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Leif ja Daniel
Nummela:

Isän ja pojan yhteinen näky
s. 4

Kristilliset mediatalot
ainutlaatuiseen
yhteistyöhön:

Sari Savela:
Rukous on minulle
keino rauhoittaa
mielen myrskyjä
s. 6

Vappujuhlaa vietetään
nyt radiossa ja TV:ssä
s. 16

Uutta Aalloillailtapäivää juontava

Anu Lehtipuu:

Odotan innolla kuuntelijoiden toiveita ja kohtaamisia

s. 12

Kuva: Jani Laukkanen
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PÄÄKIRJOITUS

Salonen ja Pölönen

rakentavat siltoja sukupolvien välille
Radiokolumnistit Perttu Pölönen ja Arto O. Salonen luovat suuria
pienillä sanoilla.

P

erttu Pölöselle on vaikea määritellä
yksiselitteistä titteliä. Se voisi olla keksijä, säveltäjä, yrittäjä, futuristi tai tietokirjailija. Hän on keksinyt musiikinteorian
opiskelua edistävän keksinnön, Sävelkellon,
voittanut Euroopan suurimman nuorten
tutkimuskilpailun, opiskellut tulevaisuuden
teknologioita Piilaaksossa, perustanut koulutusalan yrityksen Myanmariin ja kirjoittanut
myyntimenestyksiksi nousseita maailman ja
ihmisen tulevaisuutta hahmottelevia kirjoja.
– Kirjoitan, puhun ja yritän ymmärtää maailmaa, se säveltäminen on vain harrastus, SibeliusAkatemian sävellysopinnot suorittanut Perttu
Pölönen, 25, opastaa.
– Mutta jos on stressiä, niin menen pianon
ääreen ja soitan kymmenen minuuttia Bachia –
sitten on taas kaikki kunnossa, hän nauraa päälle.
Juuri täysi-ikäiseksi tultuaan Pölönen palkittiin
teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa
luovimpana suomalaisena. Neljä vuotta myöhemmin Massachusetts Institute of Technology
nimesi hänet Euroopan 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon. MIT valittiin viime vuonna
maailman parhaaksi yliopistoksi, yhdeksättä
vuotta peräjälkeen.
– Minulla on vain tapana yrittää piirtää isoa
kuvaa, hän sanoo.
Nurmijärvellä syntynyt monilahjakkuus
luo pienillä sanoilla isoa kuvaa Radio Dein

Päivän blogi
arkisin klo 08.45 ja 12.50

Ma

Maanantaisin futuristi Perttu Pölönen syväluotaa
maailman tilaa ja tulevaisuutta – ja samalla omaansa.

Ti

Tiistaisin kantaa ottaa Radio Dein päätoimittaja Kirsi Rostamo.

Ke

Keskiviikkoisin pastori Matti Hernesaho pohtii elämää, kuolemaa
ja kaikkea niiden kahden välissä – ja jälkeen.

To

Torstaisin vuorottelevat professori ja visionääri Arto O. Salonen
ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Luvassa punnittuja ja henkilökohtaisia puheenvuoroja.

Pe

Perjantaisin uskoa ja elämää kirkoissa ja niiden ulkopuolella
tarkastelee teologian tohtori Eero Junkkaala. Vuoroviikoin Eeron
kanssa on äänessä IK-opiston opettaja Lari Launonen.

kolumnistina, Päivän blogistina. Myös toinen
Radio Dein uusi blogisti, Arto O. Salonen,
kertoo hyödyntävänsä musiikin voimaa ajattelun innoittamiseen.
– Bachit eivät ole ikinä irronneet, enemmänkin sellainen vapaan säestyksen meininki, ItäSuomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori täsmentää.
Pölösen tavoin Salonen tunnetaan kysyttynä
puhujana, mutta harva tietää hänen gospeltaustastaan. 1980-luvulla hän soitti gospelmusiikkia muun muassa Heikki Helan ja Lasse
Heikkilän yhtyeiden rumpalina.
– Nyt ei kyllä tule enää naputeltua edes
omaksi iloksi pöydän reunaan. Rumpuni olen
jo myynyt. Niistä maksettiinkin aika paljon,
koska setti oli muuttunut vintage-kamaksi,
hän virnistää.
Sekä Pölönen että Salonen aikovat Päivän
blogisteina rakentaa siltoja eri sukupolvien
ajatusmaailmojen välille. Heidän mukaansa
erityisesti sosiaalinen media on paljastanut
karulla tavalla siltojen puuttumisen.
Teksti: Kai Kortelainen
Kuva: Mikael Juntunen

#Herätys!
arkisin klo 07.15–10.15
Perttu Pölösen ja Arto O. Salosen
haastattelu:
radiodei.fi/uudetblogistit

Tässä numerossa
käännytään
Jumalan puoleen.

Taivaan Isä

kuuli rukoukseni

”Heittäkää kaikki murheenne
hänen kannettavakseen,
sillä hän pitää teistä huolen.”

K

uulun siihen sukupolveen,
jolle pyhäkoulu, kansakoulun
aamuhartaudet ja iltarukoukset olivat luonnollinen osa lapsuutta.
Murrosiässä oma lapsenusko ja rukoileminen jäivät hätävaraksi, johon turvauduin, kun oli todellisen avun tarve.
Varsinaisen hengellisen heräämisen
koin kolmekymppisenä, kun etsin
lohdutusta masennukseeni Mikael
Agricolan kirkossa Tuomasmessusta.
Ehtoollisen jälkeen polvistuin alttarilla
ristin eteen itkien ja pyytäen Jumalaa
parantamaan minut. Hän kuuli rukoukseni, rauha laskeutui sydämeeni, ja
ilo palasi elämääni.
Ensirakkauden huumassa lähdin
liian aikaisin liian vaativiin tehtäviin ja
paloin loppuun. Muistan yön, jolloin
rukoilin Jumalaa jälleen nostamaan
minut ylös. Ehkä vasta silloin luovuin
oikeasti omasta tahdostani rukoillessani ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.
Taivaan Isä johdatti minut Uuteen
Seelantiin Raamattukouluun. Sain opetusta Jumalasta, Raamatusta, rukouksesta ja itsestäni Jumalan valtakunnan
lähettiläänä. Koulun päättyessä paastosin ja rukoilin Jeesukselta elämääni hänen tahtonsa mukaista tehtävää. Silloin
Herra antoi minulle näyn Suomen
kristillisestä radiosta. En kuitenkaan
tiennyt mitä, miten ja milloin.
23 vuotta sitten perustettu Radio
Dei on valtakunnallinen kanava, jolla
on tällä hetkellä 25 taajuutta. Jokaisen
taajuuden takana on Jumalan ihmeitä
ja rukousvastauksia. Usein vastaus
tulee minusta liian myöhään, aivan
viime hetkellä – silloin kun luulen,
että peli on jo menetetty.
Viime keväänä Radio Dei menetti
koronan takia yhtäkkiä paljon liiketuloja ja koimme haasteita toimitilamuuton vuoksi. Yksityiselämässäni surin
vanhempieni kuolemaa. Haparoin
pimeässä, rukoilin tietämättä miten
Jumala hoitaisi ongelmani.
Olen todella kiitollinen kaikille radiotyön ystäville, jotka muistivat Deitä
rukouksin, sekä lahjoituksista, jotka

1. Piet. 5:7

Nyt on aika
rukoilla,
etsiä Jumalan kasvoja ja
jättää kaikki turha taakseen.
Harriet Lohikari

s. 17

paikkasivat mainostulojen menetystä.
Taivaan Isä todella kuuli hätäni ja auttoi ystävien kautta.
Jumala lähetti myös mentorin, joka
on minulle suureksi avuksi. Kiitän
Herraa siitä, että Hän on antanut näyn
Radio Dein merkityksestä teille kaikille. Sinun tuellasi uskon koronasta
huolimatta valoisaan tulevaisuuteen.
Tätä valoa toivon sinunkin kevääseesi kaikista haasteista huolimatta
– Jumala on hyvä!

Jumala ilmestyi
rinnalleni
siihen pimeyteen.
Jyri-Juhani Uurtimo

s. 10

Kiitän Herraa siitä,
että Hän on antanut
näyn Radio Dein
merkityksestä teille
kaikille.

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja
Kuva: Sanni Tunturipuro

Pyydän
johdatusta
kaikkiin elämäni valintoihin.
Riikka Pajunen s. 8
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Evankeliumia lähelle ja kauas
Lähetyskäsky on kuljettanut Leif ja Daniel Nummelaa niin opiskeluvalinnoissa kuin moninaisissa työtehtävissä. Isä ja poika iloitsevat keskinäisestä suhteestaan, jossa on helppo keskustella toisen kanssa, vaikka
joskus oltaisiin eri mieltä.
sinne voisi viedä omia eväitä mukanaan, joten
Leif Nummela:
ajattelin ottaa kokonaisen maitolitran ja vähän
muutakin. Vaimo nauroi vieressä niin, että meiusi Tie -lehden päätoimittaja nasi synnyttää jo kotona!
Leif Nummela iloitsee poikansa
Danielin teinivuosina isän ja pojan välillä
Daniel Nummelan tuoreesta ni- käytiin joskus tiukkojakin keskusteluja, mutta
mityksestä Suomen Evankelisluterilaisen muuten Leif muistelee, ettei Danielilla ollut
Kansanlähetyksen lähetysjohtajaksi.
mitään pahaa murrosikää.
- Olen kiitollinen, että hän on saanut hyvän,
- Hän oli hyvin urheilullinen, kavereita riitti,
lahjojaan vastaavan työn.
ja hän tykkäsi liikkua ulkona. Tietysti kun oli
Rakkaus evankeliumiin on juurtunut kaksi saman ikäistä veljestä, he ottivat joskus
Nummelan lapsiin jo varhain. Perhe eli aktii- yhteen.
visesti kristittyjen yhteydessä, työn puolesta
Leifiä naurattaa, kun hän muistelee näitä
sekä vapaa-aikana, joten oli luonnollista ker- kahta alakouluikäistä auton takapenkillä.
toa Jeesuksesta lähellä ja kaukana. Leif opiskeli
- Pojat halusivat nappuladiskoon, mutta me
ylioppilastutkinnon jälkeen Suomen ev. lut. päätimme vaimon kanssa, ettei se käy. He
Kansanlähetyksen Lähetyskorkeakoulussa lähe- ihmettelivät tätä ja veli kysyi, onko jossain
tystyön teoriaa. Opit hän pisti käytäntöön kah- Raamatussa sanottu, ettei saa mennä diskoon.
den vuoden aikana Italiassa lasten ollessa pieniä. Kun vastasin, että ei ole, hän totesi Danielille,
että se olisikin helppoa,
jos isä pitäytyisi ainoastaan siihen, mitä on
Daniel on rohkeasti oma itsensä,
kirjoitettu!

U

vaikka tämä aika on sellainen,
että klassisena kristittynä joutuu
uimaan usein vastavirtaan.

Aikuisiässä Leifin poika Daniel lähti Mari
vaimonsa ja lastensa kanssa lähetystyöhön
Japaniin. Kymmenen vuoden ajan isä ja poika
hoitivat yhteyksiään videopuhelujen välityksellä. Leif ja vaimo Irene tekivät Japaniin myös
muutamia vierailuja. Näillä matkoilla Leif näki
konkreettisesti, mitä Danielin työ tässä shintolaisuuden ja buddhalaisuuden hallitsemassa
saarivaltiossa käytännössä oli.

Isyyden iloja
Leif kertoo esikoispoikansa Danielin syntymästä hauskan muiston.
- Minulla ei ollut aavistustakaan, kuinka kauan
synnyttämässä ollaan. Joku oli vihjaissut, että

- Se ei ole mietiskelyä, vaikka Raamatun sanojen mietiskely onkin viisasta. Jumalan edessä
voin olla myös hiljaa. Ihminen voi vuodattaa
Hänelle sydämensä ja kertoa kaikki pienetkin asiat.

Daniel Nummela:

D

aniel on kiitollinen siitä, että hän on
saanut kasvaa hyvän isän poikana.
- Vaikka isä oli paljon puhujamatkoilla, olen oman isyyteni varrella ihmetellyt
sitä, miten auliisti hän jaksoi aina kuljettaa harrastuksiin, vaikka meillä molemmilla veljeksillä
oli treenit 4–5 kertaa viikossa.
Kodin säännöistä hänelle tulee mieleen teiniiän varhaiset kotiintuloajat.

Isän ja pohjan katse osoitti samaan suuntaan
jo varhain.

Isä kunnioittaa muita,
myös niitä jotka ovat
hänen kanssaan
eri mieltä.

Tilaa olla eri mieltä
Daniel nostaa hattua isänsä keskustelutaidoille, kuten myös tämän palvelevalle ja nöyrälle asenteelle.
- Isä kunnioittaa muita, myös niitä jotka
ovat hänen kanssaan eri mieltä. Hän ei pidä
itseään parempana kuin muut ja on sinut itsensä kanssa.

Rukouksen merkitys

Pojan vahvuudet

Leif arvostaa poikansa
terävää älyä sekä halua
paneutua samoihin asioihin, joita hän itsekin
pitää tärkeinä.
- Daniel on rohkeasti oma itsensä, vaikka
tämä aika on sellainen, että klassisena kristittynä joutuu uimaan usein vastavirtaan.
Yhdeksän lapsenlapsen vaari on myös tyytyväisenä pannut merkille, kuinka antautuneesti Daniel satsaa perheeseensä ja kolmeen
lapseensa, oman työnsä ohessa.

Rukousta ilman sanojakin
Hengellisiä ohjelmia toimittava Leif kertoo
oman rukouselämänsä syventyneen, kun hän
aikoinaan ymmärsi, että Jumala on oikeasti olemassa oleva Persoona, jolle voi puhua.

- Jos olimme diskossa, äiti odotti kotiin, ja
meidän poikien piti syödä purkkaa, jos olimme
maistaneet hiukankin alkoholille tuoksahtavaa. Jonkin kerran on meitä kävelytetty jotain
viivaakin pitkin, Danielia naurattaa.
- Nyt ajattelen, että nehän olivat hienoja merkkejä siitä, että meistä välitettiin ja meitä rakastettiin.

Daniel Nummela, 38 v:
• Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä
Japanin Awajin ja HAT-Koben seurakunnissa 2009–2020, Kansanlähetyksen lähetysjohtaja 2021–
• Teologian maisteri ja pappisvihkimys
2008, teologian tohtorikoulutettava
dogmatiikassa (Helsingin yliopisto)
• Perhe: vaimo Mari sekä kaksi tytärtä
ja poika
• Harrastukset: juoksu, pyöräily, hiihto,
vaeltaminen, elokuvat ja kirjat

Kansanlähetyksen ohjelmia Radio Deissä:
Raamattuavain
ma-pe
klo 07.03
ja 14.03

Raamattuavain
extra

101 aarretta
Raamatusta

la klo 08.35
ma klo 00:30

la n. klo 09.45
su klo 08.30

Danielille rukous on yhtä tärkeää kuin hengittäminen. Vuoropuhelua Jumalan kanssa
hän havainnollistaa vertaamalla sitä suhteeseen omaan
Leif Nummela, 65 v:
aviopuolisoon.
• Uusi Tie -lehden päätoimittaja, kirjaili- Ei häntäkään opi tunteja, teologi, tv-toimittaja, Kirkolliskokomaan, ellei asioita ilmaista. Kun
uksen jäsen, Inkerin kirkon pastori
luemme Raamattua, Jumala
• Teologian maisteri 2001, Johtamisen
puhuu meille, ja me voimme
erikoisammattitutkinto 2010 (Häsitten rukouksessa jättää asimeen AMK)
oita Hänelle. Jeesuskin vetäy• Perhe: vaimo Irene, kolme aikuista
tyi usein syrjään voidakseen
lasta sekä yhdeksän lastenlasta
olla yksin ja rukoilla. Vaikka
Hän oli itsekin Jumala, Hän
• Harrastukset: musiikin kuuntelu,
silti otti aina aikaa erikseen rulukeminen, elokuvat, sauvakävely
koukselle.

Raamattubuffet

Lähetysavain

su klo 12.03
to klo 24.00

joka kk:n
2. ja 4. la
klo 14.35

Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Mikael Juntunen ja
Nummeloiden albumi
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Rukous kannattaa aina

Vaikuttaako sinussa

ylösnousemusvoima?

Rukous kuuluu ihmisyyteen. Kristitylle se merkitsee yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan, vuorovaikutusta Luojan ja luodun välillä. Jeesuksen
opetuslapset näkivät, että Jeesuksen elämän
keskiössä oli rukous. He eivät pyytäneet häntä
opettamaan heille julistamista tai opettamista,
he pyysivät: ”Opeta meitä rukoilemaan.”

Rukous on sekä hyvin henkilökohtaista että yhteistä.
Henkilökohtainen rukouselämä on jumalasuhteen hoitamista. Se on
yksityistä vuorovaikutusta meidän ja Jumalan
välillä. Salaisen rukouksen lisäksi tarvitsemme
yhteistä rukousta.
ukous ei ole tiedettä, vaan sydämen Jumalan kanssa läpi. Rukous
Raamatun lupaus, joka liityhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan. Se on vuorovaikutusta, siksi on täron vuorovaikutusta eri muodoissaan, keää myös kuunnella. Kävelylenkillä Kuva: S. Savelan arkisto tyy yhteiseen rukoukseen, on hyvin merkittävä. Minä sanon teille: mitä
sanoin ja sanoitta. Rukous on hengittämistä ja saatan pysähtyä, katsoa ympärilleni ja kypaljaana olemista Jumalan edessä. Jotta suhde voi syä mielessäni: Herra, mitä haluat minulle sanoa? tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan
lähentyä ja syventyä, on vietettävä aikaa yhdessä.
Usein mieleeni tulee ajatuksia, rohkaisevia, päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni,
Raamatun ihanimpia lupauksia ovat ne, jotka lohduttavia ja vahvistavia. Kaiken, minkä ymmär- joka on taivaissa (Matt. 18:19). Puhutaan
liittyvät rukoukseen.
rän Jumalan puheeksi, on oltava sopusoinnussa sopimusrukouksesta.
Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouk- Raamatun sanan kanssa.
sessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet,
Rukous on minulle myös sielunhoitoa, keino Sari Savela
ja se on teidän. (Mark. 11:24)
rauhoittaa mielen myrskyjä. Jos jokin asia tai Seurakuntalainen.fi -sivuston päätoimittaja
Päivittäinen rukous on ollut raamatullinen tapa tilanne ahdistaa, harmittaa tai suututtaa, kerron
muinaisista ajoista lähtien. Profeetta Danielilla kaikki tunteeni rehellisesti Jumalalle ja pyydän
oli tapana rukoilla
häneltä apua. Rukous
usein. Vaikka hän
keventää ja puhdistaa
Kaiken, minkä ymmärrän
oli kiireinen valtiomieltä. Joskus apu tuJumalan
puheeksi,
on
oltava
mies, hän vetäytyi
lee heti, joskus ajan
Deikauppa.fi
sopusoinnussa Raamatun
kolmesti päivässä
kuluttua.
KRY:n jäsenille ja
velvollisuuksistaan
Jos rukous takkuaa,
sanan kanssa.
radiokummeille
viettääkseen aikaa
voi rukoilla Jumalalta
10 %:n alennus
Herran kanssa. (Dan. 6:11)
apua, että hän elvyttäisi ja virvoittaisi apaattisen
Rukouskävelyt ovat minulle toimiva käytäntö. sielun. Voi myös pyytää esirukousta toisilta
koodilla KRY
Tunnin lenkillä ehtii käydä monenlaisia asioita kristityiltä.

J

eesuksen ruumiillinen ylösnousemus on pääsiäisen suuri
ihme, johon koko kristillinen toivo iankaikkisesta elämästä perustuu. Mutta oletko koskaan ajatellut, että
sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, vaikuttaa
jokaisessa Jeesukseen uskovassa?
Apostoli Paavali kirjoittaa:
Miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima,
jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista
ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen
taivaassa. (Ef. 1:19–20)
Mikä valtava uutinen! Siis se voima, joka kykenee herättämään kuolleen, vaikuttaa minussa, kun
uskon Jeesukseen.
Mutta mitä tämä tarkoittaa? Pitäisikö tuon voiman vaikutuksesta
uskovan elämä olla jonkinlaista ”super-kristillisyyttä”, jonka tunnusmerkkeinä ovat ulkoinen menestys ja jatkuvat ihmeet?
Open Doorsin työssä näen päivittäin uskonsa vuoksi syrjinnän ja vainon kohteeksi joutuneiden kristittyjen kohtaloissa,
ettei ylösnousemusvoima tuo ulkoista menestystä tai helppoa

R

Minua on auttanut rukouselämässäni sen ymmärtäminen, että
saamme olla erilaisia ja omanlaisia
myös rukoilijoina. Rukous on suhde,
ei suoritus. – Päivi Peittola

Rukouksen leivontaohje: Rukouksen
alustus vastaanotetaan hengessä, saadut
asiat muotoutuvat uskon sanalla ja lopuksi paras lopputulos saadaan kuumentaen palavalla ensirakkaudella Jumalan
kunniaksi. – Markku Karonen

Suosittelen ruokkimaan rukouselämää Raamatun sanalla. Lue
muutama jae, mietiskele sitä hiljaa
ja käännä se sitten kiitokseksi tai
anomiseksi Jumalalle.
– Johanna Sandberg
* Vinkkien antajat toimittavat Rukousasema-ohjelmaa pe klo 20.03

Oletko kokeillut koskaan rukoilla
laulaen? Esimerkiksi Psalmeja tai omaa
vapaata rukousta? Se avaa ihan uusia
taajuuksia ja auttaa keskittymään
siihen mitä laulat eli rukoilet.
– Elina Karonen

Kuva: Depositphotos
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Open doors
-maailmankatsaus
ti klo 19.30 ja su klo 14.35
Kustantaja: Open Doors Finland

maanpäällistä elämää: intialaisen
perheen tytär raiskattiin, koska
perhe oli kääntynyt kristityksi.
Myanmarilainen kristitty jätettiin vaille muille koronakriisin keskellä tarjottua
ruoka-apua, koska hän ei
kääntynyt buddhalaisuuteen. Ja iranilainen pastori
teljettiin vankeuteen, koska
hän kertoi opiskeleville musliminuorille Jeesuksesta. Silti heissä
vaikuttaa Jumalan väkevä voima,
joka herätti Jeesuksen kuolleista – voima,
joka pelastaa syntisen ihmisen ylösnousemuksen
kautta taivaan perilliseksi. Voima, joka lahjoittaa
tässä ajassa ihmiselle syntien anteeksiantamuksen, antaa syvän ilon ja rauhan, mutta voi johtaa
myös syrjinnän ja vainon kohteeksi.
Jo aikanaan apostoli Paavalin elämä osoitti, kuinka
Kristuksen voimassa eläminen vei paitsi innostaSiis se voima, joka
viin seikkailuihin, hengellisiin herätyksiin, näkyihin
kykenee herättämään
ja ihmeisiin, myös vastustukseen, vainoon ja
kuolleen, vaikuttaa
vankeuteen. Hän kuten
minussa, kun uskon
muutkin kristityt silloin
ja tänään, tekivät arkista
Jeesukseen.
työtä, olivat joskus luonnonoikkujen armoilla, kärsivät sairauksista, neuvoivat toisia arkisissa haasteissa
ja joutuivat itse kukin kamppailemaan oman ja
muiden syntisyyden kanssa. Siksi Paavali painottaa
2. Korinttilaiskirjeessä: Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan
peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. (2. Kor. 4:7)
Pääsiäisen tapahtumat kirkastavat ihmisen oman mahdottomuuden ja ennen kaikkea Jumalan rajattomat mahdollisuudet. Me
saamme ripustaa syntimme Jeesuksen ristille
ja liittyä uskossa Hänen ylösnousemukseensa.
Itsessämme vajavaisina ja voimattomina saamme
rukouksessa turvautua Jumalan mittaamattomaan
ja väkevään voimaan. Riittääkö se voima sinulle?
Miika Auvinen
Kirjoittaja palvelee vainottuja kristittyjä
Open Doors -järjestössä
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Riikka Pajunen:

Kun rukoilen Jumalaa, että anna
Sinä minulle, mitä haluat sanoa
ihmisille näiden rukousten välityksellä, niin aina on tullut aiheet.
Riikka rohkaisee, ettei rukoustaistelujen keskellä kannata
luovuttaa.
- Itsellänikin on edelleen paljon
asioita, joita on rukoiltu vuosikausia. Tuntuu, ettei niihin inhimillisesti ajatellen tule enää vastausta.
Jossain sydämessäni silti luotan,
että vielä saan vastauksia hyvin
vaikeisiinkin asioihin.
Suhde Jumalaan on Riikalle
rakkaussuhde. Häntä voi lähestyä kuin parasta ystävää. Taivaan

Isä ei välitä muotomenoista eikä
turhantärkeilystä. Ja kun naisen
uskoa koetellaan, Psalmien kirjan
sanat lohduttavat.
- Jumala joka on luonut korvan,
Hänkö ei kuulisi. Joudun silloin
toteamaan, että kyllähän minä tämän tiedän. Että anteeksi, yritän
jaksaa odottaa!
Ilman rukousta Riikka ei ryhdy
juuri mihinkään.
- Ihmisen elämä on Jumalan varassa ja kädessä. Siinä kämmenellä
minäkin haluan pysyä, ja tiukasti.
Teksti: Marja Salminen
Kuva: Hanne Kiiveri

Päivän rukous
arkisin klo 12.12 ja 21.38
Vuoroviikoin kanssasi rukoilemassa:
Kirsi Hypén, Anniina Koikkalainen,
Riikka Pajunen ja Sanna Sjöholm

ho
itp
os

elsingissä kasvaneesta
Riikka Pajusesta piti
tulla psykologi. Kun
hänelle sitten valkeni, että samalla
olisi päntättävä tilastomatematiikkaa, hän ymmärsi, ettei se ollutkaan
hänen alaansa. Ystävän vinkistä hän
päätyi teologiseen tiedekuntaan.
- Sanoin opiskeluaikana, ettei
minusta tule ikinä ainakaan pappia, se on viimeinen ammatti, joTärkeitä
hon haluan.
Seurakuntaharjoittelu käänsi rukousvastauksia
kuitenkin yllättäen Riikan kelkan,
kun hän huomasi, että papin työ Kiitollisuus siitä, että on tullut kuulonkin erittäin mielenkiintoista ja luksi ja siunatuksi, saa Riikan luetmonipuolista. Riikka vastaa ny- telemaan itselleen merkityksellisiä
kyisin Mäntsälän seurakunnan asioita.
aikuistyöstä.
- Erityisesti rakastan
Jumalan kämmenellä
Sanan ja rukouksen
iltoja.
minäkin haluan pysyä,
Riikka on ollut viija tiukasti.
meisen vuoden ajan
työstään opintovapaalla
Helsingin Laajasalon
opistolla mediakoulutuksessa.
- Koen, että Jumala on johdattanut minut papiksi, juuri oikeaan
työpaikkaan, ja antanut uskovan
Lapsenusko ja
aviopuolison.
Keski-ikää lähestyvälle tuoreelle
omakohtainen
avioparille ei hartaasti kaivattua
uskonratkaisu
lasta kuitenkaan ilmaantunut,
Riikan ollessa pieni hänen hel- vaikka sitä paljon rukoiltiin.
luntailainen kummitätinsä kantoi
- Kävimme tutkimuksissa lapsettytölle lastenkirjoja Jeesuksesta, ja tomuusklinikalla. Siellä todettiin,
Riikka luki niitä ahkerasti. Omassa että molemmat munanjohtimeni
kodissa uskonasiat eivät olleet mi- ovat tukossa, eikä olisi muuta toitenkään erityisesti esillä.
voa kuin koeputkihedelmöitys.

ep

H

- Olen hyvin kiitollinen kummitädilleni siitä, että hän antoi minulle kristillistä kasvatusta.
Kun Riikka oli toiminut papin työssä noin vuoden, hän
lähti mukaan evankelista Kalevi
Lehtisen missiotapahtumaan.
Sinä iltana hän teki henkilökohtaisen uskonratkaisun, ja
lapsenusko vaihtui selkeäksi
tahtotilaksi lähteä seuraamaan
Jeesusta.
- Elämäni alkoi muuttua todella
ihanalla tavalla! Jumala johdatti
minulle hengellisen äidin ja kotisolun, jossa opettelin rukoilemista.
Sain kasvaa uskossani turvallisissa
olosuhteissa.

Ku
va
:D

Mäntsälän evankelisluterilaisen seurakunnan kappalainen ja
mediaopiskelija Riikka Pajunen kertoo lähestyvänsä Jumalaa
hyvin lapsenomaisesti ja yksinkertaisesti. Rukoileminen on
hänelle erittäin tärkeää, ja hän pyytääkin johdatusta kaikkiin
elämänsä valintoihin. Radio Dein Päivän rukous -ohjelman toimittaminen on Riikalle mieluisa, mutta myös vaativa tehtävä.

tos

Olen saanut nähdä Jumalan avun
niin pienissä kuin suurissa asioissa

Yllättäen mikrofonin takaa tulleet profetian
sanat osuivat ja upposivat: ”Sinä olet kuin
Elisabet, olet 42-vuotias, ja vuoden päästä
sinulla on lapsi”.
Riikka häkeltyi täysin,
mutta koki,
e ttä sa noma oli
tarkoitettu
hänelle.
- Meni
kuukausia,
ja mitään ei tapahtunut. Sitten
tuli epäusko, että
ymmärsinköhän nyt
kaiken oikein. Päätimme
mieheni kanssa lopulta lähteä lapsettomuushoitoihin. Kun menimme
klinikalle, siellä todettiin, että rouvahan on jo raskaana! Eli Jumala
oli todellakin jälleen aikataulussa.

Taloudellisista
syistä emme kuitenkaan voineet tuolloin
ajatellakaan sellaista.
Riikka osallistui vuonna 2016
Espoon Areenalla järjestettyyn
hengelliseen suurtapahtumaan.

Rukousohjelma
Radio Deissä
Riikka toimittaa omalla vuoroviikollaan arkisin kuultavaa ja
Kristityt Yhdessä ry:n kustantamaa Päivän rukous -ohjelmaa.
- Se on ihana ja samalla vaativa
tehtävä. Joskus tulee sellainen ajatus,
että en itse keksi mitään sanottavaa.

Vaikuta sinulle tärkeisiin asioihin
– testamentilla
Katso lisätietoa testamentin tekemiseen
testamenttioppaasta:
radiodei.fi/testamentti
tai tilaa opas ilmaiseksi Radio Dein aulapalvelusta:
p. (09) 7514 4511 (ark. klo 9–12.30)

JOULUNAJAN MATKA ISRAELIIN
27.12.2021– 4.1.2022
Mukana
tarinoita Exitin
ja yleisön
kertomana.

Kautta aikojen
L I V E S T R E A M

16.5.2021 KLO 18.00

LIPUT ALKAEN 18 €

Kohti Betlehemiä -opetuksia paikan päällä kertovat
Ilkka Puhakka, Pekka Simojoki ja Ari Tähkäpää
Matkan hinta n. 1875 euroa
Lisätietoja www.deimatkat.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä Kinneret Tours.
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Masennuksen kautta

Getsemanen tapahtumat ja Jumalan rakkaus kirkastuivat

M

asennukseen sairastuu noin joka viides
suomalainen jossain
elämänsä vaiheessa. Muusikko,
esikoiskirjailija ja kulttuurialan
freelancer Jyri-Juhani Uurtimo
kertoo kokemuksestaan.
- En olisi ikinä arvannut, että
puhuisin nyt siitä, mistä puhun.
Jyri-Juhanin masennus ja paniikkihäiriö diagnosoitiin 2016, ja
hän on saanut apua sairauteensa.
Viime vuonna häneltä ilmestyi esikoisteos Kirjoituksia Getsemanesta
– kirja masennuksesta, uskosta ja
selviytymisestä (Aikamedia). Hyvin
omakohtaisen tarinan julkaiseminen jännitti, mutta nuori helsinkiläismies toivoo omien kokemustensa rohkaisevan vastaavassa
tilanteessa olevia.
- Haluan edistää avoimuutta tekemällä jotenkin tilaa sille kaikelle.
Jyri-Juhani muutti pääkaupunkiin vuonna 2008. Hän pääsi
opiskelemaan musiikkia, ensin
Suomen Raamattuopistolle ja sen
jälkeen Pop-jazz -konservatorioon.
-Raamattuopistovuosi oli itselleni sellainen ”vuoden ripari”. Sen
aikana elämäni kääntyi jälleen hitaasti Jumalan puoleen nuoruusvuosien harhailujen jälkeen.
Jyri-Juhani löysi hengellisen kotinsa Suur-Helsingin seurakunnasta, Suhesta. Siellä musiikissa
ansiokkaasti palvellut mies sai pian
lisävastuuta ja hänet nimitettiin
nuorisopastorin virkaan. Vaimokin
löytyi samoista ympyröistä. Häitä
juhlittiin 2013, elämä hymyili.

Masennus,
paniikkihäiriö
Outo ahdistus alkoi kuitenkin hankaloittaa miehen elämää, ensin pienenä ahdistuneisuuden tunteena, sitten

hengitysvaikeuksina, puristuksena rinnassa. Ensimmäinen paniikkikohtaus iski aivan tavallisella
kauppareissulla.
- Koin yhtäkkiä oloni tosi eristyneeksi ympäröivästä maailmasta,
pelko muuttui pakokauhuksi, aloin
täristä ja haukkoa henkeä.
Tämän tapahtuessa hän oli
vähän yli kolmikymppinen.
Kohtaukset toistuivat, kunnes JyriJuhania autettiin hakemaan apua.
- Kävin terveyskeskuksessa ja minulla todettiin lievä masennus. Sain
mielialalääkityksen ja aloitin psykoterapian, jota kesti seuraavat kolme
vuotta. Sairauden myöntäminen oli
aluksi vaikeaa. Kun psykiatri ehdotti
lääkitystä, ajattelin että oikeastiko,
näin huonostiko minä voin?
Jyri-Juhani tietää, kuinka vaikeaa
mielen järkkymisestä on puhua
suoraan.
- Siihen liittyy se, ettei vaan jaksa.
Tilanteeseen liittyy häpeää siitä,
että miettii pelkkiä synkkiä asioita,
jopa omaa kuolemaansa. On myös
syyllisyyttä siitä, että eikö meillä
uskovilla pitäisi olla koko ajan joku
ilo ja rauha, ja tässä minä nyt pelkään, ahdistun ja vihaan kaikkea.

Jyri-Juhani Uurtimolla on
takana raskaita vuosia.
Hän menetti terveytensä,
avioliitto kariutui ja
hän joutui luopumaan
nuorisopastorin
työstään. Masennuksen
ja paniikkihäiriöiden
syövereistä löytyi
kuitenkin Jumala,
joka ymmärtää syvästi
ihmisen kärsimystä.

kärjistyneen niin pahaksi, että Jeesus
hikoili verta, mikä on hyvin harvinainen lääketieteellinen ilmiö. Tämä kaikki
alkoi puhutella minua, kun peilasin sitä,
mitä olin itse juuri kokenut. Alkoi näyttää,
etten olekaan niin yksin kaiken sen pahan
oloni kanssa. Jumala ilmestyi rinnalleni
siihen pimeyteen.

Deikauppa.fi
KRY:n jäsenille ja
radiokummeille
10 %:n alennus
koodilla KRY

Rukouksen rehellisyys
Jyri-Juhani on itse pastorin työssään
rohkaissut ihmisiä puhumaan suoraan
Jumalalle, avoimesti ja asioita kaunistelematta. Siitä huolimatta hän myöntää,
ettei avoimuus tiukassa paikassa ole
itsellekään ollut helppoa.
- Valitettavan usein mielikuvissani
Jumala istuu pilven reunalla tympääntynyt
ilme kasvoillaan odottaen minun tekevän
jonkin virheen, josta Hän voisi rangaista.
Masentunut, synkkyyteen vajonnut mieli
ei tee asiaa yhtään helpommaksi.
Jyri-Juhani on oman tuskansa keskellä löytänyt syvää lohdutusta Psalmien
kirjasta.
- Tekstit antavat esimerkkejä siitä, miten Jumalalle voi puhua. Jotkut psalmit

vaikuttavat suorastaan masentuneen henkilön
kirjoittamilta, niihin on voinut samaistua.
Vielä uutta kotiseurakuntaansa etsivän nuoren miehen neljä viimeistä vuotta ovat olleet mielenkiintoinen matka valon ja varjon
vaihtelua. Nykyään Jyri-Juhani voi jo paljon
paremmin, ja elämä on tasaantunut.
- Masennus on sairautena sellainen, että tuntuu kuin kaiken päällä olisi koko ajan harmaa
pilvimassa. Nyt kuulen taas lintujen laulun ja
olo tuntuu kevyemmältä. Pääsiäisenkin tapahtumat kertovat, että lopulta kaikki kääntyy
hyväksi. Jumalalla ja hyvyydellä on se viimeinen sana.
Teksti: Marja Salminen
Kuva: Eino Manner

Uudistunut Sana on
Suomen suurin kristillinen
aikakauslehti. Tutustu ja ihastu!

Jeesuksen
kärsimykset
puhuttelivat
Jyri-Juhanin tie ulos ahdistuksesta avautui Hollannissa, jossa
nuoripari asui vaimon ollessa
oppilasvaihdossa.
- Kuljin silloin pimeässä laaksossa
ja päädyin lukemaan Jeesuksesta
Getsemanessa. Kaikki mitä Hänen
tunnekokemuksistaan kerrotaan,
pomppasi yhtäkkiä esiin. Matteus
kirjoittaa, kuinka murhe alkoi ahdistaa Jeesusta, ja Hän sanoi olevansa
kuoleman tuskan vallassa. Luukas
kertoo Getsemanen tilanteen

Jumalalla ja hyvyydellä
on se viimeinen sana.

3 kk 29 €
Kutsu vapauteen

Pelko muuttui
pakokauhuksi, aloin täristä
ja haukkoa henkeä.

la klo 20.03 ja ke klo 24.00
Jyri-Juhani Uurtimon haastattelu
ja muut jaksot podcasteina:
radiodei.fi/kutsu-vapauteen

hinta sisältää
digilehden.

www.sana.fi
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Aurinkoinen Anu
lähettää lämpöä Aalloilla-iltapäivässä
Monissa maissa asunut toimittaja Anu Lehtipuu rakastaa äidinkieltään ja haluaa
välittää suomen kielen ilosanomaa, kaunista kulttuuriaan sekä maailman parasta
uutista Radio Dein uudistuneessa iltapäivässä. Anu
iloitsee myös mahdollisuudesta jakaa enemmän ajatuksia kuulijoiden kanssa
suorassa lähetyksessä ja
tarttuu entistä ponnekkaammin ajassa liikkuviin
teemoihin.

K

aikki alkoi noin viisikymmentä vuotta sitten paahtavan kuumassa
Australiassa.
– Nauhoitimme isän kanssa kasettisoittimella terveisiä tutuille
Suomeen, ja sama kasetti kuljetti
tervehdykset takaisin valtameren
yli Queenslandiin.
Anu Lehtipuun lapsuuden
kaupunkikodin pihalla vilisi eksoottisia sammakoita ja sisiliskoja, saattoipa vaarallinen käärmekin luikerrella puussa. Radio
Dein rakastettu toimittaja varttui

– Haaveilimme omasta radioasemasta,
joka lähettäisi hengellistä ohjelmaa 24
tuntia päivässä. Tai että olisi edes sellainen asema, jossa voisimme työskennellä
toimittajina.
Lisäkokemusta ystävykset hankkivat lyhytaikaisissa paikallisradioissa.
Anu ja Kirsi toimivat radioääninä myös muun muassa Evankeliumijuhlilla.
Muutaman vuoden päästä
Kirsi Rostamo lykkäsi lyhyessä lentokenttätapaamisessa
Anun käteen nipun papereita,
joissa oli kristillisen radioaseman perustamiseen liittyviä
hahmotelmia, ja pyysi tutustumaan niihin.
Rostamon unelma Radio
Deistä kävi toteen vuonna
1997, ja Anu valikoitui
kuin luonnostaan jo alkusykkeissä mukaan. Hän on
yli 24 työvuotensa aikana
tehnyt Deissä kaikkea mahdollista aina kahvinkeitosta
uutisten ja ohjelmien toimittamiseen. Pysyypä ruuvimeisselikin tarvittaessa tämän entisen
kokin hyppysissä. Mieluisinta Anulle on
juontaminen.
– Onhan se tosi kivaa! Lisäksi pidän haastatteluista ja musiikkiohjelmien toimittamisesta. Kuuntelijoiden ajatuksia ja toiveita on
myös hienoa toteuttaa. Tämä työ on niin
monipuolista, Anu huokaa onnellisena.

Aalloilla-iltapäivä tarjoilee
monipuolisen kattauksen
Kristityt Yhdessä ry:n kustantaman uudistuneen iltapäivän toteutuksessa on kuunneltu herkällä korvalla kuuntelijoilta saapunutta palautetta.
– On kaivattu lisää raamattuopetusta ja Raamatun
lukua. Ja sitähän
saadaan klo 14
alkavalla tunnilla
oikein runsaasti.
Klo 15 alkaen
ollaan ajan hermolla eli jatketaan
vaikkapa aamun
Herätys-lähetyksen
teemalla ja pohditaan sitä kenties ihan
toisenlaisesta näkökulmasta. Paljon on
myös toivottu, että
soitetaan sellaista
musiikkia, joka on
ollut omassa nuoruudessa tärkeää.
Pitkät, tunnin mittaiset ohjelmat ovat
jääneet pois, ja iltapäivämenusta löytyy
kattaus erilaisia lyhytohjelmia, kuten uutuuselokuvia esittelevä Kinoteekki, Minä
uskon -sarja Jumalan johdatuksesta, Jumala
popmusiikissa ja Radiokirkkokuoro.
– Myös lasten kasvatukseen liittyviä sarjoja
on kaivattu, joten uutuutena alkavat Avaimia

Haaveilimme omasta radioasemasta,
joka lähettäisi hengellistä ohjelmaa
24 tuntia päivässä.
eteläisellä pallonpuoliskolla yksivuotiaasta kouluikään saakka ja
opetteli nimeämään tuttuja tavaroita kahdella kielellä, suomeksi
ja englanniksi. Isä toimi suomalaisen seurakunnan pastorina, ja
opettaja-äiti osallistui aktiivisesti
työhön miehensä rinnalla. Anu
kävi pyhäkoulua ja muistelee
lämmöllä eri-ikäisten kohtaamisia seurakunnan keskellä.
– Elämä Australiassa on yhteisöllistä. Seurakunnassa oli jumalanpalveluksia, kuorolaulua, ja suvipäiviä
järjestettiin ympäri Australiaa. Isäni

työalueena oli koko Queenslandin
osavaltio, pinta-alaltaan noin kuudennes verrattuna Eurooppaan.
Kun Anu tuli kouluikään, perhe
palasi Suomeen ja entiseen kotikaupunkiinsa Tampereelle, sillä
vanhempien mielestä suomalainen
peruskoulu on se maailman paras.

Vapaaehtoistyötä Kirsi
Rostamon kanssa
Ylioppilaaksi valmistunut nuori
olisi marssinut armeijan harmaisiin,

mikäli intin ovet olisivat 80-luvun
lopulla avautuneet naisille. Sen sijaan Anu kirjoittautui kokkikouluun.
– Se oli minulle jonkinlainen
armeija, sillä ajattelin, että tällä ainakin selviän elämästä ja voin ilahduttaa taidoillani muitakin.
Kun Anu muutti Helsinkiin
90-luvun alussa, hän osallistui vapaaehtoistyöhön, jossa tutustui
Radio Dein tulevaan perustajaan,
Kirsi Rostamoon. Nuoret naiset
toimittivat puolituntista ohjelmaa
kaupalliselle radiolle samalla suuria
unelmoiden.

Koe uusi

Aalloilla-iltapäivä
Anu Lehtipuun seurassa Radio Deissä
arkisin klo 14.15–18

Teillä on aivan
mahtavaa ohjelmaa
iltapäivässä.
– Raimo ja Päivi

Anu Lehtipuuta on
ilo kuunnella: harvinaisen
hyvin radioon sopiva,
tasainen ja elävöittävä ääni.
– Markku

Erittäin hyvältä
kuulostaa, kun on
haastatteluja ja
hyvää musiikkia.
– Elisa

kasvatukseen ja DädiPodi. Radiohartaus varhaistui alkavaksi jo klo 16.50. Ja paljon toivottu
muutos toteutui, kun suositun Kuuntelijan
toivelistan ensilähetys soi arkisin klo 17 ja
uusinta seuraavana päivänä klo 04 ja 11.
Uudistuksen myötä Anu odottaa lisääntyvää vuorovaikutusta kuulijoiden kanssa
innokkaasti.
– Aalloilla-iltapäivässä myös kisaillaan
sekä pohditaan yhdessä, miten tämä
maailma oikein makaa. Toivon, että saadaan erilaisia näkökulmia esiin ja voidaan vaikkapa yhdessä miettiä, miten
tästä pandemia-ajasta oikein selvitään.
Teksti: Marja Salminen,
Mikael Juntusen haastattelun pohjalta
Kuvat: Jani Laukkanen ja
Anu Lehtipuun albumi

Mitä pidät
Aalloilla-iltapäivästä?
Kerro meille: palaute@radiodei.fi

RADIOHARTAUS

ja klo 16.50

Kuuntele podcasteina:
radiodei.fi/radiohartaus

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?
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Korona toi mukanaan talousmyrskyn

R

adio Dein mainostulot laskivat vuonna
2020 jyrkästi, yli 140 000 €, ja jättivät
ison loven Dein talouteen. Osa puhuu
koronasta tsunamina sen voimakkuuden ja yllätyksellisyyden vuoksi. Pudotus johtui Deissä paljolti hengellisten tapahtumien radiomainonnan
katoamisesta. Oman pärjäämisen lisäksi ilmiö
herätti meissä huolen yhteistyökumppaniemme
hyvinvoinnista. Radion Dein osalta selvisimme
viime vuodesta lopulta lomautusten avulla ja
Kristityt Yhdessä ry:n ystäväjoukon tuella.
Jumalan huolenpidon alla
Vaikka tilanne vaikutti varsinkin viime keväänä
hurjalta, meidän tulisi aina luottaa Jumalaan –
synkimmässäkin myrskyssä. Ihmiselle se ei ole
aina niin helppoa, ja huolet saattavat saada vallan.
Hädässä ystävä tunnetaan -sanonta sopi hyvin
tilanteeseemme. Radiotyön ystävät nimittäin
tukivat toimintaamme Kristityt Yhdessä ry:n
kautta poikkeuksellisen paljon. Tämä pelasti
taloutemme.
Kaiken takana on tietysti ystävistä suurin eli
Jumala, joka vaikuttaa meissä parhaaksi katsomallaan tavalla. Olemme valtavan kiitollisia

Taivaan Isälle ja kaikille niille
ihmisille, jotka lähtivät mukaan
tukemaan kristillistä radiotyötä tavallista enemmän.
Askeleita tulevaisuuteen
Korona ei ole vielä ohi, ja Radio Deinkin kannalta kriittisiä hetkiä on vielä edessä. Vaikka
ympärillä myrskyää, haluamme silti kulkea
eteenpäin. Kehitämme parhaillaan nettipalvelua, josta tulee löytymään radio-ohjelmia,
erilaisia kursseja, konsertteja, nettiradioita ja
myös videokuvattua materiaalia. Tämän tarkoituksena on palvella kuuntelijoita entistä
laajemmin. Erityisenä tavoitteena on saavuttaa myös nuorempaa sukupolvea, heitä jotka
Olemme valtavan kiitollisia
Taivaan Isälle ja kaikille niille
ihmisille, jotka ovat muistaneet
meitä rukouksin ja lähteneet
mukaan tukemaan kristillistä
radiotyötä tavallista enemmän.

ovat tottuneet itse valitsemaan, milloin kuuntelevat
tai katsovat haluamaansa
sisältöä. Hanke on taloudellisesti kova ponnistus, mutta
välttämätön tulevaisuudessa
pärjäämisen kannalta.
Median rooli
ihmisten tavoittamisessa kasvaa
Radio Dei osallistuu vuoden 2022 syksyn mediamissioon yhdessä monien muiden kristillisten tiedotusvälineiden kanssa. Tämä on yksi
hyvä tapa kohdata niitä ihmisiä, joita korona on
saanut pohtimaan elämän tarkoitusta. Median
rooli on nimittäin kasvanut pandemian myötä.
Ihmiset käyttävät enemmän aikaa sen parissa
kuin koskaan aiemmin, viime vuonna keskimäärin jopa 9 h 27 min päivässä. Osa ajankäytöstä
on päällekkäistä eri viestimien kesken. Niiden
merkitys evankeliumin, raamatunopetuksen
ja toivon välittäjänä lisääntyy vuosi vuodelta.
Siksi me haluamme panostaa siihen kaiken,
minkä pystymme.
Lauri Nurminen
Radio Dein varatoimitusjohtaja,
Kristityt Yhdessä ry:n hallituksen jäsen

Pysy virrassa ja o

sallistu!

Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:
Liity
Kristityt Yhdessä ry:n
tukijäseneksi tai
radiokummiksi
eli kuukausilahjoittajaksi

Korona aiheutti meille taloudellisesti ison
yllätyksen, johon oli vaikea varautua
etukäteen. Viime vuodesta kuitenkin
selvittiin – kiitos Jumalan ja radiotyön
ystävien. Nyt kohdistamme katseemme
tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
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Täytä viereinen lomake ja postita
se maksutta.
Voit liittyä myös osoitteessa
radiodei.fi/liity tai lähettämällä
yhteystietosi osoitteeseen
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

▪ kustantaa laadukkaita hengellisiä ohjelmia
Radio Deihin.
▪ palvelee kuuntelijoita valtakunnallisella
Rukouspuhelimella.
▪ järjestää kristittyjä yhdistäviä tapahtumia.

facebook.com/RadioDei
Leikkaa ja lähetä

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

Kristityt
yhdessä ry
maksaa
postimaksun

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

Soita
lahjoituspuhelimeen

A

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi

B

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

0600 111 77

(10,26 € + pvm)

0600 10 700

(20,28 € + pvm)

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

Summa, jolla haluan tukea toimintaa kuukausittain: _____€
Nimi
Lähiosoite

Lahjoita tilisiirtona
Kristityt Yhdessä ry:n
lahjoitustilille
FI88 1012 3000 2061 75,
viite: 2600
(Kristillinen radiotyö)
Tai valitse haluamasi viite
vieressä olevasta listasta

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka
Allekirjoitus

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

Ex-Criminals
ti klo 22.03
to klo 01.00 ja su klo 16.03

Radio Dein ystäväkalenteriin luontokuvia
J

a kiittäkää aina ja kaikesta
e
Jumalaa, Isää, meidän Herramm
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Ef. 5:20

radiodei.fi/excriminals

Ä

lä pelkää.
tanut
Minä olen lunas sinut
olen
sinut. Minä
nut,
nimeltä kutsu
n.
sinä olet minu

K

aikki te, joissa on elämän
henkäys, ylistäkää Herraa!
Halleluja!

Lauri ”Late” Johansson
ja Ali Niemelä
elämän tärkeiden
kysymysten äärellä

Jes. 43:1b

Ps. 150:6

Keskiviikko

Tiistai

Maanantai

Vko

13

5

14

6

Irene, Ira,
Irina, Iro

Vili,
Ville, Vilho,
Viljami, Jami,
Vilhelm

7

Perjantai

Torstai

2

Peppi, Raita,
Pulmu

1

8

Allan, Ahvo

Pellervo

Romanien kansallispäivä

9

Elias, Eelis,
Elia, Eljas

16

17

Julia, Julius,
Janna, Juuli,
Janni, Juliaana

19

13

Tellervo

20

Pilvi, Pälvi

Terttu, Teresa,
Tessa

26

Nella, Neela,
Lauha

27

Kansallinen

Merja, Meea

veteraanipäivä

15

Taito

14

Anssi, Anselmi

21

28

Ilpo, Tuure,
Ilppo

22

Alina, Aida

29

Jumalan
tarkoituksensa
Kun löytää oman ää toistenkin arvon.
ymmärt (Aalloilla-ohjelma)
luomana, Susanna
Ala-Penttilä

”

Linda, Tuomi

Teijo

Eeli, Eliel,

päivä,
Mikael Agricolan
päivä
suomen kielen

Lähetä kuvasi suomalaisesta luonnosta 30.5. mennessä
ja saatat nähdä sen vuoden 2022 kalenterissa!
Lue lisää: radiodei.fi/kalenteri
12

Veeti, Sampo

Sunnuntai

4

Ukko

Pääsiäispäivä

Lue lisää
radiodei.fi/testamentti
tai soita lisätietoja
(09) 7514 4511
(ma–pe klo 9–12)

Saaja
Maksaja

Pitkäperjantai

Suoma, Suometar

2. pääsiäispäivä

15

Lauantai

3

Yhdistys ottaa vastaan myös
testamentteja

Saajan
tilinumero

16

10

Patrik, Jalo

23

Jyri,
Jyrki, Yrjö,
Jori, Jiri, Yrjänä

Minea, Minka,
Verna

11

Tero

17

Otto

24

Pertti, Altti,
Albert

18

Valto, Valdemar

25

Markku, Marko,
Markus

2021

30

Mira,
Mirja, Miia,
Mirva, Mirka,
Mirjami, Mirella,
Mirkka

TOUKOKUU
S
U 2021
T P L
M T K
MAALISKU
S
1 2
T P L
M T K
9
6 7 17
6 7 8
3 4 5
3 4 5
9 1 2
16
13 14 18
13 14 15
10 11 12
10 11 12
10 8 9
23
20 21 19
20 21 22
17 18 19
17 18 19
11 15 16
27 28 20
28 29 30
24 25 26
21 24 25 26 27
12 22 23
22 31
31
13 29 30

HUHTIKUU

2021

On ihana kuulla, miten
uskosta puhutaan avoimesti
ja konstailematta. – Kari

Nauroin ja itkin vedet
silmissä, ja kiitin Jumalaa.
– Päivi

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry

Valitse haluamasi viite:
2600
3900
7702
7715
7773
7760
7786
7744
7757
1504

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

Kristillinen radiotyö
Rukouspuhelin
Israel-ohjelmat
Rukousasema-ohjelma
Rukous Suomen puolesta -ohjelma
Tuomasmessu
Viikon Tikka
Raamattu-ohjelma
Ex-Criminals -ohjelma
Mongolian radiotyö

Euro

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

Kristityt,

rukoillaan vappuna joukolla yhdessä
Miksi kannattaa avata radio
tai televisio juuri tuolloin?
Suomessa puhaltavat nyt uudet tuulet, ja pandemiakin on tuonut paljon haasteita suomalaisten elämään. Raamattu kutsuu kristittyjä
anomaan, rukoilemaan ja kiittämään kaikkien
ihmisten puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Erittäin ajankohtainen
kehotus siis meille! Juuri siksi tahdomme
tapahtumassa erityisesti rukoilla Suomen
puolesta – yhdessä. Helsingin lisäksi tapahtumassa ovat mukana useat eri paikkakunnat.

Tunnuslauseenanne on Jeesus
– toivoa tulevaisuuteen.
Mitä haluatte tällä viestiä?

Timo Tikka toimii vapputapahtuman
pääkoordinaattorina.

Hei Timo Tikka, mitä teet
vappupäivänä?

V

ilkaisu kalenteriini kertoo, että olen
mukana Kristittyjen yhteisessä vapputapahtumassa, joka tulee olemaan
ainutlaatuinen: Tapahtuman pääjärjestäjinä
toimivat ensimmäistä kertaa yhdessä suuret
kristilliset mediat eli Radio Dei, Radio Patmos,
Taivas TV7, Avainmedia (UskoTV) sekä
IRR-TV (Alfa-TV). Ja kaikilta näiltä kanavilta
pääsee tapahtumaan mukaan!

S
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Tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuustekijöitä. Mutta kun lukee Johanneksen evankeliumia, Jeesuksen merkitys iankaikkisen elämän
antajana, siis todellisena tulevaisuutena, tulee
hyvin selväksi. Tunnetuin Raamatunkohta
siitä on Joh. 3:16.:
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.
Teksti ja kuva: Johanna Reinikainen

rukouksen i
a
j
n
a
lt a
an

Turun Martin kirkossa ti klo 19
Radio Deissä la klo 19.03 ja ti klo 01.00
• Rukousta sairaiden puolesta
• Lassi Erpiö, Soile Inkari ja vierailijoita

ilpoistenpiiri.fi
Tervetuloa ottamaan

Uskon askeleita
Mikko Matikaisen seurassa
ma klo 21.40 ja la klo 18.03

Podcastit:
radiodei.fi/ohjelmat/uskon-askeleita

Anneli Rajamäki
Sairaanhoitaja, koulutettu
hieroja, jäsenkorjaaja ja
jalkojenhoitaja

Mitä Radio Dei
on merkinnyt
sinulle?
Kerro oma tarinasi.
Kristityt Yhdessä ry
Mannerheimintie 105
00280 HELSINKI
aalloilla@radiodei.fi

Eräänä hyvin lohduttomana iltana
päätin kuunnella Tuomasmessun.
Seuraavana päivänä huomasin,
että oli tapahtunut jotain ihmeellistä. Olin saanut suunnattoman
lahjan: Armon. Voi sitä riemun ja
kiitollisuuden määrää! – Minna
***
Kiitos hyvästä Raamattuavain
extra -ohjelmasta 6.3. Erityisen
virkistävää kuultavaa oli Daniel
Nummelan ja Vesa Ollilaisen
keskustelu perheen isän osasta.
– Eini
***
Olen soittanut erinäisiin auttaviin puhelimiin, mutta Radio
Dein Rukouspuhelin on ihan eri
juttu, koska tässä on mukana
Jumalan rajattomat mahdollisuudet. – Sari
***
Olen kaulaani myöten kahleissa
Ex-Criminals -ohjelmaan. On rukoiltu, naurettu ja kyynelöity jaksojen tahtiin. – Malla
***
Kiitos Ariel Neulaniemi hyvistä
haastatteluista. Löydät oleellisen aiheista ja haastateltavista,

Lassilantie 12, Lapua (Virkataloo)
puh. 040 867 9100

Kristityt Yhdessä ry:n jäsen,
Kristityt Yhdessä ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
ti 20.04.2021 klo 18.00 Radio Dein tiloissa, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Esityslistalla ovat sääntömääräisten
asioiden lisäksi sääntömuutosehdotus. Kokousjärjestelyjen vuoksi
tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen 13.4. mennessä, puh. (09) 7514 4511 ark. klo 9–12.

niin että helmet tulevat jaettavaksi.
– Tuuli
***
Kiitos hyvästä selostuksesta ja analyysistä Paavin Irak-vierailuun liittyen. Paljon ihan uutta tietoa ja hyviä
uutisia. – Heikki
***
Kiitos Marja Salmiselle hyvistä
haastatteluista Kutsu vapauteen
-ohjelmassa. Tosi mielenkiintoisia.
– Tapani
***
Hyvä Päivän blogi (20.1.) Matti
Hernesaholta, joka herättelee seurakuntia miettimään uudenlaista
korona-ajan toimintaa. – Silja

Olen tyytyväinen iltapäivän ohjelmakartan muutoksiin. Radiohartaus
tulee nyt hyvään aikaan (klo 16.50),
koska haluan katsoa viiden uutiset
Yleltä. – Esa
***

Mikaelin Herätys! on kyllä paras.
Mielenkiintoisia haastatteluja on ollut, toivottavasti jatkossakin. Riitta
Lemmetyisen kirjaa Pieniä ihmeitä
voisi joskus lukea musiikin
välissä. – Hilkka

Hienoa, että Kuuntelijan toivelista on nyt myös työajan jälkeen,
kun sitä ei voi töissä kuunnella.
– Tapani

Toimitus vastaa:
@Hilkka, toiveesi on kuultu: Riitta
Lemmetyinen jakaa oivaltavia
Kiitos työstänne, Radio Dei on lahja otteita kirjastaan Pieniä ihmeitä
pe klo 14.45 ja la klo 08.20.
meille. – Harriet
***
Viikon Tikassa on usein sellaisia vieraita, joita on ollut ilo kuunnella.
Ohjelma on tarjonnut myös tälle
ajalle vierasta realismia. – Markku
***
Kiitos Radio Deille, että kanavalta
kuullaan aamuhartaudet, niistä saan
voimaa päivän askareisiin. – Raimo
***
Herätys!-ohjelma on siitäkin ihana,
kun on kuin keskustelisi ja jakaisi asioita teidän kanssa, hengessä mukana.
***
Se, mitä Deissä voisi muuttaa, on
uutislähetysten määrä. Kun ne tulevat, radio menee hetkeksi kiinni.
Eli aivan liikaa uutisia. – Markku
***
Rakastan radiotanne: Todella monipuolinen ohjelmisto. Kaikille radionne ohjelmille siunausta ja paljon kuuntelijoita. Rukoilen kaikkien

Toimimme
pääkaupunkiseudulla

0400-451652
www.poltinhuolto.fi

ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
MAALÄMPÖPUMPUT

teidän puolesta, joita olen saanut
kuunnella. – Kaisa
***
Kiitokset hienosta panoksestanne
tehoeläintuotanto-aiheiseen keskusteluun Viikon Debatissa! – Aino
***

ÖLJY- JA KAASUPOLTTIMET
HUOLTO JA KORJAUS

Toimitus vastaa:
Kuuntelijapalautteen perusteella
päätimme lähettää Kuuntelijan
toivelistan ensilähetyksen arkisin
klo 17.03. Samaisen jakson kuulee myös seuraavana päivänä klo
04.00 ja 11.03.

Tämä poikkeuksellinen aika tuo monenlaisia haasteita erityisesti ihmisille, jotka aiemminkin ovat kärsineet yksinäisyydestä tai erilaisista
sairauksista. Siksi Rukouspuhelin
on nyt tärkeämpi kuin koskaan!

K

Nyt on aika Jeesukselle
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää
vaipuko epätoivoon. (Joh. 14:27)
Nyt on aika rukoilla, etsiä
Jumalan kasvoja ja jättää kaikki
turha taakseen. Nyt on aika levätä
Jeesuksen kasvojen edessä, viedä
Hänelle kaikki huolemme ja rakKoulutukset kantavat hedelmää kaat läheisemme. Jeesus haluaa olla
Järjestimme viime syksynä läsnä arjessamme ja varustaa meiensimmäisen v ir tuaalisen dät, ettemme uuvu koetuksissa.
Rukouspuhelinkoulutuksen ja
saimme 10 uutta päivystäjää.
Olkaa siunattuja,
Toivotamme heidät lämpimästi
Harriet Lohikari
tervetulleeksi noin sadan rukousRukouspuhelimen
yhteyshenkilö
palvelijan joukkoomme!
un seurakuntien ovet ovat
suljettuina, puhelimen
kautta on helppo kokea
yhteinen rukoushetki. Korona ei
tartu luurin kautta, eikä tarvitse
tarpoa pitkiä matkoja saadakseen
rukoustukea. Moniin rukouksiin
on vastattu, ja siitä saamme kiittää
rakasta Jeesustamme.

Onko esirukous toisten puolesta lähellä sydäntäsi tai tunnetko
tällaisen henkilön? Tiistaina 13.4. klo 18 järjestämme uusille päivystäjille Ensikoulutuksen, joka toteutetaan virtuaalisesti tietokoneen ja netin kautta. Koulutukseen voi ilmoittautua 6.4. mennessä
osoitteeseen: kristityt.yhdessa@radiodei.fi. Osallistujalla tulee olla
suositus omasta seurakunnasta.
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ma 29.3. – to 1.4., la 3.4. – ma 5.4. klo 10.03
Podcastit: radiodei.fi/kohtikolmattaaamua

I

14

Sopivasti tätä päivää – nuoruusaikoja unohtamatta, monipuolisia
lyhytohjelmia ja paljon suomalaista musiikkia eri vuosikymmeniltä.

Kirkko maailmalla

Anu Lehtipuu luotsaa Aalloilla-kattausta ja
Ariel Neulaniemi toimittaa iltapäiviin mm. DädiPodia.

su klo 17.40

Kuuntelijan toivelista

arkisin klo 17.03,

klo 04.00 ja 11.03

T

oiveenne toteutui: Kuuntelijan toivelistan ensilähetys soi
arki-iltapäivissä klo 17.03 ja seuraavana päivänä uusintoina. Täytä oma toivelistasi osoitteessa: radiodei.fi/
kuuntelijan-toivelista

Avaimia kasvatukseen

ti klo 16.30 ja pe klo 21.40
Podcastit: radiodei.fi/avaimia-kasvatukseen
utta Kristityt Yhdessä ry:n lasten
kasvatukseen syventyvää sarjaa
toimittaa psykologi ja Agapekeskuksen johtaja Jan Cedercreutz:
– Haluan tuoda ohjelmaan jalat
maassa -näkemyksiä sekä rakkaudellista ja hyvää Raamatun näkökulmaa.
Ja ihan sellaisia käytännön ohjeita, ettei
vanhemmuus ole mikään mahdoton tehtävä.

U

Mikä sinua askarruttaa lasten kasvatuksessa? Lähetä omia kysymyksiä ja saat niihin ohjelmassa vastauksia: palaute@radiodei.fi.

Sanan ja rukouksen ilta
la klo 19.03 ja ti klo 01.00 , 27.3. alkaen

S

anan ja Rukouksen
illat ovat tuttuja
Turun seudulla ja
-taajuudella. Nyt yhteistyö Kristityt Yhdessä ry:n
ja Ilpoisten piirin kesken

tuo ne valtakunnallisesti Radio
Deihin. Iltoja on järjestetty
Tuula Ekbomin johdolla vuodesta 1988 lähtien. Tänä päivänä
Tuulan työtä jatkavat Lassi Erpiö
ja Soile Inkari.

Kuva: Pixabay

lkka Puhakan ja Ari Tähkäpään
toteuttama kuunnelmasarja vie
elävästi Jeesuksen ajan pääsiäistapahtumien keskelle. Jaksoja kuullaan
pääsiäisviikolla päivittäin, paitsi pitkäperjantaina ohjelmassa on radiojumalanpalvelus Lohjalta. Sarjan on kustantanut Kristityt Yhdessä ry.

a
t
l
i
a
l
l
i
o
l
l
Aa
.15-18
arkisin klo

Kohti kolmatta aamua

S

uomen Lähetysseuran sarja
Kirkko maailmalla kertoo työstä,
uskosta ja ihmisistä ympäri maailmaa. Tuomme esiin, miten yhdessä
todistamme Jumalan rakkaudesta,
muutamme maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, puolustamme syrjittyjä
sekä rakennamme rauhaa ja sovintoa.

DädiPodi

ke klo 16.30 ja pe klo 21.50
Podcastit: radiodei.fi/dadipodi
olmen isän kokemuksia isyydestä – niin hyvässä kuin
pahassa. Sarjassa pureudutaan kaikille isille tuttuihin
teemoihin Ariel Neulaniemen johdolla. Ei korkeakoulu,
vaan matalan kynnyksen oppia.

K

Jumala popmusiikissa

ma klo 16.30 ja seuraavan viikon ma klo 07.30

A

riel Neulaniemi syväluotaa populaarimusiikin arkistoista
kappaleita, joissa lauluntekijät tai artistit pohtivat kristityille tuttuja teemoja, kuten usko, rukous, Jumala ja Jeesus.

Iltapäivissä mukana myös...

... Raamattua jae jakeelta
... levähdyshetkiä Radiohartauden ja Toivon laulujen parissa
... Minä uskon – tarinoita johdatuksesta
... Radiokirkkokuoro Matti Turusen johdolla
... ensi-iltaelokuvia Kinoteekin tahtiin – ja paljon muuta!
– Tilaisuudet ovat
monipuolisia: Niissä
ylistetään ja rukoillaan
yhdessä. Usein on vierailevia puhujia ja todistuksia, sekä evankeliumin perussanomaa
ja opetusta, miten kasvetaan Herran opetuslapsina, Erpiö kertoo.

Pieniä ihmeitä
pe klo 14.45 ja la klo 08.20

P

erussanoma Oy:n
kustantamassa
kuunnelmasarjassa
rakastettu raamatunopettaja
Riitta Lemmetyinen jakaa oivaltavia tuokiokuvia kirjansa Pieniä ihmeitä
sivuilta. Jaksot vievät lukijansa elämän keskelle, joskus kipeittenkin kysymysten ääreen, toisinaan kutkuttavan humorististen sattumusten
todistajaksi, mutta aina uskon ja toivon puhuteltavaksi.

Kurkistus #YHDESSÄ2021virtuaalitorstain kulisseihin

D

Kuva: Depositphotos
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ei seuraa 17.5. alkavalla viikolla, kuinka
Kirkkopalvelut ja Suomen
Lähetysseura valmistautuvat vuoden suurimpaan #YHDESSÄ2021virtuaalitapahtumaansa, joka yhdistää Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat.
Lähetyksissä selviää, kuinka etäjuhla toteutetaan poikkeusoloissa
ja millaisia keskusteluja on tarjolla.

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
Päälähetys

Lohja

Maanantai
18.03 Avoin
kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.03 Uskonpuhetta/
Seurakunnassa
saarnattua
20.03 Armollista 		
menoa**

Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
Kajaani
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
18.00 Kirkkoseurat**
Oulu

Perjantai
18.03 Uusheräys tänään

(kuuluu Haapaveden,
Oulun ja Raahen
kuuluvuusalueilla)

Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen
Raamattuopistolta

Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten
radiopyhäkoulu

Turku

(kuuluu Kokkolan
ja Kruunupyyn
kuuluvuusalueilla)

(kuuluu Turun ja Porin
kuuluvuusalueilla)

Maanantai
20.03 Puistokadulla**
Sunnuntai
18.00 Jumalanpalvelus
Seinäjoki

(kuuluu Kristiinankaupungin, Seinäjoen
ja Vaasan kuuluvuusalueilla)

Kokkola

Sunnuntai
10.00 Suomalaisen
seurakunnan
jumalanpalvelus
11.25 Radiopyhäkoulu
12.00 Ruotsalaisen
seurakunnan
jumalanpalvelus

Maanantai
19.30 Matkalla
19.45 Musiikkia
menneiltä
vuosikymmeniltä
20.03 Elämä on

Rovaniemi
Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti
kohti messua
10.00 Messu
Rovaniemen
kirkosta

Perjantai
18.03 Hyvää iltaa
Pohjanmaa
18.07 Vaasan aika
18.25 Valoa elämään

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

Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus

DEIKAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

DEIKAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ
Musiikki

Uutuudet

Tarjoukset
RUKOUS
Vuorovaikutusta
Jumalan kanssa
Timothy Keller

KIRJOITUKSIA
GETSEMANESTA
Jyri-Juhani Uurtamo
28 €
AIKAMEDIA

RUKOUS
KANTAA JA
KANNATTAA
AINA
Sari Savela

LATE
Suomen pelätyimmän
rikollisen tarina
Lauri Johansson
Jarkko Sipilä
22 €
DOCENDO

RAAMATUN
PUNAINEN LANKA
Leif Nummela
20 €

UUSI TIE

ISÄ MEIDÄN
PALASISTA KOOTTU
Rukous elämäntapana JUMALAN KUVAKSI
Markku Tossavainen
Salme Blomster
25 €

28 €

AIKAMEDIA

AIKAMEDIA

14 €
PÄIVÄ

KRUUNATTU
ARMOLLA JA
LAUPEUDELLA
Juhani Aaltonen &
Symbaali

SINÄ OLET MINUN
— JUMALA
Everik

VIRSIMAISEMANI
MY LANDSCAPE
OF HYMNS
Hillel Tokazier

KOTIKIRKKOSI
VUOSI
Lauluja ja virsiä
kirkon juhlapyhiin
Kalle Virta
ja Johanna Linna

20 €
PÄIVÄ

15 €
OMAKUSTANNE

ASKEL
KERRALLAAN
Jarmo Hynynen

KULTAKAURIS
NOTBADBAND

NÄITÄ AIKOJA
VARTEN
EtCetera ja
Pekka Simojoki

TULEE AIKA
Carmen Ensemble
Tuohuskuoro

20 €
OMAKUSTANNE

22 €
OMAKUSTANNE

26 €

PÄIVÄ

ASKELMERKKEJÄ
Jaakko Pirttiaho
29 €

PÄIVÄ

Timothy Keller, johtaja ja yksi perustajista
Redeemer City to City -seurakunta

K

ISBN 978-952-374-031-0
Lk 24.11

9789523740310*

NAAMIONA
TERVE MIELI
Kuinka kohtaan
narsistin
Raimo Mäkelä
21 €

JOHDANTO TIMOTHY KELLER

Pete Nicholas & Helen Thorne

aupungit ovat täynnä ihmisiä tarpeineen mutta myös tulvillaan mahdollisuuksia. Jos haluamme osallistua Jumalan
työhön kaupungeissa ja seurakunnissa,
meidän tulee rukoilla.
Tämä kirja varustaa rukoilemaan sitoutuneesti ja vaikuttavasti kaupungin puolesta. Kutakin elämänaluetta varten esitetään
viisi rukousaihetta, jotka nousevat Raamatusta. Kun rukoilemme Jumalan sanan
mukaisesti, rukouksemme ovat vaikuttavia
— ne todella muuttavat asioita.

Pete Nicholas & Helen Thorne
rukousta kaupungin puolesta

”En tiedä parempaa apua ja opasta
kuin kädessäsi oleva kirja.”

RUKOUSTA

SIELU VIRKISTYY
SEIKKAILIJAN
SEURASSA
Bear Grylls

KAUPUNGIN
PUOLESTA
RUKOUKSET MUUTTAVAT
SEURAKUNTAA, YHTEISÖJÄ
JA KULTTUURIA

32 €

PÄIVÄ

5 RUKOUSTA
KAUPUNGIN
PUOLESTA
Pete Nicholas
Helen Thorne
15 €

TAIVASHETKIÄ
Sana vuoden jokaiselle
päivälle
Jukka Norvanto
29 €

YÖSYDÄNNÄ
Sari Matikainen
20 €

RAAMATUN
KÄYTTÖOHJE 4
Lauri Thurén
26 €

PÄIVÄ

KARAS-SANA

PERUSSANOMA

TAIVAS ON AUKI
Taskupostilla
Petri Merenlahti
20 €
KARAS-SANA

PÄIVÄ ja KARAS-SANA

29 €

PERUSSANOMA

9,90 €

UUSI TIE

20 €
OMAKUSTANNE

17 €
PÄIVÄ

ULOSKUTSUTUT
Tapani Sopanen

KUN JUMALA
KUTSUU
Daniel ja Mari
Nummela

Lapsille

20 €
PÄIVÄ

20 €
ETCETERAN TUKI RY

TULEVAISUUDEN
IDENTITEETIT
Mailis Janatuinen
Perttu Pölönen
Päivi Puustinen
29,80 €
OTAVA

SEKALAINEN
SEURAKUNTA
Mailis Janatuinen
Jukka Norvanto
27 €

PERUSSANOMA

MATTI JA
YSTÄVÄT -CD
Matti Turunen

10 €

3,50 €

10 €

KARAS-SANA

PÄIVÄ

OMAKUSTANNE

UUTUUS!
ISOÄIDIN
ILTARUNOT
Pia Perkiö

PÄIVÄ

MISTÄ ON KYSYMYS?

20 €
PÄIVÄ

MATKALLA
TODELLINEN
JÄLLEEN
RUKOUSTAISTELU
Toim. Ari Tähkäpää
Veli Andreas

TAIVASOLENTO
Kirja ihmisestä
Juho Sankamo
27 €

AIKAMEDIA

ISÄ MEIDÄN
-RUKOUKSEN
SELITYS
Martti Luther
15 €

15,90 €

VAPAA
EVANKELIUMISÄÄTIÖ

SLEY

AAMUN JA
TOIVON SANOJA
Seppo Suokunnas

OMAKUSTANNE

365 PÄIVÄÄ
RAAMATUN
KERTOMUKSIA

29 €
SUOMEN PIPLIASEURA

ASKARTELE
PIIAMARILLAN
KANSSA
Piia Hietamies

10 €

3€

KKJMK

PERUSSANOMA

12 €
PÄIVÄ

Tilaukset: www.deikauppa.fi

12,90 €

ARKKI-KIRJAT

Kristityt Yhdessä ry:n jäsenet ja radiokummit
saavat 10 %:n alennuksen koodilla KRY.

SANKTA CLARAN
IHME
Carl-Erik Sahlberg

TAIVASTA MAAN
LOHDUTTAJANI CD RUKOUKSEN
PÄÄLLÄ
Marika Blomerus MAHDOLLISUUDET
Juha Vähäsarja
Em Bounds
15 €

JOS JUMALA
HERRA,
ANOKAA NIIN
JO TIETÄÄ,
OPETA MEITÄ
TEILLE ANNETAAN
MIKSI RUKOILLA? RUKOILEMAAN
Ville Pitkänen
Douglas E. Kelly
Veli Andreas
15 €
AIKAMEDIA

3,50 €
PÄIVÄ

3€

PIPLIA
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Ohjelmakartta 2021
Opetus, hartaus ja rukous

Maanantai

Kuva: Depositphotos

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
14.30 Toivon lauluja
U 15.20 Raamattu
16.30 Jumala pop-musiikissa
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00-20.35
ALUEELLISTA OHJELMAA
20.35 Leipää ja kalaa
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
21.40 Uskon askeleita
U 22.40 KD-Kompassi
U 23.00 Toivekonsertti
U 01.00 Sanan ja rukouksen ilta
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Leipää ja kalaa
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

Musiikki

Tiistai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
U 15.20 Raamattu
15.40 Aalloilla-extra
16.30 Avaimia kasvatukseen
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00 USKON ILTA
18.03 Rukous Suomen puolesta
18.30 Radioraamattupiiri
19.03 Sana Jerusalemista
19.30 Open doors
		
-maailmankatsaus
U 20.30 Itäraportti
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.38 Päivän rukous
22.05 Ex-Criminals
U 23.30 Gospel Train
U 00.00 Toivon lauluja
U 01.00 Aalloilla-extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

Keskustelu

Keskiviikko
05.30 Raamattu
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/
		
Piispan kyselytunti*

05.30 Raamattu
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
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
14.45 Pieniä ihmeitä
U 15.20 Raamattu
16.30 Kinoteekki
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00–19.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
19.03 Saarnaajan puolituntinen*/
		
Strategiavartti*/
		
Hyvää iltaa Kuopiosta*
19.30 Veli-Matin juttusilla
20.03 Rukousasema
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
U 21.40 Avaimia kasvatukseen
U 21.50 DädiPodi
U 22.05 Aalloilla-extra
U 23.00 Rukous Suomen puolesta
U 00.03 One Way
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

U

U

U

U

23.00 Gospel Flow E
00.00 Kutsu vapauteen
U 01.00 Ex-Criminals
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri
U 03.00 Viikon debatti/
		
Piispan kyselytunti
U

U

04.00 Kuuntelijan toivelista

U

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Israel-raportti
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
U 14.20 Radiokirkkokuoro
15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.20 Raamattu
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00 USKON ILTA
18.03 Avainradio
18.30 Avoin raamattukoulu
19.03 Shalom
20.20 Lähetyssydän
20.50 Iso Katekismus
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään
U 00.00 Raamattubuffet
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Avoin raamattukoulu
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
14.30 Minä uskon
U 15.20 Raamattu
16.30 DädiPodi
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00 USKON ILTA
18.03 One Way
19.30 PTX
U 20.03 Raatihuone
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
22.03 Puoluejohtajien
		
kuntavaalitentti/ Isäntänä
		
Tapani Ruokanen****

Lapset ja nuoret

Perjantai

U

U

Lähetystyö

Uusintalähetys
Koostelähetys
Ohjelma on englanninkielinen
Ohjelma on ruotsinkielinen
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

Torstai

U

10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti/
		
Piispan kyselytunti

U
K
E
R

Radiot.fi

Kuuntele netissä

U
U

Uutiset tasatunnein
klo 06–22

*
**

Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin
Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kajaanin, Kokkolan, Oulun, Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.
*** Ohjelmaa ei kuulla joka viikko Kajaanin kuuluvuusalueella, eikä
Turun ja Satakunnan alueilla
**** Ohjelma alkaa huhtikuussa
Julkaisija:
Kristityt Yhdessä ry

Uusinta

Lauantai
08.02 Pakina
08.20 Pieniä ihmeitä
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
U 10.30 PTX
11.03 Raatihuone
12.03 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi
13.03 Itäraportti
U 13.35 Viikon debatti/
U		
Piispan kyselytunti*
14.35 Lähetysavain*
15.03 Marttyyrien ääni
U 15.35 Israel-raportti
U 15.45 Pakina
16.03 Toivekonsertti
U 18.03 Uskon askeleita
19.03 Sanan ja rukouksen ilta
20.05 Kutsu vapauteen
U 22.00 Gospel Flow E
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
08.30 101 aarretta Raamatusta
08.45 Radiopyhäkoulu
09.05 Pyhäpäivän esittely
09.20 Radiokirkkokuoro
09.55–12.00
ALUEELLISTA OHJELMAA

U

Radio Dei pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

10.45 Virsivartti **
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
		
Raamattuopistolta**

U

12.03 Raamattubuffet
13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu K
U 14.35 Open doors
		
-maailmankatsaus
U

15.03 Itäraportti
15.35 Lähetysvartti
U 16.03 Ex-Criminals
17.03 Sana elää
17.40 Kirkko maailmalla
18.00 Tuomasmessu ***
U 20.03 Puoluejohtajien
		
kuntavaalitentti/ Isäntänä
		
Tapani Ruokanen****
U

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

Radio Dein taajuudet:

(Suluissa alueen kaapelitaajuus)
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)

Posti- ja käyntiosoite:
Mannerheimintie 105, 5. krs
00280 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
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
Toiminnanjohtaja
Johanna Reinikainen (09) 7514 4511
johanna.reinikainen@radiodei.fi
Jäsenasiat, yleisasiat:
Hannele Laaksonen (09) 7514 4511
hannele.laaksonen@radiodei.fi
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

TAIVAAN ISÄ KUULEE -KERÄYS

Missä ihmisten keinot loppuvat,
siellä Jumalan mahdollisuudet alkavat
Rukous
Suomen puolesta
Rukousasema

ti klo 18.03, pe klo 23.00 ja su klo 03.00

pe klo 20.03 ja su klo 03.30

Liity rukousrintamaan

Sanan ja UUTTA
rukouksen ilta
la klo 19.05 ja ti klo 01.00

Päivän rukous

Tahdotko, että puolestasi
rukoillaan?
Rukousasema
-ohjelmassa ja
Dein rukousryhmässä

arkisin klo 12.12. ja 21.38

Rukouspuhelin
040 172 7000
palvelee joka ilta klo 19–23

rukoillaan lähettämiesi aiheiden puolesta:
radiodei.fi/rukouspyynto

Olette tosi tärkeitä varsinkin
voa
nyt, kun olen tar vinnut toi
aa
om
san
ja lohdutusta sekä
sta
kaikkivaltiaasta Jumala ,
.
jolla on kaikki hallinnassaan
– Maija-Liisa

Radio Dei / Rukouspyyntö,
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki

NTÄ RADIOSSA
Ä
Ä
IN
M
IU
L
E
K
N
A
TUE EV
n kautta
:n rukous- ja radiotyö

Erityisesti muutaman
puhelun aikana Pyhä
Henki
oli niin läsnä ja sai ai
kaan ihan
yliluonnollista iloa so
ittajissa, jotka
olivat alussa olleet ap
eita.
– Rukouspuhelinpäivyst
äjä Minna

Kristityt Yhdessä ry

1

Soita lahjoituspuhelimeen

0600 10 700 (20,28 € + pvm)
0600 111 77 (10,26 € + pvm)

2

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

3

Tue nyt tai kuukausittain
radiodei.fi -sivuston kautta

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

Kiitos lahjastasi!
4

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

