailmanlaajuisesti 
on nähtävissä voimakasta karis-
maattista liikehdintää, joka kasvaa 
erityisesti Afrikassa, Aasiassa ja 
Etelä-Amerikassa. 

Vastakkaisena tälle hän mainit-
see konservatiivisen, epäkarismaat-
tisen suuntauksen, joka ylläpitää 
traditioita, kuten kirkkohäitä ja 
kastejuhlia, ja jossa parhaimmillaan 
voi olla voimakas sananopetus. 

– Nämä ääripäät menevät yhä 
kauemmas toisistaan. Niiden väliin 
jää sitten aika perinteinen suoma-
lainen kristillisyys, joka ei ole mi-
tään eteläamerikkalaista meinin-
kiä, vaan sellaista suomalaisjäyhää, 
syvää uskovaisuutta.

Maailma muutoksessa 

Metsämuurosen mukaan hen-
gellisyys näyttäytyy sekulaarissa 
Suomessa uususkonnollisuutena. 

– Siihen kuuluvat mm. aiemmin 
pakanauskontoina pidetyt budd-
halaisuus ja hindulaisuus, sekä hen-
kinen tietoisuus. Hengellistä et-
sintää kyllä on, se vaan muuttaa 
muotoaan. 

Myös tiedon määrän val-
tava lisääntyminen haastaa 
Metsämuurosen mukaan 
seurakuntia, erityisesti pää-
kaupunkiseudun suurissa 
yliopistokaupungeissa.

– Akateeminen maailma tuo 
voimakkaan arvokeskustelun. 
Se lähtee siitä, että kaikki on 
kehittynyt alkuräjähdyksestä, 
joka ei tarvitse selityksekseen 
Jumalaa. Tämä haastaa meidän 
opiskelijoita. Raamatun kir-
joitukset ja ohjeistukset eivät 
enää määrittele ajatusmaail-
maa, vaan humanistista tai bio-
logisista lähtökohdista arvioi-
daan, mikä on oikein, mikä ei. 
Tämä trendi on voimistumassa. 

A j a t te l u n  m u u to s  e i 
Metsämuurosen mukaan 
koske pelkästään sukupuoli-
suutta, vaan myös eutanasiaa 
ja aborttia. 

– Seurakuntiin tulee ihmi-
siä, jotka ajattelevat eri tavalla. 
Myös 80-luvulta lähtenyt 
minä-keskeinen kulttuuri ja 
sosiaalinen kulttuuri törmää-
vät. Tämä on aika ilmeinen 
tulevaisuuskehitys seurakun-
nissa. 

Teksti: Marja Salminen, 
Timo Tikan haastattelun 

pohjalta
Kuvat: Anu Lehtipuu

JOULUNAJAN MATKA ISRAELIIN 
28.12. 2020–5.1. 2021

Alkaen 
1 750 €

Natania, Tiberias, 
Jerusalem, Ein Gedi. 
Matkajanjohtajina 
Radio Dein Rukous-
aseman vetäjät
Elina ja Markku 
Karonen.
Vastuullinen 
matkanjärjestäjä 
Kinneret Tours
Lisätietoja 
Deimatkat.fi 

PATMOS, KREIKAN KAUNIS 
JA PYHÄ SAARI 29.8.–5.9.

Johanneksen ilmestysluola, Sacred Music 
Festival, luostareita ja tyyniä poukamia. 
Matkanjohtajana  Kirsi Rostamo, 
asiantuntijaopas Pirjo Fragoupolos. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä EL-VE Tours.
Lisätietoja Deimatkat.fi 

Alkaen 
1 978 €

Natania ja Jerusalem: 
ICEJ:n Lehtimajanjuhla 

ja Jerusalem marssi.
Matkanjohtajina Pekka Vaismaa
(Radio Dei) ja John Remes (ICEJ).

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Kinneret Tours.

Lisätietoja Deimatkat.fi 
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Rukousasema 
pe	klo	20.05	ja	su	klo	03.30	  

Vuoroviikoin	toimittajina:	Päivi Peittola,
Johanna Sandberg, Elina ja Markku 

Karonen	sekä	Minna ja Kalervo Dansk.

Päivi ei pelkää enää
Päivi Peittola vastaa Kansan Raamattuseuran 
Helsingin kaupunkityöstä, ja hän toimii uutena 
juontajana Radio Dein Rukousasema-ohjelmassa. 
Nuoruuden vahvat pelot selättyivät terveen 
jumalakuvan ja Raamatun tutkimisen avulla. 

– Äiti, onko Aku Ankan lukeminen syntiä? 
Pieni Päivi oli kuunnellut äidin ja tädin kes-

kustelua Jeesuksen takaisintulosta, sehän saat-
toi tapahtua milloin vain, eikä silloin saanut tehdä 
syntiä. Äiti rauhoitteli, että Aku Ankkaa voi lukea.

Kahdeksan vuoden iässä Päivi sairastui vesi-
rokkoon ja kovassa synnintunnossa hän päätti 
tunnustaa kaikki Jeesukselle. Sen jälkeen hän 
käyttäytyisi kuin kunnon uskovainen. Päivi 
ymmärsi pian, ettei hänestä olisi enkeliksi. 

– Rupesin epäilemään olenko uskossakaan. Ja 
sehän tarkoitti, etten pääsisi mukaan, jos Jeesus 
tulisi. Alkoi pelkojen aika. Öisinkin piti herätä 
tarkistamaan, ovatko äiti ja isä sängyssään vai 
temmattuina yläilmoihin.

Ratkaisu riparilla

Rippileirillä Päivi sanoi Jumalalle, että jos vain 
on vielä mahdollista, ota minut lapseksesi. 

– Jumala tarttui siihen heti, ikään kuin olisi 
odottanut, milloin kysyn. 

Uskoontulon jälkeen pelkotilat pysyivät 
poissa monta vuotta, mutta hengellisten krii-
sien kautta ne aktivoituivat uudestaan.

Päivin elämässä on ollut kaksi pidempää 
uskonkriisiä. Toinen kesti viisi vuotta, toisessa 
meni 12 vuotta. 

– Olin tehnyt asioita, jotka loukkasivat omaa-
tuntoani, koin syyllisyyttä ja jouduin eroon 
Jumalasta. Pahimpina aikoina näin aamulla 
herätessäni edessä pelkkää pimeyttä, jota kesti 
nukahtamiseen saakka, ja aamulla sama ah-
distus jälleen. 

Jumalan kohtaamisia

Opiskeluaikana elämä oli niin vai-
keaa, että joskus pelotti mennä yk-
sin kotiin. Tuttu pariskunta kutsui 
kylään. 

– Kun rukoilimme, ystäväni 
sai profetian. Jumala kysyi "Miksi 
olet lähtenyt kädeltäni pois? Miksi 
pelkäät? En minä muserra tai rus-
enna. Enkö minä näkisi pimey-
teesi? Minä olen kanssasi siellä".

Päivin toinen hyvin vahva hen-
gellinen kokemus osui samoihin 
aikoihin. 

–  Olin varma, että olen teh-
nyt Pyhän Hengen pilkan, ja että 
Jumala on hylännyt minut. Avasin 
Raamatun, luin Jeesuksen sanat 
Varas ei tule muuta kuin tappamaan 
ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että 
olisi elämä ja yltäkylläisyys. Oivalsin, 
että se on paholainen joka varastaa, 
ei Jumala halua minulle mitään pa-

haa. Tunsin Jumalan Hengen, ja valtava rakkaus 
kulki ylitseni. En ole koskaan kokenut sellaista 
rakkauden määrää.

Kaiken kattava armo

Yliluonnolliset kokemukset eivät poistaneet 
vaikeita kysymyksiä tai pelkoja, mutta ne roh-
kaisivat ja auttoivat eteenpäin. Kun Päivi alkoi 
ymmärtää Jumalan armoa syvemmin, tie ulos 
ahdistuksesta avautui 

– Otin uskossa vastaan, että armo on suu
rempi kuin syntini. Tarvitsin myös sisäistä 
eheytymistä ja minuuden vahvistumista, sekä 
uuden jumalakuvan.

– Opin Raamatusta, että Jeesuksen tuleminen 
ei ole mitenkään salainen tapahtuma, niin että 
ihmiset yhtäkkiä vaan häviäisivät. Sain näyn-
kin, että se on valtavan riemullinen, vapauttava 
hetki. Hän tulee hakemaan omiaan. Siihen ei 
liittynyt lapsuuteni pelkoa. Tämä kokemus 
oli puhdistava, ja hälvensi lopullisesti vanhat 
ikävät pelot pois.  

Teksti: Marja Salminen
Kuva: Mikael Juntunen

Kutsu vapauteen 
la klo 20.05 ja to klo 00.03  

Päivi Peittolan	haastattelu	ja	muut	jaksot	
podcasteina:	

radiodei.fi/kutsu-vapauteen

Oivalsin, että se 
on paholainen 
joka varastaa, 
ei Jumala halua 
minulle mitään 
pahaa.
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Tyhjä hauta antoi meille 
toivon 

Jos kerran julistetaan, että Kristus on herä-
tetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat 
sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? 

(1. Kor. 15:12)

Jotkut Korintin uskovat esittivät väitteen, että 
kuolleitten ylösnousemusta ei ole. Paavali piti 
väitettä niin tärkeänä, että hän tarttui siihen 
heti. Kenties uskovat, jotka väitteen esittivät, 
eivät tienneetkään, kuinka perustavaa laatua 
olevaan kysymykseen he olivat kajonneet.

Vahvat todisteet

Ensimmäisen korinttilaiskir-
jeen 15. luvun alkujakeissa 
Paavali osoittaa, että ylös-
nousemus on osa evanke-
liumin pääsisältöä. Kristus 
kuoli, haudattiin, nousi 
kuolleista ja ilmestyi mo-
nille ylösnousemuksensa 
jälkeen. Kristuksen ylösnou-
semus on välttämätön osa 
pelastuksen evankeliumia.

Paavali osoittaa korinttilaisille vääjäämättömät 
ylösnousemuksen todisteet: Evankeliumin voima, 
josta kertoi korinttilaisten kristittyjen muuttunut 

elämä, ja toteutuneet Vanhan 
testamentin ennustuk-

set. Viimeisenä apos-
toli marssittaa 

esiin valtavan 
joukon ylös-
nousemuk-
sen todistajia.

Väitteeseen, 
että kuolleit-

ten y lösnou-
semusta ei olisi, 

apostoli vastaa: Jos ei 
ole kuolleiden ylösnousemusta, 

ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Tämän 

jälkeen hän osoittaa, mikä merkitys olisi sillä, jos 
Kristusta ei olisi herätetty kuolleista: Apostolit 
olisivat vääriä todistajia, uskominen olisi turhaa, 
ihmiset olisivat yhä synneissään ja Kristuksessa 
poisnukkuneita kohtaisi kadotus. Lopuksi apos-
toli toteaa: Mutta nyt Kristus on herätetty kuol-
leista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet.

Uudet ruumiit

Kreikkalaiset ja juutalaiset vastustivat kristil-
listä ylösnousemusjulistusta. Korintin uskovat 
olivat ilmeisesti imeneet heiltä vaikutteita. 
Paavali asettuu voimakkaasti vastustamaan 

sekä juutalaisten vää-
rinkäsitystä että kreik-
k ala i sten y lösnou-
semuksen kieltämistä. 
Hän esittää kaksi kysy-
mystä, torjuu ne sekä 
vastaa niihin perusteel-
lisesti: Millä tavoin kuol-
leet herätetään? Millainen 
ruumis heillä silloin on? 
Jakeissa 35–41 apos-

toli valaisee kysymystä mestarillisesti esit-
tämällä vertauksia luonnosta: hän puhuu 
kylvämisestä, eläimistä ja ihmisistä sekä au-
ringon kirkkaudesta verrattuna tähtien ja 
kuun kirkkauteen.

Jakeissa 42–44 Paavali nostaa esiin neljä vas-
takohtaparia osoittaakseen kuolevan ja ylösnou-
sevan ruumiin eron. Meillä on nyt luonnolliset 
ruumiit, jotka ovat tämän maailman luonnon-
lakien alaisia. Meillä tulee olemaan hengelliset 
ruumiit, jotka eivät ole näiden luonnonlakien 
sitomia vaan joilla on toisen maailmanajan 
ulottuvuuden vapaus ja voima.

Jos Korintin seurakunta olisi menettänyt 
ylösnousemususkon, silloin heidän ”evanke-
liuminsa” olisi ollut vain yksi ideologia muiden 
joukossa. Kristus on ylösnoussut – meillä 
on toivo.

 

Marko Selkomaa

Apulaistoiminnanjohtaja
Avainmedia Lähetysjärjestö ry

Kristuksen 
ylösnousemus 
on välttämätön 
osa pelastuksen 
evankeliumia.

Avainradio 
to klo 18.02 ja su klo 13.30  

Ajankohtainen	ohjelma	Avainmedian	työstä.

Kuva: Pixabay.com
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Dani Niskanen on hiljat-
tain aloittanut työn ko-
koomuksen eduskunta-

ryhmän lainsäädäntösihteerinä. 
Hän on myös Helsingin nuorin 
kaupunginvaltuutettu. Onpa 
hän juontanut Radio Deissäkin 
Uskovaiset nuoret -ohjelmaa. Mies 
kasvoi Laukaassa, helluntaiseu-
rakuntaan kuuluvassa perheessä. 
Lapsuudenkodistaan hän sai 
vahvan kristillisen arvopohjan. 
Politiikkaa perheessä ei seurattu 
eikä Dani ollut kiinnostunut siitä.

Dani lähti lukiolaisena vaihto-
oppilaaksi ja sai samalla etäisyyttä 
Suomeen. Sen seurauksena hänen 
ajattelunsa muuttui – Hän alkoi ar-
vostamaan kotimaataan. Se, mitä 
hän aiemmin piti suomalaisten 
epäsosiaalisuutena, näyttäytyikin 
luotettavuutena, kun hän peilasi 
sitä amerikkalaiseen yhteiskun-
taan. Hän alkoi tuntea kiitollisuutta 
siitä, että saa olla suomalainen. 

- Se oli tosi merkittävä vuosi mi-
nulle. Sen aikana tapahtui yhteis-
kunnallinen herääminen, nuori 
mies kertoo Radio Deissä, Anu 
Lehtipuun Aalloilla-ohjelman 
haastattelussa. 

Suomeen palattuaan Dani päätti 
pyrkiä opiskelemaan oikeustie-
dettä ja lähti mukaan politiikkaan. 
Myöhemmin mukaan tulivat teo-
logianopinnot. Nyt hän on vasta-
valmistunut oikeustieteen maisteri. 

Merkityksen kokemus 
syntyy vastuunkannosta 
Dani on miettinyt paljon sitä, miksi 
Suomessa monet nuoret aikui-
set, erityisesti miehet syrjäytyvät. 

Hänen mukaansa ihminen löytää 
parhaiten merkitystä elämäänsä 
kantamalla vastuun itsestään ja 
hänelle uskotuista asioista. Niin 
hän on itsekin löytänyt.

- Syrjäytymisessä keskeistä on 
ihmisten kokemus oman elämänsä 
merkityksettömyydestä. Se puo-
lestaan johtuu siitä, etteivät he 
kanna vastuuta. Erityisesti mo-
nilla nuorilla miehillä on elämäs-
sään vastuun tyhjiö. Heillä elämän 
perusedellytykset ovat olemassa, 
he tulevat toimeen, kun perhe 
tai yhteiskunta auttaa taloudelli-
sesti. Siinä tilanteessa voi olla vai-
kea saada itseään niskasta kiinni ja 
lähteä tavoittelemaan jotain uutta. 
Se vaatii mielenmuutoksen.

Danin mielestä jokaisen pitää 
ottaa vastuu kaikista sanomisis
taan ja tekemisistään.

- Kun otat vastuun siitä, että puhut 
rehellisesti tai teet jonkun sinulle an-
netun pienen jutun hyvin, muutat 
maailmaa pikkuisen paremmaksi. 
Ei kannata jäädä kiinni siihen, että 
onpa tämä maailma paha paikka, 
vaan miettiä, miten voisin omalla 
vastuunkannollani tehdä siitä 
vähän paremman. 

Nuorelle miehelle 
vastuunkanto ja vai-
kuttaminen kulke-
vat käsi kädessä. Ne 
ovat hänelle kutsu-
mus ja osa identi-
teettiä. Danin mie-
lestä ihmisen ei 
tarvitse olla mukana 
politiikassa tai jossain erityisessä 
asemassa voidakseen vaikuttaa, 
vaan hän voi tehdä sitä kaikkialla.

- Jos pystyn tuomaan keskuste-
lussa kaverini kanssa esiin jonkun 

Kun Dani Niskanen lähti opiskelijavaihtoon Yhdysvaltoihin, 
häntä eivät kiinnostaneet yhteiskunnalliset asiat eikä hän 
viihtynyt Suomessa. Vuoden aikana nuorukainen oivalsi, 
että moni asia on maassamme hyvin. Hänessä heräsi halu 
vaikuttaa siihen, että Suomi olisi vieläkin parempi paikka elää. 

ajatuksen, joka auttaa häntä teke-
mään hyvän elämänvalinnan, sil-
loin olen jo vaikuttanut tosi paljon. 
Jos taas kykenen tuomaan sosiaa-
lisen median kautta keskusteluun 
joitakin hyviä ajatuksia, vaikutan 
sillä tavoin laajemmin mielipitei-
siin, mikä voi vaikuttaa paljon esi-
merkiksi politiikkaan. 

Jeesus oli paras 
mahdollinen johtaja

Raamatussa on monia Danille tär-
keitä kohtia, mutta erityisesti häntä 
rohkaisee Paavalin roomalaisille 
kirjoittamat sanat: - Kaikki maa-
ilmassa koituu niiden parhaaksi, 
jotka rakastavat Jumalaa.

Danin mielestä Jeesus oli esi-
merkillinen johtaja ja paras mah-
dollinen johtajan esikuva.

- Jeesus ei nostanut itseään mui-
den yläpuolelle, vaan päinvas-
toin antautui palvelemaan muita. 
Hänen johtajuutensa oli palvele-
vaa johtajuutta ja arvoilla johta-
mista. Jeesus ei ollut kiinnostunut 
juridiikasta tai politiikasta, vaan 

jokaisesta ihmisestä omana itse-
nään. Paras tapa vaikuttaa onkin 
yksilöiden kautta.

Tarkkoja tulevaisuudensuun-
nitelmia Danilla ei vielä ole. Hän 

Syrjäytymisessä 
keskeistä on kokemus 
oman elämän merki-
tyksettömyydestä.

Kutsumuksena vaikuttamin en
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Kokemusta, rohkeutta,
edustajiston varajäsen 3. kautta

Vaalit 26.3.-6.4.2020

ASIAKKAAN ASIALLA

PARASTA PALVELUA

HENKILÖKUNTAEDUT VAIN
HENKILÖKUNNALLE,
EI EDUSTAJISTOLLE

haluaa kuitenkin jatkossakin toimia 
sellaisessa tehtävässä, jossa voi vai-
kuttaa ja puolustaa niitä asioita, jotka 
hänen mielestään ovat läntisessä kult-
tuurissa hyviä: instituutioita, markki-
nataloutta ja kestäviä arvoja. Hän ha-
luaa vaikuttaa myös siihen, että ihmiset 
kuuntelisivat asiallisia argumentteja 
eivätkä pitäisi toisen ajatuksia huo-
noina pelkästään sen takia, että hän 
kuuluu johonkin poliittiseen ryhmään.

Kutsumuksena vaikuttamin en
- Olen kiitollinen siitä, mitä saan 

nyt tehdä. Toivottavasti tulevaisuu-
dessakin saan olla omalta osaltani 
muuttamassa asioita vähän parem-
paan suuntaan, nuori vaikuttaja 
toteaa. 

Teksti: Milla Suonio, 
Anu Lehtipuun 

haastattelun pohjalta
Kuva: Anu Lehtipuu 

Jeesus ei nostanut itseään 
muiden yläpuolelle, vaan 
päinvastoin antautui 
palvelemaan muita.

Aalloilla 
ti klo 16.03, ke klo 01.00 , 

pe	klo	22.05	  ja su klo 20.03  

    
      

         
                RADIOHARTAUS 

Kuuntele podcasteina: 
radiodei.fi/radiohartaus

Uskovaiset nuoret 
ke klo 19.03
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L auri Johansson lataa tiskiin mur-
heellisia tilastoja. 

– Kolmasosa vangeista vapautuu 
kadulle, olipa kesä tai talvi. Monilla ei ole 
asuntoa. Vangit ovat sairain, kouluttamat-
tomin ja lyhytikäisin ryhmä Suomessa. Jos 
olet kerran ollut vankilassa Suomessa, odo-
tettu elinikäsi on 47 vuotta.  80 % vangeista 
kärsii vakavasta päihdeongelmasta.

Niin Niemelällä kuin Johanssonilla on 
omakohtaista kokemusta sellien synkästä 

Evankelista Ali Niemelän, ja joulukuussa valvottuun koevapauteen päässeen 
Lauri ”Late” Johanssonin rouhea ohjelmasarja starttasi Radio Deissä helmikuussa. 
Äänessä tulevat olemaan niin ”alan miehet” kuin vankien auttaja- ja tukiverkosto. 

Kuva: Pixabay

Ex-Criminals
heittää pelastusköyttä muurien sisään

arjesta. Kun on itse saanut avun Jumalalta, 
haluaa välittää samaa hyvää myös muille. 
ExCriminals sarjan ensisijaisena tavoit
teena onkin rohkaista vankeja ottamaan 
uskon askel. 

– Uskoon tullut vanki tarvitsee paljon 
tukea, esirukoilijoita ja sielunhoitoa. Jos 
näitä ei ole, liukuminen takaisinpäin on 
hyvin todellista. Vanha jengi ottaa kyllä 
avosylein takaisin, Niemelä tietää mistä 
puhuu.

Alamaailmaan 
ajautunut

Ali Niemelä valmistui nuorena lukkose-
päksi, oli perhe ja lapsia, mutta sitten viina 
lähti viemään, ja kovien huumeiden myötä 
kierre syveni. 

– Olin hyvä ammatissani, mutta voin to-
della pahoin, olin suuri häirikkö. 

Huumediileriksi päätynyt Ali jäi kiinni 
ja istui tuomioita yhteensä kaksi ja puoli 

12 |
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ihmissuhdesotkuja. 
– Siinä sai pyydellä koko kylältä 

anteeksi. Niemelä kävi myös po-
liisiasemalla pahoittelemassa te-
kosiaan tutulle poliisille. 

– Sen jälkeen sain ajella liiken-
teessä rauhassa, alkoi rauhan aika.

Lyönneillä kasvatettu 
Late

Lauri Johansson muistelee 
lapsuuttaan.

– Faija hakkasi minut humalassa 
aina etukäteen, koska 
kuitenkin teen kohta 
jotain. Siitä tuli kierre, 
sain selkääni, ja tein 
taas pahaa…

Vanhempien eron 
jälkeen 13-vuotias 
Late muutti äidin 
ystävättären luo, 
mutta tur val lisen 
isähahmon puuttuessa hän al-
koi pian pyöriä kylän pultsareiden 
kanssa. Mukaan tulivat alkoholi 
ja rikokset.

Johanssonin teke-
mät kolme henkiri-
kosta sekä uskoontulo 
ovat saaneet runsaasti 
palstatilaa mediassa. 
Mies kertoo tunte-
vansa edelleen häpeää 
teoistaan. 

– Murhat, joista is-
tuin, liittyivät huume-

kauppoihin. Siinä maailmassa, 
rikollisjengeissä ja ammattirikol-
lisuudessa, oli omat lakinsa. Elin 
amfetamiinipöllyssä ja luulin, että 
olen suuri kingi ja minulla on 
valtaa. Kaikki mureni kuitenkin.

Rukoileva äiti

Pikkupoikana Lauri kävi pyhä-
koulussa, ja uskonasiat ovat aina 
kiinnostaneet. Äiti rukoili poikansa 
puolesta kuolemaansa saakka.

– Menin vankilassa raamattupii-
riin, sillä halusin oikeasti muuttua. 

vuotta. Elämän rankka todellisuus 
iski vankeudessa. 

– Vaikka olin aika pieni tekijä, se 
riitti. Silmäni avautuivat, että moni 
asia on mennyt vikaan. 

Uskova vankitoveri

Niemelä tutustui palkkamurhasta 
tuomittuun Hannu Ratiaan, joka 
työskenteli vankilan kirjastossa. 

– Hannu oli tunnustava kris-
titty, ja mietin, että onpas siinä roh-
kea kaveri, kun näyttää värinsä. 
Rauhalliselle keskustelulle järjestyi 
tilaisuus vankilan kirjastossa, josta 
Ratia toi Niemelälle hengellistä 
luettavaa. 

– Kuuntelin sellissäni myös 
Radio Deitä. Kun pääsin sivii-
liin, ikävä kyllä oli taas kova ralli 
päällä, ja uskonasiat unohtuivat.

Jumala ilmestyi

Vuonna 2003 Niemelä väsyi ri-
koksiin ja päihteidenkäyttöön, ja 

halusi muutosta. Marraskuisena 
yönä hän oli päättänyt kävellä huu-
meruiskut taskussaan Maunulasta 
Hiekkaharjuun. 

– Se oli yliluonnollinen yö! Näin 
kaikenlaista, rakastavia pareja, ja 
ajattelin, etten itse enää saa kokea 
sellaista. Se oli hirveä paikka, mutta 
siihen Jeesus ilmestyi. Hän oli hy-
vin kirkas, näin selvästi vain kädet 
ja Hän sanoi ”Nouse ylös, minä 
annan sinulle voiman”. 

Niemelä koki miten kahleet kat-
kesivat, tuli vapaus. Elämän kuosiin 
kursiminen otti kuitenkin oman 
aikansa. Oli velkasaneerausta ja 

Voimakkaan syyllisyyden ahdis-
tama mies teki uskonratkaisunsa 
marraskuussa 2007. Muutaman 
päivän jälkeen, syntymäpäivänään, 
hän otti yhteyden Helsingin väki-
valtarikosyksikön tutkijaan, ja tun-
nusti kaksi selvittämätöntä murhaa.

Ex-Criminals välittää 
toivoa toivottomille

Miesten uusi radio-ohjelma Ex-
Criminals alkoi helmikuun alussa. 
Idea syntyi Alin päässä ja pienen 

suostuttelun jälkeen Laurikin in-
nostui asiasta. Yhteydenotto Radio 
Deihin pisti pyörät liikkeelle. 

– Jos yksikin ottaa Jeesuksen 
vastaan, se on meille suuri voitto, 
Niemelä kiteyttää molempien 
miesten tunnot ohjelmastaan.  

Teksti: Marja Salminen, 
Mikael Juntusen 

haastattelun pohjalta
Kuva: Oskar Vilkevuori 

Ex-Criminals
ti klo 22.05, 

 ke klo 16.05 ja to klo 01.00
Kuuntele	podcasteina:
radiodei.fi/excriminals

Hieno ohjelma tämä Ex-Criminals. Harvoin kuulee näin rehellistä 
ja aitoa puhetta. Raamattuun viitattiin jatkuvasti ja rohkaistiin 
niin mahtavasti. Nämä juontajat olivat ystävällisiä ja asiantun-
tevia. Mielenkiintoinen vieras. Tässäpä mainio ohjelma meille 
kaikille.  – Päivi 
Tuo eilinen ex-konnien ohjelma oli suorastaan hauska, kun kolme 
ex-konnaa oli koolla. Oli kivaa huumoria mukana. Kiitos!
Rakkaat veljet Ali ja Late Kristuksessa! Jatkakaa vaan samaan 
rehelliseen tyyliin! Kaikkihan me ollaan tosiasiallisesti rikollisia 
pyhän Jumalan edessä ilman Jeesusta. – Taina

Palautetta kuuntelijoilta

Tue uutta Ex-Criminals -sarjaa 
ja evankeliumin ääntä radiossa.

 
 Tilisiirto: Kristityt Yhdessä ry, FI88 1012 3000 206175, viite: 7757

Kiitos lahjastasi!

Ex-Criminals
Lauri ”Late” Johansson ja Ali Niemelä 
elämän tärkeiden kysymysten äärellä.

Uskoon tullut vanki 
tarvitsee paljon 
tukea, esirukoilijoita 
ja sielunhoitoa.

Menin vankilassa 
raamattupiiriin, 
sillä halusin oikeasti 
muuttua.
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Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?
Panostamme evankeliumiin ja 
toivoa tuoviin ohjelmiin 
Vuosi 2019 oli Radio Deille jännittävä. Sen aikana päätettiin kaikkien suomalaisten 
radiokanavien toimiluvista ja kuuluvuusalueista seuraavan 10 vuoden ajalle. Suuri 
ilouutinen oli, että saimme uuden toimiluvan, ja kuuluvuusalue laajeni. Yleisradion 
lisäksi Suomessa ei ole monta virallisesti valtakunnallista radioasemaa. Radio Dein 
on kuitenkin yksi niistä. Mutta päinvastoin kuin Yleisradio, Radio Dei ei saa val
tion tai kirkon taloudellista tukea toimintaansa. Siksi Kristityt Yhdessä ry:n tuki 
Radio Deille korostuu toiminnassamme. 

Radiokummit ovat kasvava joukko
Olemme kiitollisia, että vuoden 2019 aikana Kristityt Yhdessä ry:n kuukausilah-
joittajien eli radiokummien määrä kasvoi. Kannatusjäsenten lisäksi kuukausilahjoit-
tajat ovat todella tärkeitä radiotoiminnan tukijoita, koska taloudellisen tuen lisäksi 
lahjoitusten säännöllisyys helpottaa toiminnan suunnittelua. 

Ohjelmien ytimessä Jeesuksen lupaama toivo
Monen median sanoma on täynnä uhkakuvia ilman toivoa. Me haluamme kertoa 
epätoivoisten uutisten keskellä Jeesuksesta, joka on ihmisten ainoa todellinen 
toivo sekä tässä elämässä että iankaikkisuudessa. 

Pyrimme rohkeasti tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka ovat syvällä epätoivon kahleissa. 
Siksi päätimme viime vuonna aloittaa varojen keräämisen Kutsu vapauteen ja Ex-Criminals 
-sarjoja varten.  Te radiotyön ystävät lähditte kannustavasti tukemaan niitä: Kutsu va-
pauteen -jaksot pääsivät alkamaan viime syksynä ja Ex-Criminals -ohjelman aloitimme 
helmikuussa. Jälkimmäisen tekijät – entiset rikolliset Lauri ”Late” Johansson ja Ali 
Niemelä – ovat eläviä esimerkkejä Jeesuksen aikaansaamasta muutoksesta. 

Yhteinen rukous voi paljon
Myös rukous on oleellinen osa toimintaamme. Siksi olemme edelleen panostaneet ta-
loudellisesti rukousohjelmien kustantamiseen ja valtakunnalliseen Rukouspuhelimeen. 
Esirukoustanne tarvitaan myös Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n toiminnalle.

Korona-pandemia aiheuttaa toiminnallemme odottamattomia taloudellisia vai-
keuk sia. Kiitos jos voit tämän kriisin keskellä auttaa meitä kustantamaan evan
keliumia ja toivoa esillä pitäviä ohjelmia. Yhdessä voimme välittää suomalaisille 
Jumalan rakkautta.

Tule radiokummiksi,
jäseneksi tai lahjoita

Turvaa evankeliumin ääni radiossa - 
tule kuukausilahjoittajaksi

Saat:
• Radio Dein ystäväkassin ja -kortteja
• kummikirjeitä (radiotyön uutisia 
 ja esirukousaiheita)
• Aalloilla-lehden 4 x vuodessa uutta radiokummia

Haaste

Lauri Nurminen
Kristityt Yhdessä ry:n hallituksen jäsen,
Radio Dein varatoimitusjohtaja

Pyrimme rohkeasti 
tavoittamaan niitä 
ihmisiä, jotka ovat 
syvällä epätoivon 
kahleissa.

Kristityt Yhdessä ry:n
varainhankintatuotot 2019

54 %
Keräykset ja lahjoitukset

33 %
Kannatusjäsenet

10 %
Radiokummit

3 %
Srk-lahjoitukset

ja kolehdit

Kristityt Yhdessä ry:n merkittävimmät varainhankinta-
lähteet ovat jäsenmaksut ja keräystulot.
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Leikkaa ja lähetä

Saajan 
tilinumero

Saaja

Maksaja

Allekirjoitus

Tililtä nro Eräpäivä

Viitenro

Euro

FI88 1012 3000 2061 75

Kristityt Yhdessä ry

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

Valitse haluamasi viite:

2600 Kristillinen radiotyö
3900  Rukouspuhelin
7702  Israel-ohjelmat
7715 Rukousasema-ohjelma
7773  Rukous Suomen puolesta -ohjelma
7760  Tuomasmessu
7786  Viikon Tikka
7744 Raamattu-ohjelma
7757 Ex-Criminals -ohjelma
1504 Mongolian radiotyö

Kiitos tuestasi kristilliselle radiotyölle.
Valitsemallasi viitteellä tukesi kohdistuu sinulle läheiseen työmuotoon.

Liity  
Kristityt Yhdessä ry:n 

tukijäseneksi tai 
radiokummiksi 

eli kuukausilahjoittajaksi

Täytä viereinen lomake ja postita 
se maksutta.   

Voit liittyä myös osoitteessa 
radiodei.fi/liity tai lähettämällä 

yhteystietosi osoitteeseen 
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

Kristityt yhdessä ry 
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Kristityt 
yhdessä ry 

maksaa 
postimaksun

Kyllä, haluan olla mukana viemässä toivoa joka sydämeen, radiolla.  
Saan lisätietoa toiminnasta sekä Radio Dein ystävien 
oman Aalloilla-lehden neljä kertaa vuodessa. 

Radiokummina saan lisäksi kummikirjeitä, joissa 
kerrotaan radiotyön kuulumisia ja esirukousaiheita.

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi

Henkilöjäsen, työssäkäyvä 45 €/vuosi
Eläkeläinen, opiskelija, kotiäiti, työtön 25 €/vuosi 
Yritys, yhteisö tai seurakunta 250 €/vuosi

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n 
radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi.

Summa, jolla haluan tukea toimintaa kuukausittain: _____€

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Tervetuloa jäseneksi/radiokummiksi

Soita 
lahjoituspuhelimeen

0600 111 77 
(10,26 € + pvm)

0600 10 700 
(20,28 € + pvm)

Lahjoita tilisiirtona 

Kristityt Yhdessä ry:n 
lahjoitustilille

FI88 1012 3000 2061 75,  
viite: 2600 

(Kristillinen radiotyö) 
Tai valitse haluamasi viite 
 vieressä olevasta listasta

Yhdistys ottaa vastaan myös 
testamentteja 

Lue lisää  
radiodei.fi/testamentti  
tai soita lisätietoja  
(09) 7514 4511  

(ma-pe klo 9-16)

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?

Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:
 ▪ kustantaa laadukkaita hengellisiä ohjelmia 
 Radio Deihin.

 ▪ palvelee kuuntelijoita valtakunnallisella 
 Rukouspuhelimella.

 ▪ järjestää kristittyjä yhdistäviä tapahtumia.

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176 

Tule radiokummiksi,
jäseneksi tai lahjoita

A

B

Rakas kannatusjäsen,
muistitko jo maksaa 
tämän vuoden 
jäsenmaksusi?

10 %
Radiokummit

3 %
Srk-lahjoitukset

ja kolehdit
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Kuva: Pixabay
Päivän blogi arkisin klo 08.45 ja 12.50 

EijaRiitta Korhola ja Päivi Niemi 
Päivän blogisteiksi 

Piispainkokouksen pääsihteeri 
puhkoo kirkkokuplia radiossa 

Piispankoko-
uksen pää-
sihteeri Jyri 

Komulaista kuul-
laan nyt radiossa. 
Uudessa ohjelmasar-
jassaan hän käy vuo-
ropuhelua kirkko-
kuplan ulkopuolelta 
tulevien vieraiden 
kanssa – väittelyä-
kään kaihtamatta. Kevään aikana 
vieraina tavataan muun muassa 

muusikko Mikko von 
Herzen, kansanedus-
taja Anna Kontula, 
vaikuttajaviestijä Taru 
Tujunen ja tubettaja 
Ville Mäkipelto. Jyri 
Komulainen -nimetyn 
sarjan tuotannosta vas-
taa Marjo Kiljunen 
Kirkon viestinnästä. 
Sarja vuorottelee oh-

jelmapaikalla Kirkon ihmeellisim-
mät tarinat -sarjan kanssa.

joka toinen to klo 16.03 ja la klo 17.03 

Toiveuusinta

Kohti kolmatta 
aamua

ma	6.4.	–	pe	10.4.	klo	09.03
la-–su		11.–12.4.	klo	14.03

Kuuntele	podcasteina:
radiodei.fi/kohtikolmattaaamua

Jeesuksen viimeisten päivien 
matkassa

K ohti kolmatta aamua 
-kuunnelmasarja vie si-
nut elävästi 2000 vuoden 

takaisiin tunnelmiin ja tapahtumien 
keskipisteeseen. Ilkka Puhakka 
opettaa Jeesuksen viimeisen vii-
kon tapahtumista, joissa myös 
Pietari tuntoineen kulkee vah-
vasti mukana. Pietaria tulkitsee Ari 

Tähkäpää. Sarjan on kustantanut 
Kristityt Yhdessä ry.

Entinen europarlamentaarikko 
ja f ilosofian tohtori Eija
Riitta Korhola on aloitta-

nut Radio Dein Päivän blogistina. 
Helmikuussa Ilkeitä ongelmia – tari-
noita politiikasta -kirjan julkaissutta 
Korholaa kuullaan ohjelmassa joka 
torstai. 

Toinen kevään uusi Päivän blogisti 
on terapeutti ja työnohjaaja Päivi 
Niemi. Hän on äänessä vuoroviikoin 
teologian tohtori Eero Junkkaalan 
kanssa perjantaisin.

”Pintaa syvemmälle” 
Rajamäen Uimahallissa  
Viikon suomalainen yritys 

Rajamäen Uimahal l i 
Nurmijärveltä edustaa 
Viikon suomalaista yri-

tystä viikolla 15.
Lyhytohjelmasarjassa toimi-

tusjohtaja Juha Ahonen ker-
too vuoden vesiliikuntapai-
kaksi 2018 palkitun uimahallin 

toiminnasta.
Rajamäellä muistutetaan ui-

maan ”pintaa syvemmälle”, kun 
Radio Dein osuva mainoskuva 
pyörii uimahallin näytöillä. 

 Lue lisää Viikon suomalainen 
yritys -yhteistyöstä: radiodei.fi/
viikon-suomalainen-yritys.

ma 6.4.–to 9.4. klo 15.35

PINTAA SYVEMMÄLLE
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Helsinki
Maanantai-ilta 
17.30 Avoin   
 kuntakanava*
18.45 E-vartti
20.03 Armollista 
 menoa**
Sunnuntaiaamu
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus 
 Suomen Raamat-
 tuopistolta

Sisä-Suomi
Maanantai
17.30 Elämän syke
18.00 Alusta alkaen
18.55 Sydämellä*
19.30 Lähellä ja 
 kaukana* 
Perjantai
17.30 Aikamerkki
17.45 Uusheräys tänään
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus 
 Suomen Raamat-
 tuopistolta

Turku 
Maanantai 
19.03 Ilpoisten piiri 
 Turun
 Martinkirkosta**

Seinäjoki
Maanantai
17.45 Pois alta pohoja-  
 laanen tuloo
19.30 Matkalla
20.03 Elämä on
Perjantai
17.45 Vaasan aika
18.25 Valoa elämään
Sunnuntai
9.55 –11.00   
 Jumalanpalvelus

Lohja
Sunnuntai
9.55 –11.00 
 Jumalanpalvelus

Kajaani
Sunnuntai
9.55 –11.00 
 Jumalanpalvelus
18.00-20.00 
 Kirkkoseurat

Kemi
Sunnuntai
9.55 –11.00 
 Jumalanpalvelus*

Oulu
Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten 
 radiopyhäkoulu

Kokkola
Sunnuntai
10.00 Suomalaisen 
 seurakunnan 
 jumalanpalvelus
11.25 Hetki kanssasi*/
 Radiopyhäkoulu
12.00 Ruotsalaisen 
 seurakunnan 
 jumalanpalvelus

Rovaniemi
Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti 
 kohti messua
10.00 Messu 
 Rovaniemen 
 kirkosta

 *  Tulee kerran 
      kuussa tai
      harvemmin
** Tulee kaksi kertaa    
      kuussa

Alueellisia ohjelmia 
Radio Dein taajuuksilla

Kuva: Pixabay

Piispainkokouksen pääsihteeri 
puhkoo kirkkokuplia radiossa 
joka toinen to klo 16.03 ja la klo 17.03 

su klo 09.55

Jumalanpalvelukset 
suorana Kajaanissa

K ajaanin evankelis-luterilai-
nen seurakunta radioi suo-
rana jumalanpalvelukset 

Kajaanin kirkosta joka sunnuntai 
alueellisesti Radio Dein taajuudella 
100,0 MHz. Aamukymmeneltä lä-
hetettävän messun lisäksi Kajaanissa 

”Pintaa syvemmälle” 
Rajamäen Uimahallissa  
Viikon suomalainen yritys 
ma 6.4.–to 9.4. klo 15.35
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Kristittyjen yhteinen vapputapahtuma 
& Jeesus-marssi Helsingissä on peruttu

V altioval lan linjauksen 
mukaisesti yli 500 hen-
gen kokoontumisia ei pi-

täisi järjestää korona-pandemian 
vuoksi. Kielto on voimassa tou-
kokuun loppuun saakka. Tästä 
syystä myös Kristittyjen yhteinen 

vappu -tapahtuma & Jeesus-marssi 
Helsingin Senaatintorilla 1.5.2020 
on peruttu. 

Raamatun meille kristityille 
osoittama esirukoustehtävä on nyt 
erittäin ajankohtainen ja voimme 
sen kautta suhtautua luottavaisesti 
tulevaisuuteen:

Kehotan ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, 
kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien 
puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja 
rauhallista elämää, kaikin tavoin hurs-
kaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous 
on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän 
pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki 
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tunte-
maan totuuden. 1. Tim. 2:1-4Ku

va
: T

im
o 

G
ra

ns
tr

öm

su klo 18.00

Tuomastunti 
Tuomasmessun tilalle

S unnuntain Tuomasmessut 
– ja myös niiden radioin-
nit – on peruttu toistaiseksi. 

Tämä vastuullinen päätös on tehty 
virustartunnoilta suojautumiseksi.
Messun sijaan kuullaan Tuomastunti, 
jossa keskustellaan päivän teemasta 
mielenkiintoisten vieraiden kanssa, 
kuunnellaan musiikkia ja rohkaistaan 

kuullaan kolmesti kuukaudessa 
Radioseurat, jotka alkavat sunnun-
taisin kello 18. 

Radio Dei toteuttaa huhtikuun 
alussa Kajanissa lähettimen tehon-
korotuksen, mikä parantaa kanavan 
kuuluvuutta alueella.

toinen toistamme tässä haasteel-
lisessa tilanteessa. Ohjelman 
tuottaa Tuomasyhteisö ry ja sitä 
kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
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Korkeimman suojelus

Sairaanhoitaja, koulutettu 
hieroja, jäsenkorjaaja ja 
jalkojenhoitaja 
Lassilantie 12, Lapua (Virkataloo)
puh. 040 867 9100
Vastaanotto myös Tikkurilassa

Anneli RAjAmäki
Uudet kokohammasproteesit
Tiivistykset ja korjaukset odottaessa
Ilmainen hammasproteesien tarkastus

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

Se, joka asuu Korkeimman suo-
jassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa, sanoo näin: 
Sinä, Herra, olet linnani ja turva-
paikkani. Jumalani, sinuun minä 
turvaan. 

Herra pelastaa sinut linnustajan 
ansasta ja pahan sanan vallasta. 
Hän levittää siipensä yllesi, ja 
sinä olet turvassa niiden alla. 
Hänen uskollisuutensa on si-
nulle muuri ja kilpi. 

Et pelkää yön kauhuja etkä päi-
vällä lentävää nuolta, et ruttoa, 
joka liikkuu pimeässä, et tau-
tia, joka riehuu keskellä päivää. 
Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat 
miestä ja ympäriltäsi kymme-
nentuhatta, sinä säästyt. Saat 
omin silmin nähdä, miten kosto 
kohtaa jumalattomia. Sinun 
turvanasi on Herra, sinun ko-
tisi on Korkeimman suojassa. 
Onnettomuus ei sinuun iske, 
mikään vitsaus ei uhkaa sinun 
majaasi. 

Raamattu
ma–pe	klo	10.30
U 15.25 ja 05.30

K   su klo 14.03

Hän antaa enkeleilleen käskyn 
varjella sinua, missä ikinä kuljet, 
ja he kantavat sinua käsillään, 
ettet loukkaa jalkaasi kiveen. 
Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja 
kyyn, tallaat maahan jalopeuran 
ja lohikäärmeen. 

Herra sanoo: 
Minä pelastan hänet, koska hän 
turvaa minuun. Hän tunnus-
taa minun nimeäni, siksi suojelen 
häntä. Kun hän huutaa minua, 
minä vastaan. Minä olen hänen tu-
kenaan ahdingossa, pelastan hänet 
ja nostan taas kunniaan. Minä an-
nan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän 
saa nähdä, että minä autan häntä. 

Psalmi 91
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Mitä Radio Dei  
on merkinnyt  

sinulle? 
Kerro oma tarinasi.

Kristityt	Yhdessä	ry
Ilmalankuja	2	i

00240		HELSINKI

aalloilla@radiodei.fi

Sydämestäni kiitän Radio Dein toi-
mintaa ja ohjelmia! Olen vasta tänä 
syksynä löytänyt tämän kultajyvän 
kanavien joukosta. Kiitos teille, jotka 
jaksatte kantaa vastuuta ja nähdä 
vaivaa meidän kuuntelijoiden puo-
lesta. Siunausta elämäänne!

***
Kiitos toimitukselle Kutsu vapau-
teen -ohjelmasta! On tullut var-
maan kaikki jaksot kuunneltua. 
Lohdullista kuulla, että moni 
muukin kipuilee elämänsä kanssa. 
– Markku

***
Oli mahtavaa kuunnella tämän 
aamun Herätys-ohjelmaa! Naurua 
ja laulua, eikä mitään omien agen-
dojen markkinointia vaan aitoa 
hetkessä elämistä. Piristävä aamu! 
– Minna

***
Kirjoitan äitini puolesta. Hän 
on näkövammainen omassa ko-
dissaan asuva vielä melko vireä 
vanhus. Kuuntelee Radio Deitä 

Postia kuuntelijalta
Tuleehan Kutsu vapauteen -oh-
jelma, jossa varatoimitusjohtaja 
Nurminen kertoi peloistaan, 
kuunneltavaksi jälkikäteen? Se 
on varmasti vaikuttava haas-
tattelu monelle ihmiselle. Vai 
saako teiltä cd:n? Olisi hienoa, 
voisi lainata. – Irma

Toimitus vastaa: 
Kutsu vapauteen –sarjan jaksot 
löydät jälkikäteen podcasteina 
Radio Dein netistä: radiodei.fi/
kutsu-vapauteen. Monia muita-
kin ohjelmia voit kuunnella Radio 
Dein ohjelma-arkiston kautta juuri 
silloin kun sinulle sopii.

Sanan ja rukoukSen illat
Turun Martin kirkossa ti klo 19

• Vierailijoita, Lassi Erpiö ja Soile Inkari ym.
• Rukousta sairaiden puolesta

ilpoistenpiiri.fi
Kuuntele parittoman viikon ma klo 19: 
radiodei.fi/kuuntele/radio-dei-turku

aamusta iltaan, koska Dei on 
hänelle "paras kaveri", yksinäi-
syydessä ja sokean pimeydessä. 
Äitini on Dein säännöllisiä tu-
kijoita ja sanookin tuon tuosta, 
että kun elämän turvana on 
Jeesus ja Radio Dei, eipä hä-
neltä mitään kummoisempaa 
puutu :). Vaikka näköaisti puut-
tuu ja näkemisen iloa tietysti 
toivookin. Radio Dein työtä 
ja palvelua siunaten, Maria & 
äitini Lilja

***
Kiitos tosi paljon koko Radio 
Dein väelle! Terveyttä ja voi-
mia jatkoon ja kaikkea mitä 
tarvitaan. Jumalalle on kaikki 
mahdollista! – Raija

***
Minusta kuvitukset näissä ys-
täväkirjeissä ovat aivan ihania. 
Säästän ne, ja olen joitain niistä 
käyttänyt kortti- tai kirjaterveh-
dyksissä. – Laura

Vaikuta sinulle tärkeisiin 
asioihin – testamentilla
• Testamentilla voit varmistaa, että omaisuutesi tai haluamasi osuus 

siitä edistää poismenosikin jälkeen sinulle merkityksellisiä asioita. 

• Pienikin testamenttilahjoitus on arvokas ja sillä saadaan paljon 
hyvää aikaan.

• Testamenttaamalla varoja Kristityt Yhdessä ry:lle autat välittämään 
Jeesuksen antamaa toivoa ja evankeliumia Radio Dein kautta.

• Tiesitkö, että yleishyödyllisille yhteisöille tehdyt lahjoitukset ovat 
verovapaita? Voit myös itse määrätä, miten lahjoittamasi varat 
kohdennetaan.

Kaipaatko ohjeita ja neuvoja testamenttiasioissa? Voimme selvittää 
asioita myös yhdessä. Yhteydenottosi ei velvoita sinua mihinkään. 
Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Johanna Reinikainen
Yhteyspäällikkö
Kristityt Yhdessä ry

johanna.reinikainen@radiodei.fi
puh. (09) 7514 4511 (ark. klo 9–16)

Katso lisätietoa testamentin tekemiseen
testamenttioppaasta: 

radiodei.fi/testamentti

tai tilaa opas ilmaiseksi Radio Dein 
aulapalvelusta:

p. (09) 7514 4511 (ark. klo 9–12.30)



DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

Uutuudet!

JUOKSE, 
JAAKKO, 
JUOKSE!
Danielle Miettinen
Hinta 36 €
KARAS-SANA

SOUTAEN YLI ATLANTIN 
Tavoitteena toivo ja vapaus

Julia Immonen
Hinta 19 €

PÄIVÄ

RAKKAUDEN  
ARKISEMPI VEISU

Seppo Jokinen
Hinta 27 €

PÄIVÄ

SIELUA SÄRKEE  
– MISTÄ APU  

Pohdintaa ripin mahdollisuuksista  
ihmisen hädässä

Ritva Uhinki
Hinta 25 €

PÄIVÄ

YLIVOIMAISESTI  
PARAS VAPAUS 

Vapaaksi siitä, mikä orjuuttaa
Danielle Strickland

Hinta 25 €
PÄIVÄ

SELVYYTTÄ SEKSIIN
Näkökulmia kristilliseen seksuaali- 

etiikkaan ja -kasvatukseen
Leevi Launonen (toim.)

Hinta 28 €
AIKAMEDIA

ASKARTELE  
PIIAMARILLAN KANSSA

Piia Hietamies
Hinta 12 €

PÄIVÄ

Kristityt Yhdessä ry:n jäsenet  
ja radiokummit saavat 10 %:n  

alennuksen koodilla KRY.

BUONO, BUONO 
Niin hyvää, niin helposti 
Gabriella De Santis-Mäki

Hinta 24 €
PÄIVÄ

KULMIKAS  
IHMISELÄMÄ
Markku Ojanen

Hinta 29 €
PERUSSANOMA

MITEN SAISIN  
NUKUTUKSI?
Jouni Lallukka

Hinta 29 €
KUVA JA SANA

RAKKAUDEN RAJOILLA
Mirkka Salmensaari 

Hinta 26 €
PÄIVÄ

TUNNETERVE  
HENGELLISYYS 

Tunne-elämältään epäkypsä  
ei voi olla hengellisesti kypsä

Peter Scazzerro
Hinta 27 €

PÄIVÄ

SYLISSÄ SURU 
Elina Rautio

Hinta 24,50 €
AIKAMEDIA

CREDO  
Sydämen asialla
Matti Ketonen
Hinta 38 €
KARAS-SANA

SAVIASTIA 
Matti Väisäsen muistelmat 

Matti Väisänen
Hinta 32 €

LUTHER-KIRJAT

TAIVAALLINEN MIES 
Toimittanut  

Paul Hattaway
Hinta 20 €
AVAINMEDIA

MINÄ OLEN  
hartauskirja
Diane Stortz

Hinta 29,90 €
KKJMK

SANAN  
SALAKULJETTAJA

Veli Andreas
Hinta 23 €

PÄIVÄ

TUNNETERVE  
HENGELLISYYS  
Päivästä päivään
Peter Scazzerro

Hinta 15 €
PÄIVÄ



SIUNAUKSEN  
SALAISUUS
Tapio Luoma
Hinta 25 €

MINERVA

ARVOKAS ARVO  
ELÄINTARHASSA

Tapio Luoma
Hinta 19 €

PERUSSANOMA

VAPAUTTA HALUAN  
HENGITTÄÄ

Kalle Virta
Hinta 29 €
KARAS-SANA

SYDÄN VALMIINA  
RUKOUKSEEN

Olli Pakalén
Hinta 15,90 €

ARKKI-KIRJAT

SANOJA VALOKSI  
JA VOIMAKSI

Hanna Ekola
Hinta 17,90 €

ARKKI-KIRJAT

VIRSIMAISEMANI 
My Landscape of Hymns

Hillel Tokazier
Hinta 20 €

PÄIVÄ

Lahjavihjeet!

SINISIÄ AJATUKSIA SINULLE
Leena Hietamies

Hinta 25 €
PÄIVÄ

Tilaukset: www.deikauppa.fi

EIKÄ SINUA ENÄÄ OLE
Minna Ala-Heikkilä

Hinta 32 €
PÄIVÄ

WURMBRAND 
Kidutettu Kristuksen tähden

Hinta 28 €
MARTTYYRIEN ÄÄNI

PSYKOLOGINEN  
PAINONHALLINTA  

PROSESSI®  
Valitse hyvää itsellesi

Päivi Niemi
Hinta 23 €

PÄIVÄ

ENSI RAAMATTU
Hinta 14 €

PÄIVÄ

365 KERTOMUSTA,  
RUKOUSTA JA LUPAUSTA

Hinta19 €
PÄIVÄ

JP JA MURTOVARAS
Tytti Salo

Hinta 15 €
PÄIVÄ

ANNA  
SYDÄNTEMME SOIDA

Pekka Simojoki
Hinta 32 €

PÄIVÄ

HÄIKÄISEVÄN KIRKAS   
Pekka Simojoki

Hinta 20 €

TIE HÄNEN  
LÄSNÄOLOONSA     
John & Lisa Bevere

Hinta 22 €
KKJMK

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ
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Kuva: Pixabay

Maanantai 
U 05.30 Raamattu  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 HERÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ 
 10.10 Hallikainen
 10.15 Tarinoita toivosta
 10.30 Raamattu 
 11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
 13.03 Herätyksen! päivän vieras
 14.00 TOIVON PÄIVÄ
U 14.10 Hallikainen
 15.15 Päivän porilainen
U 15.25 Raamattu  
 16.03 Riittävän hyvä elämä
 17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.25 Tarinoita toivosta
 17.30–20.35
 ALUEELLISTA OHJELMAA

 20.35 Leipää ja kalaa
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
 21.40 Uskon askeleita 
U 22.40 KD-Kompassi
U 23.00 Toivekonsertti 
U 00.00 Hallikainen
U 01.00 Riittävän hyvä elämä
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Leipää ja kalaa
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Tiistai 
U 05.30 Raamattu   
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 HERÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
 10.10 Hallikainen
 10.15 Sykettä Israelista 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
 13.03 Herätyksen! päivän vieras
 14.00 TOIVON PÄIVÄ
U 14.10 Hallikainen
 14.45 Mielen päällä
 15.15 Ihmisen paperit
U 15.25 Raamattu 
 16.03 Aalloilla 
 17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
 17.25 Sana Jerusalemista
 18.03 Rukous Suomen puolesta 
 18.30 Radioraamattupiiri
U 19.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
 20.03 Lähetysvartti
U 20.30 Itäraportti
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
 21.40 Lohdutussanoja elämän
  taistelussa 

 22.05 Ex-Criminals 
 23.00 DeiPark
U 23.30 Gospel Train
U 00.00 Hallikainen
U 00.03 Yöluotsi * 
U 01.00 Aalloilla 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 
 

Keskiviikko  
U 05.30 Raamattu  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 HERÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 09.03 Viikon debatti
 10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
 10.10 Hallikainen
 10.15 Sykettä Israelista 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
 14.00 TOIVON PÄIVÄ
U 14.10 Hallikainen 
 14.45 Kyynel ja kiitos
 15.15 Ajatuskumppani
U 15.25 Raamattu  
U 16.03 Ex-Criminals   
 17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
 17.30 Minä uskon 
 17.45 Open Doors – 
  maailmankatsaus

 18.03 One Way
 19.03 Uskovaiset nuoret 
 19.30 PTX
U 20.03 Raatihuone
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
 23.00 Black gospel E
U 00.00 Hallikainen
U 00.03 Kutsu vapauteen 
U 01.00 Ex-Criminals 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri 
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 
 

Torstai 
U 05.30 Raamattu  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 HERÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
 10.10 Hallikainen
 10.15 Israel-raportti 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
 13.03 Herätyksen! päivän vieras
 14.00 TOIVON PÄIVÄ
U 14.10 Hallikainen
 15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.25 Raamattu  
 16.03 Kirkon ihmeellisimmät
  tarinat/Jyri Komulainen

 17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.30 Israel-raportti  
 17.45 Shalom
 18.03 Avainradio
 18.30 Avoin raamattukoulu
U 19.03 Mielen päällä
 19.15 Sateet 
 20.50 Iso Katekismus
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään 
U 23.00 Viikon Tikka 
U 00.00 Hallikainen
U 00.03 Raamattubuffet
U 01.00 Kirkon ihmeellisimmät
  tarinat/Jyri Komulainen
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Avoin raamattukoulu 
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Radiot.fi
Kuuntele	netissä

OPETUS, HARTAUS JA RUKOUS  MUSIIKKI KESKUSTELU LÄHETYSTYö

22 |



 | 23

U

Ohjelmakartta 2020

Radio Dei pidättää oikeuden 
ohjelmamuutoksiin.

Perjantai  
U 05.30 Raamattu  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 HERÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 09.03 Jälki-istunto
 10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
 10.10 Hallikainen
 10.15 Sykettä Israelista 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KESKIPÄIVÄN TASAUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto
 14.00 TOIVON PÄIVÄ
U 14.10 Hallikainen
U 14.30 PTX
 15.15 Parisuhteen palikat
U 15.25 Raamattu  
 15.45 Kinoteekki 
 16.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
 17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
 17.30-19.00 
 ALUEELLISTA OHJELMAA

 19.03 Saarnaajan puolituntinen */ 
  Hyvää iltaa Kuopiosta */ 
  Mille sydämesi sykkii *

 19.30 Veli-Matin juttusilla
 20.03 Rukousasema 
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 22.05 Aalloilla 
U 23.00 Rukous Suomen puolesta 
U 00.00 Hallikainen
U 00.03 One Way
U 01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 
 

Lauantai 
 08.02 Pakina
 08.20 Kyynel ja kiitos
 08.35 Raamattuavain extra
 10.03 Gospel Train R
 11.03 Raatihuone
 12.03 Yhdessä ylistämään 
 12.50 KD-Kompassi
 13.03 Itäraportti
U 13.35 Viikon debatti
 14.35 Ikkuna maailmaan */
  Lähetysavain *

 15.03 Marttyyrien ääni 
U 15.35 Israel-raportti 
U 15.45 Pakina
 16.03 Toivekonsertti 
U 17.03 Kirkon ihmeellisimmät
   tarinat/Jyri Komulainen
U 18.03 Uskon askeleita 
 19.05 Viikon Tikka 
 20.05 Kutsu vapauteen  
 21.05 Raamattu alusta loppuun 
U 22.00 Black Gospel E
U 23.00 DeiPark
 23.30 Yöluotsi *
U 00.00 Sykettä Israelista K  
U 02.00 Uskon askeleita 
U 03.00 Rukous Suomen puolesta 
U 03.30 Rukousasema 
  

Sunnuntai 
 07.45 Virsivartti 
 08.03 LASTEN MAKASIINI
 08.07 Lasten piplia
 08.30 Junioriavain
 08.45 Radiopyhäkoulu
 09.05 Pyhäpäivän esittely 
 9.55–12.00  
 ALUEELLISTA OHJELMAA
U 10.45 Virsivartti  ** 
 11.00 Jumalanpalvelus Suomen 
   Raamattuopistolta **

 12.03 Raamattubuffet
 12.52 Sana koskettaa
U 13.03 Minä uskon 
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu K 
U 15.03 Itäraportti
U 15.35 Raamattu alusta loppuun 
U 16.03 Riittävän hyvä elämä
 17.03 Sana elää
U 17.30 Hallikainen K
 18.00 Tuomastunti  
U 20.03 Aalloilla 
 21.03 Ajankohtainen Patmos
 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 

* Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin.
** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kemin, Kokkolan, Oulun, 
 Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.  

U Uusintalähetys 
K Koostelähetys
E Ohjelma on englanninkielinen
R Ohjelma on ruotsinkielinen

   Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

Radio Dein taajuudet:
(Suluissa alueen kaapelitaajuus)

Uutiset tasatunnein 
klo 06.00 – 22.00

JULKAISIJA: 
Kristityt	Yhdessä	ry

POSTI- JA KäYnTIOSOITE:
Ilmalankuja	2	i 
00240 Helsinki 
kristityt.yhdessa@radiodei.fi 
www.kry.fi,	www.radiodei.fi 
ISSN:	1456-8357 
Radio	Dein	ja	Kristityt	Yhdessä	ry:n	
puhelinvaihteen	numero	on	 
(09)	7514	4511	(ma-pe	klo	9–12.30)

OSOITTEEnMUUTOKSET:
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

PääTOIMITTAJA 
Johanna	Reinikainen	(09)	7514	4511 
johanna.reinikainen@radiodei.fi

TOIMITUSSIHTEERI 
Hannele Laaksonen 
(09)	7514	4511 
hannele.laaksonen@radiodei.fi

LEHTIMAInOKSET
Lehden	mainostiedustelut	ja	hinnat:	 
Pekka	Vaismaa	0500	662	340 
pekka.vaismaa@radiodei.fi

ULKOASU JA TAITTO: 
Anne	Laine	

KRISTITYT YHDESSä RY
Hallituksen	puheenjohtaja 
Sami	Jalonen	0400	605	225 
sami.jalonen@radiodei.fi

Yhteyspäällikkö	 
Johanna	Reinikainen	(09)	7514	4511 
johanna.reinikainen@radiodei.fi	

JäSEnASIAT, YLEISASIAT:  
Hannele	Laaksonen	(09)	7514	4511

SäHKöPOSTI SUORAAn: 
etunimi.sukunimi@radiodei.fi

RUKOUSPUHELIMEn  
numerossa	040	172	7000	 
päivystetään	joka	päivä	klo	19–23

LAHJOITUKSET RADIOTYöLLE 
Nordea	(VIITE	2600) 
IBAN	FI	88	1012	3000	206175 
Keräyslupa: 
Manner-Suomi	RA/2016/779,	 
voimassa	1.1.2017–31.12.2021,	 
Poliisihallitus	16.11.2016. 
Rahankeräysluvan	saaja:	 
Kristityt	Yhdessä	ry

PAInOPAIKKA 
Botnia	Print	Oy,	Kokkola

Haapavesi 107,4 MHz
Helsinki 89 MHz (101,9) 
Hämeenlinna 106,5 MHz (103,6) 
Joensuu 107,4 MHz (89,5)
Jyväskylä 94,1 MHz (93,4) 
Kajaani 100 MHz
Kemi 100,5 MHz
Kokkola 104,3 ja 91,8 MHz 
(88,9) 
Kouvola 96,2 MHz
Kristiinankaupunki 89,5 MHz 
Kruunupyy 105,9 MHz (88,9)
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) 
Raahe 95,2 MHz
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 MHz (102,7)

LÄHETYSTYö LAPSET JA NUORET UUSINTAU
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Kuvat: Colourbox

Soita lahjoituspuhelimeen 

0600 10 700 (20,28 € + pvm)

0600 111 77 (10,26 € + pvm)
 1  2

Tue nyt tai kuukausittain 
radiodei.fi -sivuston kautta 3

Anna lahja tilisiirtona 
FI88 1012 3000 2061 75 (viite: 3861) 4 Lahjoita MobilePaylla

numeroon: 77176 

Kiitos että välität!

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

Minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon.

Jer. 29:11

ANNA LAHJAKSI 

TOIVOA

Tule kanssamme toivon lähettilääksi

Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmien kautta

Kristityt Yhdessä ry:n radio-ohjelmat kertovat 
Jeesuksesta, joka tuo elämään todellisen rauhan ja 
toivon. Avullasi voimme tavoittaa laajan joukon 
suomalaisia, sydän kerrallaan, juuri siellä missä he 
kuuntelevat radiota.

Aalloilla
ti klo 16, U ke klo 01, 
pe klo 22.05 ja su klo 20.03 
Radiotyön ystävät toivon asialla.

Ex-Criminals
ti klo 22.05, U ke klo 16.03 ja to klo 01 
Toivoa toivottomille.

Kutsu vapauteen
la klo 20.05, U ke klo 24 
Vastauksia todelliseen vapauteen.

Minä uskon
ke klo 17,30, U su klo 13.03 
Kertomuksia toivosta.

Uskon askeleita
ma klo 21.40, U la klo 18.03 
(yhteistyössä KRS:n kanssa)

Toivon askeleita arkeen.

Viikon Tikka
la klo 19.05, U to klo 23 
Ajankohtainen toivon tuoja.

Yhdessä ylistämään     
la klo 12.03, U to klo 22.10  
Toiveikkuutta ylistämällä ja veisaamalla.

Virsivartti
su klo 7.45, U 10.45

Sykettä Israelista
ti, ke, pe klo 10.15, la klo 24 K  
Toivon pilkahduksia pyhältä maalta.

Israel-raportti
to klo 10.15, U la klo 15.35

Kuuntelijan toivelista 
ma-pe klo 11.03, U klo 04 
Kuuntelijoiden valitsemaa toivon täyteistä musiikkia.

Toivekonsertti       
la klo 16.03, U ma klo 23

 = uusinta
K  = kooste

Rukous Suomen puolesta
ti klo 18, U pe klo 23 ja su klo 03 
Toivoa suomalaisille 
tärkeisiin asioihin.

Rukousasema
pe klo 20.03, U su klo 03.30 
Rukous palauttaa 
toivon sydämiin.

Raamattu
ma–pe klo 10.30, 
U 15.25 ja 5.30, K  su klo 14.03 
Toivon kirjoituksia.

Tuomastunti
su klo 18
Kannattelee 
uskossa ja toivossa.


