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Tässä numerossa
kristillinen  

kasvatus kantaa
Sallikaa lasten tulla minun luokseni, 

älkää estäkö heitä. Heidän kaltais-
tensa on Jumalan valtakunta. 

Luuk. 18:16

PÄÄKIRJOITUS

selvitä elämästä omin voi-
min, vaan voimme pitää 

kiinni Raamatun lupa-
uksista, Jumalan armo 
riittää.

Tuetaan 
kristillistä 

kasvatusta
Kristityt Yhdessä ry on 

tänä keväänä nostanut esiin 
kristillisen kasvatuksen merkitystä 

ja kasvattajien tukemisen tärkeyttä. Jos 
perusta on kunnossa, hädän keskellä 
tietää, mistä rauha löytyy, vaikka kirkko-
polku seurakuntaan välillä ruohottuisi.

Elämäni parhaimpia päätöksiä oli 
laittaa tyttäreni aikoinaan kristilliseen 
päiväkotiin. Uskosta tuli luonnollinen 
osa Isan lapsuutta. Vaikka myöhemmin 
hänen koulusta saamansa opit ovat 
joskus olleet ristiriidassa kodin arvo-
jen kanssa, niin usko kantaa niiden 
ylitse. Kun omat voimat tai neuvot 
eivät riitä, voimme kääntyä yhdessä 
Jeesuksen puoleen. 

Nuoret, jotka nyt kohtaavat kauheita 
sotavideoita sosiaalisessa mediassa, tarvit-
sevat vanhempien kristittyjen rohkaisua 
siihen, että me selviämme tästä. 

Voimme yhdessä auttaa nuoria – ja 
meitä kaikkia – löytämään toivon näi-
den haasteiden keskellä. 

Kiitos kun olet mukana tukemassa tätä 
työtämme, sillä tehtävämme on tärkeä.

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Kuva: Jani Laukkanen 

Laulamisesta ja kokkaamisesta tykkäävä isä–
tytär-duo, Roberto ja Sara Brandao, esiintyy 
Helsingin Narinkkatorilla järjestettävässä vappu-
tapahtumassa. Roberto on konkariesiintyjä, hän 
kipusi yleisön eteen jo 5-vuotiaana Brasilian koti-
seurakunnassaan. Pääkaupunkiseudulla asuvan 
pastoriperheen usko on iloista ja käytännönlä-
heistä, ja vaikeatkin asiat nostetaan reilusti esille.

Y hdentoista lapsen kat-
raassa kasvanut Roberto 
menetti molemmat, iäk-

käät vanhempansa sairaudelle jo 
teinivuosinaan. Hänen pastori-
isänsä ehti kuitenkin jättää vahvan 
roolimallin nuorimman poikansa 
elämään.

Nyt kolmen lapsen isänä Roberto 
haluaa itsekin olla aktiivisesti läsnä 
omien lastensa elämässä ja osoittaa 
kuinka tärkeitä he ovat hänelle.

– Voin kuunnella heitä ja osoit-
taa rakkautta, se on todella tärkeää. 

Sara tykkää, kun isä laittaa aa-
mupalaa, kuljettaa kouluun eikä 
ala heti huutamaan, vaikka huone 
olisi siivoamatta. 

– Tietysti hän tulee huomaut-
tamaan siitä, hän lisää naurahtaen. 

– Olen tosi kiitollinen, että mi-
nulla on sellainen isä, jonka kanssa 
voin jakaa kaiken.

Ei muotomenoja vaan 
aitoa kohtaamista
Perhe osallistuu yhdessä sunnun-
taisin jumalanpalveluksiin Harvest 
Church -seurakunnassa, jota Roberto 

ja vaimo Annamari johtavat. Sara 
palvelee musiikissa. Pastoriperheessä 
rukoillaan ja luetaan säännöllisesti 
Raamattua yhdessä, mutta Roberto 
vieroksuu pelkkiä kristillisiä tapoja 
tai muotomenoja vailla todellista 
hengellistä sisältöä.  

– Haluan, että lapseni oppivat 
oikeasti tuntemaan Jeesuksen. Sara 
käy kristillistä koulua, jossa värinsä 
voi avoimesti näyttää pelkäämättä 
kiusaamista. Hän kertoo lukevansa 
Raamattua myös pikkuveljensä 
kanssa.

Murrosikäisen tukena
Pian peruskoulunsa päättävä ty-
tär ei yhdy väitteeseen, että teini-
iässä välit vanhempiin helposti 
katkeavat. 

– Eihän sen tarvitse mennä niin. 
Olen huomannut, että koska itse 
olen niin läheinen isän ja äidin 
kanssa, pystyn saamaan heiltä apua 
moniin sellaisiin asioihin, mihin en 
muualta välttämättä saisi. 

Roberto on murheellisena pan-
nut merkille, että koulukiusaamista 
on Suomessakin paljon. 

– Valitettavasti monet vanhem-
mat eivät kykene olemaan lastensa 
tukena. Ja tämä johtuu siitä, että 
kotona ei keskustella. Usko, rukous 
ja Raamatun lukeminen olisivat 
myös tärkeitä.  

Innolla 
vapputapahtumaan
Kun iloinen latinoveri sykkii suo-
nissa, on tulevasta vapputapah-
tumasta lupa odottaa hauskaa ja 
yhteisöllistä tilaisuutta. Roberto 

A hdistusta, pel-
koa ,  v äsy-
mystä, ma-

sennusta ja jopa 
vihaa. Näitä negatii-
visia tunteita monet 
meistä tuntevat. Kun 
kaksi vuotta maail-
maa piinannut pan-
demia vihdoin näyttää 
laantuvan, niin Ukrainan 
sota ajaa meidät takaisin vai-
keisiin aikoihin.

Kolikolla on toinenkin puolensa. 
Pandemia yhdisti koko maailman yh-
teisen haasteen äärellä ja samaa solidaari-
suutta näemme nyt Ukrainan tilanteessa. 
Suomelle tämä sota tuo myös omat pul-
mansa, kun energian kallistumisen myötä 
inflaatio kiihtyy. Suurin huolemme on 
kuitenkin oman maamme turvallisuus. 

Mikä on meidän kristittyjen ja kristillis-
ten medioiden tehtävä tässä tilanteessa? 
Radio Dein missio on välittää toivoa ja 
kertoa Jeesuksesta luonnollisena osana 
elämää. Se on tehtävä, jota olemme to-
teuttaneet jo lähes 25 vuotta. Sodan ja sen 
uhan keskellä kutsumme kuuntelijoita 
yhteiseen rukoukseen, esittelemme ta-
poja tukea Ukrainaa, kerromme keinoista 
selvitä oman ahdistuksen kanssa – ja 
tietysti kaiken keskiössä kulkee Jeesus.

Usko ja turvautuminen Jumalaan 
antavat meille toivon, valonpilkahduk-
sen pimeän tunnelin päähän. Se ohjaa 
meidät ulos synkkyydestä ja antaa voimaa 
kestää vaikeat ajat. 

Onnellisia ne, joiden usko on niin vahvaa, 
etteivät he pelästy myrskyn keskellä. Mutta 
mekin, jotka pälyilemme ja pelkäämme, 
olemme pelastettuja. Meidän ei tarvitse 

Jos perusta on kunnossa, 
hädän keskellä tietää  
mistä rauha löytyy.

Vanhemman 
pitää olla armollinen

itselleen 
kasvattajana.    
Jari Sinkkonen 

s. 12

Roberto ja Sara ovat innoissaan. – Haluamme antaa lauluillamme ihmisille 
toivoa ja iloa!

Kristittyjen yhteinen vappu 
iloisella brasilialaismausteella 

Aalloilla-extra
Sara ja Roberto 

Brandaon haastattelu 
ti 26.4. klo 15.40 

ja deiplus.fi

ja Sara ovat innoissaan. 
– Haluamme antaa lauluil-

lamme ihmisille toivoa ja iloa!   

Teksti: Marja Salminen
Kuva: Brandaon albumi 

Narinkkatorin vappu 
& Jeesus-marssi
su 1.5. klo 12.30

Sara ja roberto brandao rodrigo CampoS 

narinkkatorinvappu.fi

Tapahtuman lähettävät myös Radio Dei, Radio Patmos, TV7, UskoTV ja AlfaTV
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Valo loistaa pimeydessä,  
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa
(Joh. 1:5)

Kirsi Rostamon

Päivän blogi    
parittomien viikkojen 
ti klo 08.45 ja 12.50   

Oppimista 
tapahtuu vain 

luotettavassa 
ja turvallisessa 
ympäristössä.
Jukka Sipilä 

s. 7

Taisi siinä  

äidin rukouksilla 
olla oma vaikutuksensa,
kun lentäjälle ei sattunut 
isompia haavereita.
Olavi Kumpulainen 

s. 8

Ei ollut vain 
alkoholistikodin kirous.  
Oli myös uskovaisen kodin  

siunaus. 
Jippu 

s. 4

MINÄ OLEN TIE, 

TOTUUS JA ELÄMÄ
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huumori, musta-
kin sellainen.

– Kyllä välillä tun-
tui, että voiko yhdelle 

perheelle tulla tällainen 
lasti pimeyttä. Että jos tä-

hän suhtautuu vaan ihan 
vakavasti niin eihän tästä selviä.

Esimerkki siitä, miten huumorilla 
saatettiin kuitata myös kipeitä asioita oli, että 
äidin unilääkkeet olivat nukkupillereitä ja al-
koholisoituneen isäpuolen vodka kuperkeik-
kavettä. Tragikoomista oli myös, että Jipun 
18-vuotissyntymäpäivää juhlittiin ravintolassa 
pöytä täynnä alkoholia, vaikka hän täytti vasta 
seitsemäntoista. Helsingin yöelämä oli Jipulle 
jo alaikäisenä tuttu.

Jippu kannustaa luopumaan loputtomasta 
vanhempien syyttelystä siinä, mitä tulee oman 
elämän vaikeuksiin.

– Kirjan tarkoitus on myös vapauttaa ih-
misiä tällaisesta uhriajattelusta. Täysi-ikäisen 
täytyy ottaa vastuu omasta elämästään. On 
seuraavan sukupolven vastuulla katkaista 
vahingollisten asioiden ketju ja siirtää eteen-
päin hyvät asiat.

Kirjassaan Jippu kertoo kokeneensa, miten 
Jumala voi panna pahan palvelemaan omia 
tarkoituksiaan.

Luonteeni leimallisimmat piirteet olivat 
olleet kiittämättömyys ja tyytymättömyys. 
Minut oli kuitenkin nostettu helvetistä (vä-
kivaltainen avioliitto ns. Möykyn kanssa) 
takaisin tähän elämään. Nyt nukuin rahat-
tomana lapsuudenkotini pölyisellä vintillä ja 
olin sekä kiitollinen että onnellinen.

Ilman väkivaltaista aviomiestäni olisin 
jäänyt itsekeskeisyyteni ja addiktioideni van-
giksi. Minulla ei olisi ollut edellytyksiä an-
teeksiantoon eikä -pyytämiseen. 

Teksti: Ulla Pitkänen, 
Mikael Juntusen haastattelun pohjalta
Kuvat: Juha Mustonen ja Vuokko Salo

Kursivoidut lainaukset kirjasta Jippu – 
Kun perhonen lakkaa hengittämästä  

(Kai Kortelainen, WSOY 2022)

Jipun kirja kertoo rankan rehellisesti 
päähenkilönsä elämästä. Siitä, että hän 
on selvinnyt kaikesta, Jippu antaa kiitok- 
sen Jeesukselle. Taiteilija muistuttaa 
myös, että uskoontulo ei ole  
pikaratkaisu ongelmiin.

R adio Dein haastattelussa is-
tuu hieman vakava Jippu 
eli Meri-Tuuli Elorinne. 

Lööppeihin on nostettu tuoreen elämä-
kerran raflaavimpia kohtia. Päähenkilön 
motiivi kirjan kirjoittamiseen on ollut 
täysin toinen.

– Haluan antaa kaiken kunnian 
Jeesukselle. Se, että olen selvinnyt 
kaikesta, kaikki se Jeesuksen armo ja 
rakkaus, jota olen saanut elämääni – 
kyllä kyse on ihmeestä.

– Eihän ne lööpit kirjoita, että Jippu 
löysi Jeesuksen ja on katunut syntejään 
ja virheitään, Jippu kiteyttää videossa 
Facebook-seinällään.

Uskoontulo ei tässä kirjassa ole 
hokkuspokkus-ratkaisu, jonka jälkeen 
elämä olisi ollut pumpulia ilman ongel-
mia ja kipuja. Jumala on kyllä nostanut 
ja eheyttänyt, mutta haavojen kanssa 
kuljetaan kuitenkin tässä ajassa enem-
män tai vähemmän loppuun saakka.

Jippu kiittää selviytymises-
tään myös lapsuudenkodin pe-
rintöä. Vaikka kasvuympäristö 
oli monella tapaa rikkinäinen, 
Jeesus oli siellä esillä.

– Ei ollut vain alkoholis-
tikodin kirous. Oli myös 
uskovaisen kodin siunaus. 
Kaiken hulluudenkin 
keskellä mut kasvatettiin 
uskomaan Jeesukseen, 
vaikka varsinaisesti tulin 
uskoon myöhemmin.

Kirjan rehellisyys ei 
ole vain lööppien ainesta 
vaan myös sen voimavara. 
Jo muutama päivä kirjan 
julkistamisen jälkeen 
on tullut palautetta siitä, 
miten samantyyppisten 
asioiden kanssa kipuile-
vat ovat kokeneet kirjan 
lohdullisena ja toivoa an-
tavana. Se on myös saanut 
jotkut tarttumaan ensim-
mäistä kertaa Raamattuun.

Jippu on miettinyt, onko 
hän pätevä vastaamaan viestei-
hin, joissa ihmiset ovat kirjan 
luettuaan avautuneet hänelle 
hyvin henkilökohtaisista ja ki-
peistä asioista.

Jipun elämäkerta 
ei kaunistele

Eihän ne lööpit kirjoita,  
että Jippu löysi Jeesuksen 
ja on katunut syntejään  
ja virheitään.

Jippu ja ihmisen ääni 
-sarja

deiplus.fi

Radio Dein ohjelmapäällikkö Kai Kortelai
nen tuotti Jippu ja Ihmisen ääni radiooh
jelmasarjaa ja sai siitä idean saattaa Jipun 
kokemukset kirjaksi.

– Yksi kirjan viesti 
on, että ei kannata 
jäädä kipujensa kanssa 
yksin. Apua on saata-
villa, kannattaa mennä 
puhumaan.

Kaikkea ei kerrota
Kirjan kirjoittaja Kai Kortelainen myöntää, että 
oli välillä rankka kokemus mennä ikään kuin 
Jipun, kirjassa minä-muotoisen kertojan, pään 
sisään. Kuten Kortelainen kirjan esipuheessa 
kuvaa, että vaikka useimmat meistä eläisivät 
täällä 400 vuotta niin he eivät välttämättä ko-
kisi niin paljon kuin tämän kirjan päähenkilö 
on kokenut alle nelikymppisenä.

Kaikkea kirjaan ei kuitenkaan otettu vaan 
punakynää on käytetty. Eli vaikka kirjassa on 
paljon rankkoja kohtia, Jippu on myös kar-
simalla suojellut muita ja itseään. Hän myös 
kävi esimerkiksi vanhempiensa kanssa läpi 
sen, mitä heistä tuli kirjaan.

– Halusimme antaa äidin kanssa esimerkin 
siitä, että ei tarvitse ylläpitää valheellista kuvaa 
perheestä. Että voidaan tulla esiin haavoineen 
päivineen.

15-vuotiaana Jippu ajautui äärikarismaat-
tisiin piireihin. Siellä muun muassa demo-
nisoitiin hänen läheisensä, jotka varoittivat 
Jippua seurakunnan epäterveestä toiminnasta.

– Jouduin kokemaan hengellistä väkivaltaa. 
En uskaltanut moneen vuoteen mennä hengel-
lisiin kokouksiin, kun esimerkiksi pelkäsin, että 
Pyhä Henki kaataisi mut. Sitten sain Jeesukselta 
sanat: ”Älä pelkää Jippu, minä en ole tullut kaa-
tamaan, minä olen tullut nostamaan.” Kristus 
nostaa särkyneen.

Huumori kantaa
Hurjien ja traagistenkin tapahtumien 
keskellä Jippua on kannatellut myös 

Yksi kirjan viesti on, 
että ei kannata jäädä 
kipujensa kanssa yksin.

#Herätys!    
arkisin klo 07.15 – 10.15

Jipun ja Kai Kortelaisen haastattelu:
deiplus.fi >> Herätys 21.2.2022

Deikauppa.fi 
KRY:n jäsenille ja 
radiokummeille 
10 %:n alennus 
koodilla KRY
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V uosia sitten teimme perheenä matkan Israeliin. Vietimme 
ehtoollista puutarhahaudalla ja auringon laskiessa lähdimme 
kohti Emmausta. Jerusalem ilta-auringon valossa ja silloin 

rauhallinen Emmauksen tie saivat ajatukset Jeesuksen ja opetuslasten 
kohtaamiseen siellä.  Jeesus opetti kirjoituksia ja kulki matkan heidän 
kanssaan, mutta ei heidän puolestaan. 

Kristillisessä kasvatusajattelussa olemme samassa asetelmassa. 
Kuljemme lastemme kanssa, yritämme auttaa heitä ymmärtämään 
elämän perustavaa laatua olevia asioita, mutta emme voi kulkea mat-
kaa heidän puolestaan.

Ajattelen myös lapsen kaipaavan kokemusta siitä, että hän op-
pii ja voi tehdä itse asioita. Meidän aikuisten tehtävänä on olla 

käytettävissä, kun lapsi on valmis oppimaan ja ymmär-
tämään. Tärkeintä ei ole opetus vaan oppiminen. 

Kun Jeesus avasi kirjoituksia, opetuslapset huoma-
sivat jälkeenpäin oman sydämensä palon oppimi-
selle. Aikuisena ja opettajana on palkitsevaa olla 
läsnä siinä hetkessä, kun oppijan sydän on palava 
ja hän haluaa oppia uutta. 

Ne kohtaamiset, joissa tapahtuu oppimista, perus-
tuvat luottamukselle ja arvostukselle. Niiden syntymi-

selle on taustansa. Luottamus syntyy siitä kokemuksesta, 
että joku haluaa minulle hyvää ja oppimisympäristö on 

pysyvä ja turvallinen. Luottamus on pääomaa, jolle voi ra-
kentaa oppimista ja kasvua jokaisen yksilön elämässä ja koko 

yhteiskunnan tasolla. Erityisen tärkeää luottamus on lapsen oppimiselle. 
Oppimista tapahtuu vain luotettavassa ja turvallisessa ympäristössä. 

Luottamuksen suhteen olemme toisillemme peilejä. Itseluottamus 
syntyy siitä kokemuksesta, että minuun luotetaan. Siitä syystä lapsen on 
hyvä saada turvallisia kokemuksia siitä, että häneen luotetaan – kulje-
taan hänen kanssaan, mutta ei hänen puolestaan. Aikuisen tehtävänä on 
harkita, mikä on lapselle sopiva matka ja milloin on paras hetki edetä. 

Kaikessa tässä meidän on kristittyinä erityisen turvallista kas-
vaa, oppia ja kulkea. Jeesus itse on luvannut olla kanssamme joka 
hetki maailman loppuun asti. 

Jukka Sipilä
Puheenjohtaja

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry

Kuljemme lastemme kanssa, 
yritämme auttaa heitä 
ymmärtämään elämän 
perustavaa laatua olevia asioita, 
mutta emme voi kulkea matkaa 
heidän puolestaan.

Vankiloita kiertänyt, syrjäytynyt päihteidenkäyttäjä. Nelin-
kertainen Suomen vahvin mies -kilpailun voittaja. Vuonna 1979 
syntynyt Mika Törrö ehti käydä syvällä, mutta nyt vahvin uskal-
taa olla myös heikko, varsinkin lasten parissa.

Muutos alkoi avunpyynnöstä Kanssa ja puolesta

M ika ”El Toro” Törrö on sijoittu-
nut kolmesti kärkisijoille myös 
kansainvälisissä Strongman 

Champions Leaguen kilpailuissa (SCL). Ennen 
näitä saavutuksia alamäki elämässä lähti vauh-
tiin hyvin nuoresta. 

– Olin jo 10-vuotiaana laitoksessa, ja kierre jat-
kui psykiatriselle osastolle, lastenkoteihin ja kou-
lukoteihin. Rajatilahäiriö ilmeni impulsiivisena 
käytöksenä: Sain raivareita, jotka alkoivat ihan 
yhtäkkiä. Toisaalta sulkeuduin täysin enkä pu-
hunut kenellekään.  Koulu ei sujunut ollenkaan.

Mika oli koulukodissa hyvä urheilemaan, 
mutta kokeili siellä ollessaan päihteitä ensim-
mäisen kerran. Alkoholi otti hallinnan heti 
koulukodin päätyttyä.

– Rupesin juomaan saman tien, minulla ei 

ollut mitään suuntaa eikä suunnitel-
maa elämässä. Ei ollut mitään tukea, 
jäin yksin. 

Yli 10 vuotta jatkunut vankilakierre 
alkoi 18-vuotiaana törkeistä väkivaltari-
koksia. Kaksi vuotta elämästä kului ai-
neissa puistopenkeillä velkojia peläten.

– Minussa ei ollut miestä kanta-
maan vastuuta, vaan juoksin koko 
ajan karkuun.

Mikä teki helposti ärsytettävästä, kil-
pailuhenkisestä rikollisesta lopulta mo-
nen lapsen idolin, lempeän jättiläisen? 

– Viimeisellä vankilareissulla oli jo 
niin huono olo henkisesti ja fyysisesti, 

että pyysin apua. 
Mika kuuli Helppi-yhteisön päihdetyöstä 

ja mahdollisesta koevapaudesta sen kautta.
– Se oli elämäni paras päätös, että otin kaiken 

tarjotun avun vastaan. Vieroitusoireet kestivät 
kahdeksan kuukautta, silloin kävin vain syö-
mässä ja treenaamassa. 

Nyt Mikalla on jo seitsemän raitista vuotta 
takana. Avunpyyntö oli alku.

Vertaistuen voima kantaa
Vertaistukiryhmissä jokaisella on lupa uskoa, 
mihin haluaa. Monelle se on arvokas polku, 

jolla löytää korkeimmaksi voimaksi Jeesuksen 
sekä tuen seurakunnasta. 

– Minulle hengellisyys näyttäytyy vertaistu-
kiryhmän 12 askeleen kautta. Ohjelma perus-
tuu hyvin paljon Raamattuun. Aina tulee hyvä 
fiilis, kun ryhmässä kuuntelee muita ja kertoo 
omia kokemuksiaan. 

Mika on kokenut suuria elämänmuutoksia, 
kuten raitistumisen ja urheilu-uran löytymisen, 
mutta entä jos Jeesus vielä tulisi sydämeen?

– Enhän minä sitä vastustaisi.

Auttamisen lahja äidiltä 
pojalle
Mikan sydämellä on tavata lapsia ja nuoria 
sekä kertoa tarinansa varoittavana esimerkkinä. 
Hän toimii myös itse vertaistukihenkilönä sekä 
rohkaisee vielä vankilassa olevia kavereitaan.

Äidistä vahva mies puhuu rakkaudella ja 
lämmöllä, tiedostaen aiheuttamansa murheet.

– Äiti on ollut aina uskossa ja tehnyt paljon 
vapaaehtoistöitä. Hän on tosi helposti lähes-
tyttävä ja lämminsydäminen ihminen. 

Läheisen tuska on joskus vielä suurempi 
kuin aineiden käyttäjän. 

– Kun raitistuin, äidin kasvoilta lähti huolta 
ja tuskaa saman tien kymmeniä vuosia. Nyt on 
minun vuoroni auttaa äitiä, joka vanhan kansan 
ihmisenä ei helposti apua pyydä. 

Mikan viesti vankilassa oleville ja rikoksen 
teille lähteneille on rohkaiseva.

– Mä uskon että kaikilla on joku juttu, missä 
on hyvä. Jätä rikollinen maailma ja suuntaa 
oikeisiin asioihin, niihin mistä tykkäät. Anna 
mahdollisuus muutokselle, vaikka se pelottaa 
tosi paljon. Palkinto odottaa.  

Teksti: Anne Laine, Niemelän ja 
Johanssonin haastattelun pohjalta

Kuva: Oskar Vilkevuori

ti klo 22.03, to klo 01.00   ja su klo 16.03  
sekä ex-criminals.fi

 Mahtavaa, että vanhoilla linnavenku-
loilla sydän palaa hädästä muiden  
sielujen puolesta. – Liisi

Ex-Criminals

Se oli elämäni paras 
päätös, että otin kaiken 
tarjotun avun vastaan.

Voimamies Mika Törrö Lauri Johanssonin (oik.) ja 
Ali Niemelän (vas.) haastattelussa.

…kaksi heistä kulki sinä päivänä 
Emmaus nimiseen kylään, joka on 
kuudenkymmenen vakomitan 
päässä Jerusalemista. Ja he pu-
helivat keskenään kaikesta tästä, 
mikä oli tapahtunut. Ja heidän 
keskustellessaan ja tutkistelles-
saan tapahtui, että Jeesus itse 
lähestyi heitä ja kulki heidän kans-
sansa. (Luuk. 24:13–15)

Ku
va

: D
ep

os
itp

ho
to

s

Sarjasta nyt saatavilla DVD, joka 
sisältää yli 100 haastattelua.

Tilaukset: 
citymissio@luukku.com

Vuoden radio-ohjelma 2021 -kisan finalisti

TaVOiTTaa 

MYÖS VaNGiT
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 Sanan ja rukouksen ilta

Turun Martin kirkossa ti klo 19.00
Radio Deissä la klo 19.03 ja ti klo 01.00 

sekä deiplus.fi

• Rukousta sairaiden puolesta 
• Lassi Erpiö, Soile Inkari ja vierailijoita

ilpoistenpiiri.fi

Aikamedian uusi toimitusjohtaja Olavi ”Ola” 
Kumpulainen ja Radio Dein aamujuontaja Mikael 
Juntunen nauhoittivat haastattelun saunassa. 
Serkusten jutut kiertyvät Olan elämän ihmeellisiin 
koukeroihin. Hetkiin, joissa on koettu varjelusta, joh-
datusta ja Jumalan väkevää läsnäoloa, jopa pelätty 
henkensä edestä. Helluntailiikkeen kustannustoi-
minnasta vastaavan elämä on kuin suoraan seikkai-
luromaanista, siitä ei ole puuttunut vauhtia eikä vaa-
rallisia tilanteita.   

H elluntaisaarnaajien pojat, Olavi ja 
Mikael, kuluttivat jo nappulaiässä 
herätysliikkeensä kokouspenkkejä. 

Esiintymäänkin oli hinku. Eräässä juhannus-
konferenssissa 10-vuotias Ola pisti parastaan 
ja esitteli taitojaan torven ja haitarin soittajana 
Mikaelin kerätessä erikoisesta näytöksestä 
kolehtia. 

Kutsumus löytyi kirjasta
Lentokärpänen puraisi Olaa hänen saatu-
aan isältään lähetyslentäjä Hannu Nikusen 
elämäkerran Hanski (Ristin Voitto, 1983). 
Peruskoulun jälkeen hän opiskeli lentokone-
mekaniikkaa ja liikennelentämistä. Unelma 
realisoitui, kun nuori mies aloitti lähetysme-
kaanikkona Etiopiassa vuonna 1996. Papua-
Uudelle-Guinealle siirron saaneen Olan 

Sairaanhoitaja, koulutettu 
hieroja, jäsenkorjaaja ja 
jalkojenhoitaja 

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

Anneli RAjAmäki
Toimimme 
pääkaupunki-
seudulla

0400-451652
ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
MAALÄMPÖPUMPUT

ÖLJY- JA KAASUPOLTTIMET
HUOLTO JA KORJAUS

www.poltinhuolto.fi

Olavi Kumpulainen lentää 

seikkailusta toiseen

elämästä vierähti kahdeksan vuotta tässä kieh-
tovassa ja vaiherikkaassa tehtävässä. 

– Tunsin koko ajan, että olen juuri siinä, mihin 
Jumala on selkeästi minut kutsunut ja johdatta-
nut. Jälkeenpäin olen kiitollinen, etteivät kaikki 
siellä tapahtuneet ammuskelut ja ryöstelyt 
vahingoittaneet minua. Eikä sattunut lento-
onnettomuuksia tai isompia haavereita len-
tokoneiden kanssa. 

– Taisi siinä äidin rukouksillakin olla oma 
vaikutuksensa, Mikael heittää väliin.

Rahat tai henki
Miehet muistelevat vaarallista välikohtausta 
Papualla, jolloin Ola joutui katsomaan suo-
raan kohti ryöstäjän pyssyn piippua. 

– Pelottiko? 
– Tilanne oli niin nopea, että annoin vain 

kaikki mitä löytyi – rahaa, evästä, kameroita 
– enkä halunnut ärsyttää sitä kaveria yhtään 
enempää. Mutta kyllä siitä sellainen arkuus 

jäi, että monta vuotta katselin pimeässä vähän 
ympärilleni, että ampuukohan tuokin vastaan-
tulija nyt minua.

Uusille urille
Lähetyslentovuosiensa jälkeen Ola siirtyi lii-
kennelentäjäksi, kunnes perusti  oman yri-
tyksen. KumpuAir huolsi lentokoneita ja teki 
turvatarkastuksia lentokentällä. 

Kun koneet jämähtivät koronan vuoksi maa-
han, Ola ei jäänyt tuleen makaamaan, vaan 
muutti firmansa 15-metrisen veneen kahvi-
laksi. Asiakkaat löysivät paikalle, ja Vantaan 
kaupunki myönsi Olalle Vuoden Yrittäjä 2020 
-tunnustuksen pandemiaoloissa osoitetusta 
muuntautumiskyvystään.

Yllättävä käänne

Mikael tietää, että yrittäjyydestä Ola ottaisi 
leipänsä varmaan vielä tänäänkin ja viettäisi 
Olga-vaimonsa kanssa lokoisasti puolet vuo-
desta Espanjan lämmössä, ellei kesä 2021 olisi 
kääntänyt suunnitelmat päälaelleen. Ola sai 
Espanjaan puhelinsoiton, jonka hän luuli ensin 
yhdistyneen väärään numeroon. Aikamedian 
hallituksen jäsen soitti ja tiedusteli, olisiko mies 
valmis ottamaan koppia avoimena olevasta 
toimitusjohtajan tehtävästä. 

– Kyllähän se vähän järisytti ensin. 
Omena ei kuitenkaan pudonnut kauaksi puusta, 

sillä Olan saarnaaja-isä Heikki oli aikoinaan in-
nokas Ristin Voiton aluetoimittaja ja kierteli myy-
mässä kirjoja, joululehtiä ja hengellistä musiikkia.   

Visioita ja saunomista

Viime heinäkuussa Aikamedian toimitusjohtajana 
aloittaneella Olalla on visio: Hän haluaa satsata 
kustannustoiminnan lisäksi työntekijöihinsä, joi-
den hyvinvoinnin hän on ottanut sydämenasiak-
seen. Hengellisille kirjoille, lehdille ja musiikille 
hän uskoo edelleen tässä ajassa olevan tilausta.

Saunan lämmössä nauhoitettu haastattelu 
kääntyy hetkeksi Olan isään Heikkiin, jota 
Mikael tituleeraa varsinaiseksi saunamajuriksi. 
Olaa naurattaa, sillä isälle ei ollut tarpeeksi 
lämmintä Etiopiassakaan.

– Lähetyskentillä tehtiin ensimmäisenä sauna 
ja opetettiin afrikkalaiset saunomaan! 

Kuten työ hengellisen kirjallisuuden parissa, 
myös saunominen on siirtynyt isältä pojalle. 

– Jos en pääse kerran päivässä saunomaan, 
niin silloin on päivä pilalla!

Herätys tulee
Ola puhuu avoimesti uskostaan. Uskovaisessa 
kodissa kasvaneena hän on oppinut, että sau-
nassa huuhdotaan päivän murheet ja hiet, mutta 
Jeesuksen verellä pestään puhtaaksi sydämen 
kammiot. Olavi Kumpulainen lukeutuu niihin, 
jotka uskovat herätyksen tulevan Suomeen. 

– Jumala on siitä puhunut minulle, mutta ei 
siihen tarvita mitään vippaskonsteja eikä väki-
sin vääntämistä. Se voi olla ihan erinäköinenkin 
herätys, verrattuna yleiseen mielikuvaan siitä. 
Mutta se on sitten toisen haastattelun – ja sau-
naillan – aihe se.  

Teksti: Marja Salminen, 
Mikael Juntusen haastattelun pohjalta 

Kuvat: Sakari Röyskö, Heikki Paatelma ja 
Olavi Kumpulaisen albumiTunsin koko ajan, että 

olen juuri siinä, mihin 
Jumala on selkeästi 
minut kutsunut ja 
johdattanut.

Kuvat: 
Olgavaimon kanssa Eurooppaa kiertelemässä 
vuonna 2015.

Serkukset Ola ja Mikael veneilivät ja saunoivat 
haastattelun lomassa kesällä 2021.

Papua UudessaGuineassa lennettiin aina täydellä 
kuormalla.

Avainradio    
to klo 18.03 ja su klo 13.30 

Kustantaja: Avainmedia

Radio Dei ma–pe klo 14.45 
ja kooste la klo 17.03

sekä deiplus.fi

Helmiä Raamatusta
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TahdonTahdotko? 
la klo 20.03 ja ke klo 24.00  U

sekä deiplus.fi 

Marja Salmisen toimittamassa sarjassa 
opitaan parisuhteen iloista ja suruista, 
kasvuhaasteista ja oivalluksista sekä uskon 
tuomasta toivosta. 
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry

Liikuntaa harrastavat ja yhdessä maratonin juosseet, pari-
suhdetyössä mukana olevat Sari ja Juha Savela eivät usko 
avioliitossa pikavoittoihin. Suhteen eteen on nähtävä vaivaa 
ja toisen erilaisuus on hyväksyttävä.

Kuuntele    
Sari ja Juha Savelan

Tahdotko?-sarjan haastattelu:
deiplus.fi 

Sari Savela &
Minun rukousmatkani    

deiplus.fi

Sari ja Juha Savela:

Avioliitto on kestävyyslaji

Toinen ei hylkää eikä 
jätä, vaikka otamme 
ongelmat avoimesti 
esille.

– Vuodet Sarin kanssa ovat olleet elämäni par
haita. Toivon, että saamme niitä vielä paljon 
lisää, Juha Savela toteaa.

K u n  o i k e u s t i e t e i t ä 
Helsingissä opiskeleva 
Juha Savela makasi va-

kavasti sairaana teho-osastolla, 
hän joutui päästämään irti haa-
veestaan saada elää joskus onnel-
lista perhe-elämää – tai ylipäätään 
edes ihan tavallista harmaata arkea. 
Tunnistamaton sairaus oli johta-
nut vasta parikymppisen miehen 
sydämen pysähtymiseen. Kun syy 
eli autoimmuunisairaus löydettiin, 
saatiin sopiva lääkitys ja toipumi-
nen alkoi. Juha pystyi palaamaan 
opintojensa pariin.

Joitakin vuosia myöhemmin hän 
törmäsi kristillisessä opiskelijajär-
jestössä itseään kahdeksan vuotta 
nuorempaan Sariin. Yhteisten ystä-
vien häävalmisteluiden yhteydessä 
Sari ja Juha tutustuivat lähemmin. 
Yllättäen he huomasivat heitä yh-
distävän hengellisten asioiden lisäksi 
samankaltaiset harrastukset, kiinnos-
tuksen kohteet ja taustat. Juha ihastui 
Sarin kauneuteen, temperamenttiin 
ja huumorintajuun. Sariin teki vai-
kutuksen miehen määrätietoisuus ja 
laaja yleissivistys. Juha oli opiskellut 
jo kaksi eri tutkintoa ja asui omillaan. 
Palaset loksahtelivat kohdalleen, ja 
puolen vuoden seurustelun jälkeen 
heidät vihittiin Huopalahden koti-
kirkossa vuonna 1989.

Kahden aikuisen 
liitto
Sari on arvostettu median mo-
niottelija. Hänen ajatuksiaan on 
kuultu muun muassa Radio Dein 
Jälki-istunnossa, ja hän on toimitta-
nut kirjaansa perustuvaa Minun 
rukousmatkani -sarjaa. Lisäksi hän 
toimii Seurakuntalainen.fi -sivuston 

– Yksi oivallus tällä matkalla on ollut 
se, että vain itseään voi muuttaa, ei toista, 
Juha summaa. 

– On oikeastaan siunaus, ettemme etu-
käteen tiedä, mitä kaikkea elämä tuo tulles-
saan. Jos tietäisimme, se musertaisi meidät.

Avoimuus ja anteeksianto
Parempi Avioliitto ry:n luennoitsijoina, 
parisuhdetyöntekijöinä ja tukiparina toimi-
neet Sari ja Juha myöntävät, että heilläkin 
on jouduttu opettelemaan, kuinka riidellä 
rakentavasti. Juhan pohjoispohjalaisessa 
lapsuudenkodissa ei ääntä juuri korotettu, 
oli ikään kuin sanaton sopimus, että kaikki 
tässä kuitenkin yrittävät parhaansa. 

– Asiat on silti puitava läpi, kun erimieli-
syyksiä tulee. Tärkeintä on perusluottamus 
siihen, että tämän vuoksi eivät kengänkan-
nat lähde eri suuntiin. On hienoa tietää, että 
toinen ei hylkää eikä jätä, vaikka otamme 
ongelmat avoimesti esille. 

Stadin katuja tallannut Sari toivoo, 
että on oppinut toimimaan viisaammin 
kuin hänen lapsuudenkodissaan tehtiin. 
Ilmapiiri oli ajoittain riitaisaa, eikä erimie-
lisyyksiä selvitetty kunnolla.

– Syynä voivat olla pelko ja sitoutumisen 
esteet. Tai ihanne siitä, että jossain on henkilö, 
joka sopii minulle vielä paremmin. Silloin on 
ikään kuin takaovi vähän raollaan koko ajan. 
Keskenkasvuisuuskin voi muodostua haitaksi, 
Sari luettelee. 

– Avioliitto on kestävyyslaji , Juha 
napauttaa. 

Hän osaa vakavan sairauden kokeneena ja 
kuolemanporteilla käyneenä arvostaa ihan ar-
jenharmaita päiviä, sellaisia hän teho-osastolla 
maatessaan itse asiassa Jumalalta pyysikin. 

– Asenne avioliitossa ratkaisee sen, lähd-
enkö ottamaan vai antamaan. Totta kai omista 
tarpeistaan täytyy pitää huolta, mutta jos olen 
koko ajan ottamassa, voi olla, etten saa sitä 
mitä odotan. Raamatussakin todetaan, että 
antaessaan saa. Jos haluan rakentaa yhteistä 
hyvää ja auttaa puolisoani, silloin on parem-
mat edellytykset onnistua, kuin että lähtisin 
itse vaan koko ajan velkomaan.  

Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Saveloiden albumi

päätoimittajana sekä valokuvaa ja 
kirjoittaa. Juha on luonut uraa hal-
linnon ja talouden parissa. 

Mukavaa vastapainoa henkiselle 
työlle pari on saanut kahdenkeski-
sillä lenkeillä, jotka nykyisin tait-
tuvat kävellen tai pyörän selässä. 
Avioliittoon on syntynyt kolme 
lasta, parisuhdettaan he kiittävät 
onnistuneeksi. 

– Meillä on keskusteluyhteys ja 
pystymme puhumaan vaikeistakin 

yhtäkkisiä ”hypejuttuja” emme 
ehkä uskossa ollessamme ole ko-
keneet, mutta pitkässä juoksussa 
olemme saaneet monia siunauksia, 
Juha sanoo kiitollisena.

Tahtominen on 
sitoutumista
Y l i  ko l m e k y m m entä k a k s i 
vuotta kestänyttä liittoa on myös 
ravisteltu. 

– Eräässä vaiheessa etään-
nyimme toisistamme. Minä olin 
kokenut voimakkaan hengellisen 
uudistumisen ja kävin omia pro-
sessejani läpi, Sari avaa. 

– Muutos minussa aiheutti sen, 
että meille tuli kitkaa. Aloin tökkiä 
Juhaa, että sinunkin pitäisi lähteä 
muutoksen tielle. 

Avioliittotapahtumaan osallistu-
mista vuonna 2002 oli pohdittu ja 
pohjustettu jo vuosia. 

asioista, Sari toteaa. 
Juha kertoo, että he pyrki-

vät myöntämään omat v ir-
heensä ja tekemään muutoksia 
käyttäytymiseen. 

Usko ja rukous ovat auttaneet, 
kun omat voimat ovat olleet koe-
tuksella. Näin kävi kymmenisen 
vuotta sitten, kun molemmilla to-
dettiin uupumus. 

– Jumala on kuitenkin pitä-
nyt meistä hyvää huolta. Mitään 

Raamatussakin todetaan, 
että antaessaan saa.

– Me olemme Juhan kanssa molemmat tem-
peramenttisia, eli yhteenotot voivat olla meillä 
aika kiivaitakin välillä, hän nauraa. 

– Mutta me myös lepymme nopeasti sekä 
osaamme pyytää ja antaa anteeksi.

Sitoutumisen pelko
Savelat ovat huomanneet, että vaikeus sitoutua 
on nykyajan ilmiö. 
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Miten kerron lapselleni  
Jumalasta, Jari Sinkkonen?
Moni vanhempi toivoo perheen arvojen ja perintei-
den siirtyvän lapsilleen. Miten onnistua siinä, että 
oma usko tuntuisi lapsesta turvalliselta ja luontevalta? 
Miten siis siirtää hyviä elämän eväitä mieluummin hy-
vässä kuin pahassa? Tämä onkin sen verran tärkeä ky-
symys, että sitä täytyy kysyä Jari Sinkkoselta.

J ari Sinkkonen, 70, on lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, 
joka teki päivätyönsä Lastenlinnassa 

ja Pelastakaa Lapset ry:ssä. Eläkkeelle jäätyään 
hän on edelleen kirjoittanut kirjoja, luennoinut 
ja vastannut lukuisiin haastattelupyyntöihin, 
jotka liittyvät lasten kasvattamiseen. Tähän 
maailmaan liittyvät myös arvot ja vakaumus. 
Miten Sinkkonen lähtisi perkaamaan näiden 
teemojen välittämistä jälkipolvelle? 

– Lapsen perspektiivistä katsottuna näkyy 
varmaan lähinnä se, minkälainen kasvuympä-
ristö, varhaiset ihmissuhteet ja kiintymyssuhteet 
hänellä ovat. Millä tavalla siellä on läheisyyttä, 
lämpöä, rakkautta ja silittelyä. Miten lasta ar-
vostetaan ja miten häntä rakastetaan. 

– Lapsen aivot kehittyvät vähitellen, ja hän saa 
elämänkokemusta sekä kokemusta erilaisista 

aikuisista. Sitä kautta vähitellen versoo kysymys 
oikeasta ja väärästä sekä oikeudenmukaisuu-
desta, joka assosioituu myös arvokasvatuk-
seen. Perheissä ratkaistaan myös, luetaanko 
esimerkiksi iltarukous tai käydäänkö kirkossa.

Sinkkosen mukaan tärkeintä olisi taata lap-
selle turvallinen ja tasapainoinen kasvuym-
päristö. Mutta jokainen vanhempihan mokaa 
tällä saralla ainakin jossain kohtaa?

Lastenpsykiatri muistuttaa, että siksi van-
hemman pitää olla armollinen itselleen kasvat-
tajana - kunhan pyrkimys ja pohdinta lapsen 
parhaaksi pysyy aina mielessä.

Jotta lapsesta kasvaisi 
tasapainoinen kristitty
Mitkä ovat siis kasvattajan perimmäiset tavoit-
teet lapselleen? Mikäli vanhemmalle on tärkeää 
kasvattaa lapsestaan kristitty, lapsen henkisen ja 
tasapainoisen kasvun merkityksen ei pitäisi jäädä 
taka-alalle. Tai jos tavoitteena on kasvattaa oma 
lapsi tasapainoiseksi aikuiseksi, vakaumuksen ja 

arvojen merkitystäkin kannattaa pohtia.  
Sinkkonen haastaa sekä–että-tiel le. 

Olennaista on jälleen hyvä kasvuympäristö.
– Lapsi kasvaa kodin ilmapiirissä. Onko siellä 

kiva olla? Onko rentoa, turvallista? Vanhemmat 
tuovat esiin omia arvojaan sopivaksi katsomal-
laan tavalla. He lukevat iltarukouksen, kertovat 
hyvästä Taivaan Isästä tai jotain muuta. Miten 
nämä asiat tulevat esille siinä arjessa? Onko se 
pakkopullaa vai luontevaa? 

Sinkkosen mukaan jokaisessa kodissa pitäisi 
tavoitella hyvän ilmapiirin luomista. Se alkaa 
toteutumaan hyvin huomaamatta, yllättävän 
tärkeissä kohtaamisen hetkissä. 

– Ilmapiiri lähtee syntymään olemisesta. Ihan jo 
aamupuuron syömisestä, rupattelusta, fyysisestä 
hyvänä pitämisestä ja leikin sävytteisestä vapaasta 
ilmapiiristä, jossa lapsi saa olla sellainen kuin on. 

Sitten käykin niin, että lapsi esittää vanhem-
malleen vaivihkaa suuria kysymyksiä.

– Mitä sitten tapahtuu, kun sinä kuolet? 
Kuoletko sinä ennen minua? Mihin ihminen 
menee, kun hän kuolee? Pitää seurata lapsen 
kehitystä ja katsoa, mikä häntä askarruttaa, mi-
hin hän kiinnittää saduissa huomiota: ”Miksi 
tuo teki tuolla noin?” Ja silloin voidaan pohtia 
asioita lapsen kanssa. Eli se lähtee lapsesta käsin 
eikä siitä, mikä minun pedagogiikkani suhteessa 
lapseeni on. Kun lapsi kysyy, silloin vastataan. 

Joskus kodin totuus voi olla hyvin erilai-
nen kuin ulkomaailman. Tärkeää olisi sil-
loinkin käydä asiaa lapsen kanssa läpi, kun 
teema on esillä. Asiaa voidaan havainnollistaa 

päinvastaisella esimerkillä:  
– Jos vanhemmilla on perheessä hyvin voi-

makas näkemys siitä, miten pitää ajatella us-
konnollisesti, niin lapselle tulee sellainen kuva, 
että tämä on se ainoa oikea tapa ja että mölyt 
täytyy pitää mahassa. Tai hänen pitää vastata 
äidille juuri tietyillä sanoilla, vaikka oikeasti 
ajattelisi toisin. Silloinhan se toimii hyvää tar-
koitusta vastaan. 

Tällaisen ilmapiirin kotiin luonut vanhempi 
saattaa muovata lapsensa katsomuksesta tyn-
nyrin tai umpion. 

Lopuksi tuleekin se painava neuvo heille, joita 
kenties hämmentää ja ahdistaa maailman meno 
ja sen moniarvoistuminen. Sinkkonen haastaa 
pohtimaan omaa käytöstä kohtaamisissa.

– Minun mielestä hyvään käytökseen ja si-
vistykseen kuuluu kunnioitus, että et mene 
katsomaan nenänvartta pitkin toisia, jotka eivät 
ajattele samalla tavalla. Kun ne arvot tulevat 
esille ja niistä keskustellaan, silloin voi sanoa, 
että minä ajattelen tästä näin, kunhan et nyt 
hirveästi profiloidu semmoisenakaan, joka 
julistaa kovasti näkemyksiään. Siitä ei tarvitse 
ahdistua, että muut eivät ajattele samoin.   

Teksti ja kuva: Ariel Neulaniemi

Lapsi kasvaa kodin 
ilmapiirissä.

#Herätys!  
Jari Sinkkosen haastattelu:

deiplus.fi >> Herätys 28.2.2022

Pitää seurata lapsen kehitystä 
ja katsoa, mikä häntä 
askarruttaa. Silloin voidaan 
pohtia asioita lapsen kanssa.

ke klo 16.30 ja pe klo 21.50  
sekä deiplus.fi

kolme isää. 
kokemuksia isyydestä 

– niin hyvässä kuin pahassa.

arkisin klo 05.30 , 10.30 ja 15.20  
sekä su klo 14.03 viikon kooste

4.4. alkaen

Lapset
lukevat

Raamattua

Miten siirtää usko seuraavalle sukupolvelle?

1.6. alkaen

ke klo 09.03 ja 13.03  
sekä deiplus.fi

Pieni suuri ihmiskoe

Sunnuntain 
lasten

makasiini
klo 08.03 musiikkia

klo 08.30 101 aarretta Raamatusta 
(SEKL)

klo 08.45 Radiopyhäkoulu  
(Oulun ev.lut. srk)

ja deiplus.fi

Avaimia 
kasvatukseen

Jan Cedercreutzin innostavaa ja 
raamatunläheistä opetusta.

deiplus.fi
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kertoi, että radiovastaanotin löytyy hy-
vinkin vaatimattomista oloista ja sitä 
voi kuunnella yksityisesti. Jopa lu-
kutaidottomat ovat sen kautta saa-
neet kuulla evankeliumia omalla 
kielellään. 

Ystäväni totesi kuitenkin vaka-
vana: “Kaikki radio-ohjelmat eivät 

ole Raamatun opetuksen mukaisia.” 
Tämä on merkittävä ongelma, koska 

uskon alkumetreillä oleva seurakunta voi 
helposti hairahtua kaikenlaiseen väärään 

opetukseen. Intialainen ystäväni sanoikin, 
että radion tuomaan suureen valtaan liittyy 
myös sitäkin suurempi vastuu.  

Keskustelu intialaisen ystäväni kanssa taval-
lisessa suomalaisessa kirkossa opetti minua 
enemmän kuin moni muu kuulemani asia 
aikoihin: sisältö ratkaisee. 

Kristityt Yhdessä ry:n tavoite on kertoa 
Jeesuksesta suomalaisille radion välityksellä. 
Pidetään yhdessä huolta, että tulevinakin vuo-
sikymmeninä Radio Dei saa kertoa kirkkaasti 
evankeliumia.

Tommi Hakkari
Kristityt Yhdessä ry:n hallituksen jäsen

Liity
Kristityt Yhdessä ry:n

kannatusjäseneksi
tai radiokummiksi 

eli kuukausilahjoittajaksi
radiodei.fi/liity  

(09) 7514 4511  (ark. klo 9–12) 
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

Liittymislahjana saat Radio Dein 
ystäväkassin ja lisäksi Aalloilla-
lehden (4 krt/v) sekä lisätietoa 
toiminnastamme. Radiokummit 
saavat myös kummikirjeitä, joissa 
kerrotaan radiotyön kuulumisia ja 
esirukousaiheita.
Jäsenmaksut vuonna 2022: 
49 € työssäkäyvä henkilöjäsen 
29 € eläkeläinen, opiskelija, 
  kotiäiti/-isä, työtön 
250 € yritys, yhdistys, seurakunta

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 
viereisestä listasta

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176 

Muista radiotyötä
testamentissasi.

Lue lisää
radiodei.fi/testamentti

tai soita (09) 7514 4511
(ark. klo 9–12)

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?

S ain vieraakseni vainotun seurakun-
nan pastorin Intiasta. Toimin hänelle 
oppaana tavallisessa suomalaisessa 

kirkossa. Hän kehui kauniita tiloja ja unelmoi 
ääneen, millaisia mahdollisuuksia tällaiset tilat 
antaisivatkaan hänelle koti-Intiassa. Ihastelua 
saivat osakseen erityisesti akustisesti suun-
niteltu tila, upea äänitekniikka ja puhutteleva 
alttaritaulu. 

Kirkkokierroksen aikana ystäväni esitti ky-
symyksen: “Tuleeko seurakunnan toimintaan 
mukaan uusia ihmisiä?” Vastasin hänelle, että 
hyvin harvassa seurakunnassa on herätystä, ja 
uusia ihmisiä ei tule juurikaan mukaan. Tähän 
vieraani – uskonsa tähden paljon kärsinyt intia-
lainen – vastasi: “Sittenhän teillä Suomessa on 
asiat paljon huonommin kuin meillä Intiassa.” 
Hän kertoi, että hänen vaatimaton seurakun-
tansa ei omista kauniita kirkkotiloja. He ko-
koontuvat seurakuntalaisten ahtaissa kodeissa. 
Aktiivinen vapaaehtoisista koostuva seurakunta 
kuitenkin kasvaa koko ajan.

Avoin Raamattu kirkon alttarilla herätti myös 
ystäväni huomion. Hän sanoi, että useissa seu-
rakunnissa ei ole ensimmäistäkään palkattua 
työntekijää. Tätäkin suurempi ongelma on 
kuitenkin se, että heillä ei ole omia Raamattuja. 
Tämä ongelma ratkaistaan opettelemalla 
Raamattua ulkoa ja kopioimalla Raamatun 

Pysy kärryillä ja tilaa uutiskirje:
radiodei.fi/uutiskirje

 • kustantaa laadukkaita hengellisiä ohjelmia 
  Radio Deihin.

 • palvelee kuuntelijoita valtakunnallisella 
  Rukouspuhelimella.

 • järjestää kristittyjä yhdistäviä tapahtumia.

Saajan 
tilinumero

Saaja

Maksaja

Allekirjoitus

Tililtä nro Eräpäivä

Viitenro

Euro

FI88 1012 3000 2061 75

Kristityt Yhdessä ry

Keräyslupa:  Manner-Suomi RA/2021/1757, voimassa 1.1.2022 alkaen, Poliisihallitus 23.12.2021. 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
7744 Raamattu-ohjelma
7757 Ex-Criminals -ohjelma
1504 Mongolian radiotyö

Kiitos tuestasi!
Valitsemallasi viitteellä lahjasi kohdistuu sinulle läheiseen työmuotoon.

 
Kiitos, jos 

RUKOILET 
kristillisen radiotyön, 

kristittyjen yhteyden ja 
rukouspuhelintyön

puolesta.
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demian aikaan. Koen, että olen saanut 
tässä sen verran paljon, että haluan tu-
kea tätä kanavaa Kristityt Yhdessä ry:n 
yrittäjäjäsenenä. Kristillinen radiotyö on 
ehdottoman tärkeätä ja sille pitää olla 
kanavansa. 

– Aamulla kun ajelen, niin lyhyt raamattu-
opetus kolahtaa, ja iltapäivisin kuuntelen 
Aalloilla-ohjelmaa. Teen Deistä myös uu-
sia musiikkilöytöjä.
– Radio Dei on ollut minulle kuin toi-
nen seurakunta, varsinkin näin pan-

Elämän karikot etäännyttivät taksiyrittäjä Pertti Musta-
järven uskosta, mutta hänen äitinsä saadessa taivaskut-
sun evankeliumi konkretisoitui Pertille uudelleen viisi 
vuotta sitten. Silloin hän löysi myös Radio Dein.

  K
uv

a:
 S

ar
i S

av
el

a

        soittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.
                                           Room. 12:10

O
    e rakastamme, 

koska Jumala on ensin 

rakastanut meitä.

   1. Joh. 4:19

M

Vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

48

1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 25

52 26 27 28 29 30 31

Oskari, Oskar
Unna, Anelma, Unelma

Meri, Vellamo
Airi, Aira

Selma
Niko, Niilo, Niklas, Niki, 

Niila, Nikolas, Nikolai

Sampsa
Kyllikki, Kylli

Anne, Anna, Anni,

Anu, Anneli, Annika, 

Annikki, Annukka, Annu

Jutta

Daniel, Tatu,  

Taneli, Daniela

Tuovi
 

Seija

Jouko
Heimo, Nooa 

Aada, Auli, 
Aulikki, Adele

Raakel
Aapo, Rami, 

Aappo

Iiro, Iikka,
Iisakki, Isko

Benjamin, Kerkko
Tomi, Tuomas,  

Tommi, Tuomo

Raafael
Noel, Senni

Eeva, Eveliina,

Eevi, Aatami

Joulupäivä

Tapani, Teppo,

Tahvo

Hannu, Hans,

Hannes

Piia

Rauha
Taavetti, 
Taavi, Daavid

Silvo, Sylvester

JOULUKUU 2022

2. adventtisunnuntai

3. adventtisunnuntai

4. adventtisunnuntai

Talvipäivänseisaus

Tapaninpäivä

Viattomien lasten päivä

Itsenäisyyspäivä

Jean Sibeliuksen päivä,

suomalaisen musiikin päivä

TAMMIKUU 2023

M T K T P L S

52

1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31

MARRASKUU 2022

M T K T P L S

44 1 2 3 4 5 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27

48 28 29 30

”Raamatun tärkein kertomus on syntiinlankeemus. 

Jos et sitä ymmärrä, niin et tiedä, mihin tarvitset Jeesusta.

- Mirjami Puska, Rukousasema-ohjelma

Radio Dein ystäväkalenteriin luontokuvia

 

Lähetä kuvasi suomalaisesta luonnosta 31.5. mennessä  
ja saatat nähdä sen vuoden 2023 kalenterissa! 

Lue lisää: radiodei.fi/kalenteri

      iitä me olemme oppineet 

    tuntemaan rakkauden, 

  että Jeesus antoi henkensä  

 meidän puolestamme.

                                                     
     1. Joh. 3:16

S

tekstejä paperille. Hiljaa mielessäni mietin kaa-
pissani olevia useita eri raamatunkäännöksiä, 
joita en koskaan edes lue.

Esittelin lopuksi vielä kirkon eteisessä olevaa 
esitepöytää. Kerroin useiden järjestöjen teke-
mästä työstä eri puolilla maailmaa. Pöydällä 
oli myös Aalloilla-lehti, jonka poimin käsiini. 

Kerroin, että kristillinen radio on ollut 
suuri siunaus koko Suomelle.  “Radio”, vie-
raani totesi iloisena ja jatkoi, “se on ollut tärkeä 
opas meidän seurakunnallemme!” Ystäväni 

Sisältö ratkaisee.

Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:

Tutustutaan
radiotyön ystäviin

Onnea ja tervetuloa jäseniksi! 
Helmikuun jäsenarvonnassa liput DeiFestivalille  
voittivat Jyrki Keravalta ja Annukka Paltamosta.

Mistä löytyy  
opas seurakuntaan?



sodan keskellä olevan 
Ukrainan kansan puo-
lesta. Käännytään 
Kaikkivaltiaan Jumalan 

puoleen, ja pyydetään 
rauhaa, varjelusta, toivoa ja apua, 
herätystä ja parannuksen tekoa 
kaikkialle Eurooppaan ja Venäjälle.

Rukoillaan yhdessä
Päivän rukous 

arkisin klo 12.12 ja 21.38

Rukous Suomen puolesta 
ti klo 18.03 ja pe klo 23.00

Rukousasema 
pe klo 20.03  

ja su klo 03.30
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-kirjassa todettiin osuvasti: 
Kun kevään ylioppilas 
pyytää kaunista säätä juh-

lapäiväksi, viljelijä rukoi-
lee sadetta. Toinen heistä 
joutuu odottamaan ja 
pettymään. 

– Inhimillisinä ihmi-
sinä voimme kuitenkin 

toivoa, että ylioppilaan 
aurinkoisen päivän jälkeen 

Jumala voi antaa viljelijällekin 
sateen seuraavaksi yöksi. Jumala 

vastaa rukouksiin aina ajallaan – ja ta-
vallaan, pohdiskelee Maria.

Sielunhoitajan opintiellä
Maria on opiskellut sielunhoitoa Suomen 
Helluntaiherätyksen IK-opistossa saadakseen 
välineitä ihmisten kohtaamiseen. 

K eravalainen Maria 
Tanttu sai viime 
syksynä mielen-

kiintoisen haasteen tulla toi-
mittamaan Rukousasema-
ohjelmaa. Hän otti uuden 
vapaaehtoistehtävän kiin-
nostuneena vastaan. 
Marian ääntä kuullaan 
Kristityt Yhdessä ry:n kus-
tantamassa ohjelmassa vuo-
rollaan noin joka viides viikko.  

Peräänantamaton rukous
Ihmisten puolesta paljon rukoileva Maria pohtii 
sitä, miksi kestävä rukous on monille meistä 
niin vaikeaa. Ihmettelemme, miksei Jumala vas-
taa rukouksiimme, vaikka olemme sinnikkäästi 
pyytäneet ehkä jo vuosikymmenet. Marian 
lukemassa Pete Graigin Jumala äänettömällä 

Rukous on myös  
taitoa kuunnella 

Radio Dei täyttää 25 vuotta – tule juhlimaan!
– Loppujen lopuksi kyse on siitä, että oh-

jataan ihmistä itseään löytämään ratkaisuja 
ongelmiinsa. Voin kuunnella myötätuntoisesti 
ja rukoilla, kulkea rinnalla ja esittää oikeita 
kysymyksiä. Mutta valmiita ratkaisuja en voi 
tarjota, koska ne eivät todennäköisesti toimisi 
hänen elämässään. 

Kuunteleminen tärkeää 
myös radiossa
Radio Dein perjantai-iltaiselle Rukousasemalle 
voi lähettää omia kiitos- ja rukousaiheita.

– Myös radiossa rukoiltavien pyyntöjen koh-

dalla kuuntelemisen jalo taito on tärkeää. Kun 
aiheet tulevat paperilla käteeni, en tietenkään 
"kuule" ihmisen ääntä. Mutta kyllä ihmisen tarve, 
hätä ja halu olla yhteydessä Jumalaan välittyvät 
niistäkin selkeästi. 

Rukousohjelman juontajan on osattava asettaa 
myös omat sanansa oikein, koska joillakin on 
todella henkilökohtaisia aiheita. Tässä tehtävässä 
tarvitaan siis ehdottomasti hienotunteisuutta. 

– Olen mukana nöyrällä asenteella ja ru-
koilen, että voisin tällä tavoin palvella omilla 
lahjoillani ja kutsumuksellani. 

Teksti: Marja Salminen

Vielä parikymmentä vuotta sitten luokanopet-
taja Maria Tanttu olisi todennut, ettei hänestä ikinä 
olisi sielunhoidollisiin tehtäviin. Ajatus jopa pelotti 
hiukan. Jumala on kuitenkin kasvattanut hänestä 
sekä lempeän että kuuntelevan rinnallakulkijan ja 
esirukoilijan.

Minäkin "pakenen" valtavaa 
uutistulvaa sydäntä särke-
västä sodasta Radio Dein 
kanavalle. Erityisesti iloinen 
ja ylistävä musiikki on man-
naa sielulle. – Raija 

* * *
Iso kiitos Paleface Digs Gospel 
-sarjan Karrille, että hän ilah-
duttaa meitä valtavalla mu-
siikkitietämyksellään ja levy-
kokoelmallaan. – Katri

* * *
Dei Plus -appi on minulle 
juuri täydellinen. Kuuntelen 
siitä lenkillä #Herätyksen! – 
aivan paras ohjelma. Myös 
salilla tulee kuunneltua ja 
työmatkoilla. – Heidi

* * *
Olipa kiva katsella tuoretta 
logoanne, ja myös Dei Plus 
-logoa. Voi vain ihailla muo-
toilijan oivaltavaa otetta: peh-
meä, tasapainoinen, selkeä, 
yksinkertainen, kuin sattu-
malta paksulla tussilla pyö-
räytetty. – Martti

Kristityt Yhdessä ry
Mannerheimintie 105

00280 HELSINKI

aalloilla@radiodei.fi

Postia 
kuuntelijaltaJumala vastaa rukouksiin 

aina ajallaan – ja tavallaan.

Rukoilemme puolestasi
Rukouspuhelimeen 
040 172 7000
avoinna 
joka ilta 
klo 19-23

kiitos- ja rukousaiheesi 
Rukousasema-ohjelmaan
radiodei.fi/rukouspyynto
tai Radio Dei / Rukousasema
Mannerheimint. 105, 00280 HKISo

ita
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25 vuotta hengellisen musiikin 
aarteita – esitä oma versiosi

Ilta Silva ja Etni Khan juhlakonsertin 
solisteina

Radio Dein 25-vuotista taivalta juhlistetaan Gospel 
train -konsertilla Kirkkopäivillä Oulussa 20.5.22. 

Oulun teatterin suurella näyttämöllä on luvassa 
runsas paketti mustan gospelin klassikoita. Pop Up 
Gospel -kuoron solisteina mm. Ilta Silva (UMK 
2021) ja Etni Khan (Voice of Finland 2020).
Liput: 22,50 €, Ticketmaster.Radio Dein 

Uskon askeleita -kiertue

•	 la	 26.03.	 klo	18 Iitti, Perheniemen opisto 
•	 to	 07.04.	 klo	18  Turku, Evankeliumintalo
•	pe	 09.04.	 klo	18 Valotalo / Espoon 
     kristillinen koulu  
•	 su	 10.04.	 klo	18 Vantaa, Tikkurilan kirkko

    Lisätietoja: radiodei.fi/kiertue

Mukana mm. Mikko Matikainen sekä vaihdelleen Pekka 
Vaismaa, Johanna Reinikainen ja Kirsi Rostamo. 

Artistivieraina mm. 
Carmen Ensamble Trio ja  
Kaisa & Timo Tuikkanen

18.6.2022 
SEINÄJOKI 
IDEAPARK

SAMUEL LJUNGBLAHD 
POPUP GOSPEL -KUORO • MAKSETUT VIULUT

EXIT • KRISTIINA BRASK • PALO • LARS & JJ • JIPPU • KLS.
MIKKO VAISMAA • JUHANI TIKKANEN • EVE & OSSI 

MIKA KAROLA • TIMPURIN ROUDARIT
MASA PUTTONEN & THE BROTHERS 

LIPUT 
Ennakkoon alk. 25 €

Ovelta 25 €

Musiikintekijä, tee kunnianosoitus jollekin Radio Dein 
soittamalle laululle ja esitä siitä omannäköinen sovitus. 
Uusia biisiversioita esitellään #Herätys!-lähetyksissä koko 
juhlavuoden ajan. Lisätietoja: radiodei.fi/laulujenlaulu.

Onnittele 25 eurolla
Onko Radio Deillä paikka sydämessäsi? 
Onnittele päivänsankaria ja anna euro  
jokaisesta kuluneesta vuodesta. Soita  
Kristityt Yhdessä ry:n lahjoituspuhelimeen
0600 10707 (25,37 € + pvm)
Keräyslupa: Kts. sivu 15.  

Ihmettelen vasemmistoanarkis-
tisen Palefacen ottamista Radio 
Deihin näin näkyvälle paikalle. 
– Tapani

Toimitus vastaa: 
Karri Miettisen sarja keskit-
tyy gospel musiikkiin. Tekijöiden 
taustat eivät lähtökohtaisesti mää-
ritä, ketkä ohjelmia tekevät, vaan 
ohjelmien sisältö. Useat kristilli-
sen kentän toimijat, kuten Fida, 
tekevät hänen kanssaan yhteis-
työtä. Kannattaa kuunnella jokin 
Paleface Digs Gospel -jakso ennen 
sarjan tyrmäämistä. Olemme 
laajapohjainen kristillinen radio-
asema, ja saamme palvella monia 
kuuntelijaryhmiä. Toivomme, että 
kaikille löytyy sopivaa sisältöä. 
 
Syksyllä tuli Majatalon tarinoita 
-sarja. Onko se loppunut vai onko 
tekeillä uusia jaksoja? – Kirsi

Toimitus vastaa: 
Suositun sarjan 1.kauden voi 
kuunnella Dei Plussasta ja ke-
sällä lähetämme sen uusintana 
radiosta. Syksyllä 2022 sarja saa 
taas uusia jaksoja.

Virsivartti on lempiohjelmiani. On 
ihana hengittää sitä ilmaa, joka huo-
kuu vanhojen virsien sanoista, kuun-
nella olosuhteita, missä ne ovat synty-
neet. Kiitos kaikista Dein hengellisistä 
lauluista, jotka ovat monta kertaa 
yllättäneet osuvuudellaan omien 
rukoushetkien päätteeksi. – Pirkko

* * *
Vähän pelkäsin miten käy Viikon 
debatin uudistuksen, mutta Timo 
Laaninen on mies paikallaan. 
Mahtavan hyvä ohjelma. – Päivi

Nyt myyNNissä

Tyylikäs ja käytännöllinen 
suurennuslasiriipus, jossa 
on koristeena kaunis risti.  
Koru on Modo Mion  
korutaiteilija minna toivosen 
suunnittelema ja käsityönä 
valmistama. 
Lue lisää ja tilaa: radiodei.fi/koru 

BONUKsENA

  49 € (+ pk. 2,90 €)

Radio Dein 
25 v -juhlavuoden koru

Saat lisäksi ilmaiseksi upean 
hopeanvärisen kirjanmerkin!

Jokaisesta korusta lahjoitetaan Radio Deille 10 €.
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Päälähetys
Maanantai
18.03 Avoin   
 kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.03 Saarnaajan 
 puolituntinen/
 Uskonpuhetta*
20.03 Rohkaisua 
 Raamatusta/
 Armollista menoa
Perjantai
18.03 Uusheräys tänään
Sunnuntai
10.45  Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus 
 Suomen 
 Raamattuopistolta

Kajaani
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
18.00 Kirkkoseurat*

Kokkola
(Kuuluu Kokkolan 
ja Kruunupyyn 
kuuluvuusalueilla)
Sunnuntai
10.00 Suomalaisen
 seurakunnan
 jumalanpalvelus 
 (kk. 1. su)
12.00 Ruotsalaisen
 seurakunnan 
 jumalanpalvelus 
 (kk. 3. su)

Lohja
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus

Oulu
(Kuuluu Haapaveden, 
Oulun ja Raahen 
kuuluvuusalueilla)
Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten 
 radiopyhäkoulu
Porin ja Turun 
alue
Sunnuntai
18.00 Jumalanpalvelus
Rovaniemi
Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti 
 kohti messua
10.00 Messu Rovaniemen 
 kirkosta
Seinäjoki
(Kuuluu 
Kristiinankaupungin, 
Seinäjoen ja Vaasan 
kuuluvuusalueilla)
Maanantai
18.03 Hyvää iltaa 
 Pohjanmaa
18.10 Vaasan aika 
 (kk. 1. ma)
18.40 Matkalla
19.10 Olipa kerran
20.03 Elämä on
Perjantai
18.03 Hyvää iltaa 
 Pohjanmaa
18.10 Valoa elämään
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus

*Tulee kerran kuussa 
tai harvemmin
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Alueellisia ohjelmia 
Radio Dein taajuuksilla

Vaikuta
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T oimittaja Ariel Neulaniemi 
tekee aikamatkan ajanlas-
kun alkuun ja ottaa selvää 

kansaa kuohuttavista tapahtumista 
Jerusalemin liepeillä. Käsikirjoitus 
Antti Sevanto, toteutus Teatteri 
Kumbe.

Neulaniemi ja  
Nasaretilainen  
pitkäperjantai 15.4. klo 08.03

Kuuntele
milloin haluat

Timo Laaninen & Viikon debatti  
ke klo 09.03, 13.03  ja la klo 13.35 

Anna oman musiikkimakusi kuulua      

Pääsiäisen ajan 
Tuomasmessut  
Palmusunnuntaina 10.4. klo 18  
  •	saarna Taneli Hassinen 
  •	liturgina Hans Tuominen

Pääsiäisyönä la 16.4. klo 23  
  • saarna Kati Pirttimaa 
  •	liturgina Terhi Paananen

Pääsiäissunnuntaina 17.4. klo 18  
  • saarna Kari Kuula
  •	liturgina Markus Asunta

Sami Jalonen
Radio Dein
toimitusjohtajaksi

R a d i o  D e i n 
o m i s t a v a n 
Kristillinen 

Media O y:n uu-
deksi toimitusjoh-
tajaksi on nimitetty 
Sami Jalonen. Hän 
aloittaa tehtäväs-
sään elokuun alussa. 
Nykyinen toimitusjohtaja 
ja Kristillinen Media Oy:n pe-
rustaja Kirsi Rostamo jatkaa 
Radio Dein päätoimittajana.

Tulevalla toimitusjohtajalla 
on pitkä kokemus sekä mediasta 
että organisaatioiden kehittämi-
sestä. Jalonen on työskennellyt 
sekä Radio Novan että Classic 
FM:n ohjelmajohtajana, Alma 
Media Interactivessa uusista 
liiketoiminnoista vastaavana 
johtajana, sekä osakkaana ja toi-
mitusjohtajana MLP Modular 
Learning Processes Oy:ssä.  
Jalonen on toiminut pitkään 
myös Kristityt Yhdessä ry:n pu-
heenjohtajana. Koulutukseltaan 
hän on teologian maisteri.

– Haluamme olla entistä vah-
vempi mediatoimija. Uskomme, 
että Sami on kokeneena johtajana 
ja media-ammattilaisena juuri 
oikea henkilö viemään Radion 

Dein seuraavaan 
vaiheeseen val-

takunnalli-
sena moni-
mediana , 
R ostam o 
toteaa.

J a l o s e n 
mukaan Radio 

Dei on poikkeuk-
sellisen upea media. Se 

yhdistää hienolla tavalla lu-
kuisan määrän kuuntelijoita 
ja ohjelman tekijöitä, jotka 
tulevat kuka mistäkin.

– Radio Dei yhdistää järjes-
töt, seurakunnat ja kirkkokun-
nat yhdeksi isoksi yhteisöksi, 
jota yhdistää kristillinen usko, 
ei enempää eikä vähempää.

Jalosen mukaan Dei on ke-
hittynyt viime aikoina valta-
van paljon. Tästä on hyvänä 
esimerkkinä uusi Dei Plus 
-verkkopalvelu, joka luo vah-
van perustan tulevien vuosien 
kehitykselle.

– Digitaalisuus muuttaa me-
diakenttää huimalla vauhdilla 
ja on ollut ilo huomata, että 
Radio Dei on vahvasti mukana 
tässä kehityksessä. On hienoa 
päästä jälleen median pariin.

Laulun aika  
ma klo 07.30

K ristillisen Eläkeliiton 
ja Suomen Kirkko-
musiikkiliiton sarja 

johtaa rakkaiden laulujen pariin.  
Ohjelman vieraat jakavat ajatuk-
siaan kappaleiden taustoista ja mer-
kityksistä. Toimittajana Päivi Kyyrö.

Iso Kirja -opisto 70 vuotta   
ti klo 19.45

H el luntaiherät yk sen 
R aamattuopisto – 
Iso Kir ja – täy ttää 

tänä vuonna 70 vuotta. Sarjassa 

kuullaan opiston tarinoita ja kuu-
lumisia Keuruulta ja Helsingistä. 
Toimittajana Timo Tikka . 
Kustantaja: Iso Kirja -opisto.

K eskustan entinen puolue-
sihteeri Timo Laaninen on 
tehnyt pitkän uran sanoma-

lehti Suomenmaassa ja työskennellyt 
myös pappina. Helmikuussa hän aloitti 
Radio Dein suositun ajankohtaisoh-
jelman vetäjänä.

Kutsumushautomo  
to klo 19.50

S arjassa etsitään merkityksellisen elämän 
avaimia yhdessä sekä kasvatustieteen 
tohtori Elina Raution että hänen vie-

raidensa kanssa. Kustantaja: Aikamedia.

Kylmän sodan profeetta  
pe klo 14.25 ja su 12.50 

Karl Reits tapasi Viron presi-
dentti Konstantin Pätsin 1938 
ja kertoi ison vaaran uhkaavan. 

Kohtalokkaan katastrofin voisi välttää vain, 
jos presidentti julistaisi katumusviikon. 
Sarja jatkuu Raamatun profeetat -ohjel-
mana, jolloin tutustumme muutamaan 
Raamatun profeettaan. Kustantaja: Kone-
Ketonen Oy.

Profeetta Jesaja.

Osallistu

Avainkysymyksiä  
kuukauden 1., 3. ja 5. la klo 14.35
(2. ja 4. la tuttuun tapaan Lähetysavain)

Kansanlähetyksen radio-
ohjelmisto uudistuu. 
Uuteen Avain kysymyk-

siä-sarjaan voit lähettää Raa-
mattuun liittyviä kysymyksiä:  
avaimia.net/palaute.

L iity mukaan Radio Dein 
musiikkiraatiin:  
radiodei.fi/musiikkitutkimus   

pÄÄSiÄiNeN



UUTUUKSIA TERVETULOA DEIKAUPPAAN!

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

Deikaupassa

AHDISTUS – EPÄUSKOA VAI OSA ELÄMÄÄ
Jouni Lallukka
Tämä kirja on tarkoitettu jokaiselle ahdistuksen kans-
sa kamppailevalle. Se soveltuu erinomaisesti kaikille 
niille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paremmin 
ahdistuksen olemusta. 

Perussanoma

deikauppa.fi
asiakaspalvelu@deikauppa.fi

RAAMATUN PUNAINEN LANKA 
CD JA NUOTTIKIRJA 
Jippii
Uusin Jippii-äänite. Saatavilla myös 
nuottikirja!
Jippiimissio

Jännittävä
tositarina

HUOM! muista tuotantotiedosto 10 mm bleedeillä! Ei l.merkkejä!

Pieni opas paastoon

KASVATUKSEN TUEKSI:

0sta meiltä, tuet Deitä

29 €

JEESUS KUUNTELEE
Sarah Young
Teos ohjaa sinua päivittäi-
sissä rauhan, ilon ja toivon 
hartausrukouksissasi. Koe 
ilontäyteinen suhde Vapah-
tajan kanssa, joka rakastaa 
saada kuulla rukouksiasi. 

Kuva ja Sana17 €

MIKSI ISRAELISTA 
PITÄÄ PUHUA
Risto Huvila
Risto Huvila on kirjoittanut 
blogia Seurakuntalainen.
fi:ssä. Nämä kirjoitukset on 
kerätty yksiin kansiin krono-
logisessa järjestyksessä. 

Perussanoma27 €

KEHON RUKOUS
Ville Kalaniemi
Pastori Ville Kalaniemi va-
laisee paaston tärkeää mer-
kitystä kristillisen tradition, 
terveydellisten näkökohtien, 
tutkimustiedon ja Raamatun 
esimerkkien pohjalta.

Aikamedia19€

12,90 €
/kpl MUISTIKIRJAT

Sari Savela
Kauniilla kansikuvilla varustettuja kova-
kantisia muistikirjoja on saatavana kolmea 
erilaista mallia: jaloleinikki, kielo tai sireeni. 

Perussanoma

Anna lahjaksi – osta iloksi itselle

15 € 25 € 28 €

ISÄN JA ÄIDIN KÄSIKIRJA
Nicky & Sila Lee
Kirja on täynnä kallisarvoisia 
neuvoja ja käytännön vinkkejä, 
joten se palvelee vanhempien 
ehtymättömänä ideapankkina ja 
käsikirjana.

Päivä

SUHTEISTA SIIVILLE
Elina Rautio
Kirja auttaa vanhempia ymmär-
tämään kasvatukseen vaikut-
tavia tekijöitä yhä paremmin 
ja kasvamaan vastuullisessa 
tehtävässään.

Aikamedia

HAAVOITTAVA HOITAVA PERHE
Ulla Dahlen
Lapsuuden perheen kirjoittamattomat 
säännöt vaikuttavat sii hen, keitä olem-
me tänään. Ulla Dahlen ohjaa tunnis-
tamaan haavoittavia suhdemalleja ja 
arjen käytäntöjä.

Aikamedia

ISÄN KAIPUU
Saara Kinnunen
Hyvä isäsuhde on voimavara 
sekä tytölle että pojalle. Isä 
näyttelee merkittävää osaa 
ihmisen itsetunnon kehityk-
sessä.

Perussanoma

ÄIDIN IKÄVÄ
Saara Kinnunen
Kirjan tavoitteena on auttaa mielen 
sovintoon ja parempaan elämän-
laatuun sekä suhteessa omaan 
äitiin että äidin suhteessa omiin 
lapsiinsa.

Perussanoma25 € 27 €

ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ:

LASTEN OMAT:

Kiehtovat elämäkerrat tempaavat mukaansa!

MUSIIKISSA ON VOIMAA:

Kampanjakoodilla DEIALE22 saat 50 euroa ylittävät tilaukset ilman toimituskuluja!

20 € 20 €

PYHÄ
Maksetut Viulut
Maksetut Viulut ry

KELLONSOITTAJA
Exit
Exit

RAKAS MESTARI
Palo
Aikamedia

22 €

TERVETULOA DEIKAUPPAAN!

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

TILAUKSET:

Tarjoushinnat ovat voimassa 31.5.2022 saakka

deikauppa.fi
asiakaspalvelu@deikauppa.fi

RAAMATUN PUNAINEN LANKA 
CD JA NUOTTIKIRJA 
Jippii
Uusin Jippii-äänite. Saatavilla myös 
nuottikirja!
Jippiimissio

HUOM! muista tuotantotiedosto 10 mm bleedeillä! Ei l.merkkejä!

ISOÄIDIN ILTARUNOT
Pia Perkiö &  
Tiipi Jokinen

Yksi runo kuukauden 
jokaiselle päivälle.
Päivä

HAAVOITTAVA HOITAVA PERHE
Ulla Dahlen
Lapsuuden perheen kirjoittamattomat 
säännöt vaikuttavat sii hen, keitä olem-
me tänään. Ulla Dahlen ohjaa tunnis-
tamaan haavoittavia suhdemalleja ja 
arjen käytäntöjä.

Aikamedia

ÄIDIN IKÄVÄ
Saara Kinnunen
Kirjan tavoitteena on auttaa mielen 
sovintoon ja parempaan elämän-
laatuun sekä suhteessa omaan 
äitiin että äidin suhteessa omiin 
lapsiinsa.

Perussanoma

ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ:

15 €25,95 €

24 €

PIENIÄ SUURIA  
IHMEITÄ
Roberto Brandão
Brandãon tarina on 
hämmästyttävä osoitus 
siitä, mitä Jumala voi 
tehdä yhden pojan 
elämällä, silloinkin kun 
hän itse ei pystynyt nä-
kemään tulevaisuutta 
tai toivoa. 

Aikamedia

LATE – SUOMEN 
PELÄTYIMMÄN 
RIKOLLISEN TARINA
Lauri Johansson &  
Jarkko Sipilä (toim.)
Lauri Johansson tuomittiin 
elinkautiseen vankeuteen. 
Vankeudessa hän tuli 
uskoon ja tunnusti kaksi 
muuta selvittämättömäksi 
jäänyttä henkirikosta. 

Docendo

RIKKIREVITTY
Tero Huvi
Omaisen itsemurha on 
läheisille traumaatti-
nen kokemus. Tämä 
on erään isän kerto-
mus omasta polustaan 
poikansa menettämi-
sen jälkeen. 

Suomen Lähetysseura

17 €20 €

10 €

LASTEN OMAT:

VÄRITYSKIRJA MENOPELIT
Jippii

Tartutaan yhdessä väri- 
kyniin ja nautitaan värien  
ilotulituksesta!
Jippiimisso

10 €

TARJOUSHINTAAN!

+
VANKINA ISISIN KANSSA
Peter Jašek & Rebecca George
Joulukuussa 2015 tšekkiläinen Peter 
Jašek matkusti Sudaniin auttaak-
seen ja rohkaistakseen uskonsa täh-
den vainottuja kristittyjä. Kotimatkal-
la hän joutui Isisin vangitsemaksi. Ellei Jumala puuttuisi 
asiaan, hän olisi vankilassa loppuelämänsä. 

Marttyyrien ääni

49,90 €

YHTEIS- 
HINTAAN

Norm. 52 €

MILJOONAN IHMEEN YÖ
Paul Estabrooks
Kirja paljastaa sisäpiirin tietoa monista ihmeistä, jotka 
mahdollistivat Operaatio Helmen eli miljoonan Raamatun 
salakuljettamisen Kiinaan 1980-luvulla. 

Päivä

10 €
Norm. 28 €

HYVÄN ELÄMÄN  
RAKENNUSPUUT
Markku Ojanen
Pohdintaa hyvästä elämästä 
ja onnellisuudesta. Välineitä 
ja vinkkejä omien virheiden ja 
puutteiden tunnistamiseen.

Aikamedia

29,95 €

JIPPU –  
KUN PERHONEN LAKKAA 
HENGITTÄMÄSTÄ
Kai Kortelainen
Väkevä elämäkerta, jossa 
sukelletaan mielenterveyson-
gelmien, seksin, väkivallan ja 
poptähteyden pyörteisiin ja 
lopulta löydetään oma  
itsensä ja Jumala. 

WSOY

6 €
Norm. 9,50 €LÄHDE

RANNALTA
Timotheé Paton
Timothée on nähnyt tuhansien 
Jumalan omien lähtevän rannal-
ta. Nyt hän kutsuu sinua astu-
maan veneeseen ja aloittamaan 
elämäsi suurimman seikkailun.

KKJMK

Kiehtovat elämäkerrat tempaavat mukaansa!

Laatulukemista edullisesti!

Kampanjakoodilla DEIALE22 saat 50 euroa ylittävät tilaukset ilman toimituskuluja!

RAKAS MESTARI
Palo
Aikamedia
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Ohjelmakartta 2022
JulkaIsIJa: 
Kristityt Yhdessä ry

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
kristityt.yhdessa@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/2021/1757,  
voimassa 1.1.2022 alkaen,  
Poliisihallitus 23.12.2021.
Rahankeräysluvan saaja: 
Kristityt Yhdessä ry.

PaInoPaIkka 
Botnia Print Oy, Kokkola

OPeTUS, haRTaUS Ja RUKOUS  MUSIIKKI KeSKUSTelU lÄheTySTyö laPSeT Ja nUOReT UUSInTaU

Ku
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 U Uusintalähetys
 R Ohjelma on ruotsinkielinen
 K Koostelähetys
 h Ohjelma jää tauolle huhtikuussa

   Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

Radio Dei pidättää oikeuden 
ohjelmamuutoksiin.

Uutiset tasatunnein 
klo 06–22
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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
Raasepori 92,3 Mhz 
Rovaniemi 93,4 Mhz (96)
Savonlinna 91,3 Mhz (100,10)
Seinäjoki 89,4 Mhz (102,7) 
Tampere 98,8 Mhz (87,5) 
Turku 107,3 Mhz (99,4)
Vaasa 98,8 Mhz (102,7)

 * Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin.
 ** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kajaanin, Kokkolan, Oulun,  

Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla. 
 ***  Ohjelmaa ei kuulla joka viikko Kajaanin eikä Turun ja 
   Satakunnan kuuluvuusalueilla.

Kuuntele, kun 
sinulle sopii:

deiplus.fi ja 
mobiilisovellus

Radio Dein taajuudet:
(Suluissa alueen kaapelitaajuus)

Maanantai 
U 05.30 Raamattu h
 / Lapset lukevat Raamattua  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.30 Laulun aika
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 10.05 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.05 Tulevaisuustalkoot 
 10.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous  
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
 14.45 Helmiä Raamatusta 
U 15.20 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
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 00.00 Yhdessä ylistämään 
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 

Tiistai 
U 05.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 10.15 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Sykettä Israelista KRY
 10.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
 14.45 Helmiä Raamatusta 
U 15.20 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
 15.40 Aalloilla-extra 
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 
 19.45 Iso Kirja -opisto 70 vuotta
U 20.03 Marttyyrien ääni
U  20.30 Itäraportti
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U  21.36 Päivän sana 
U  21.38 Päivän rukous 
 22.03 Ex-Criminals 
U  23.30 Gospel Train
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 

 

Keskiviikko  
U 05.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 09.03 Viikon debatti
 10.15 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Sykettä Israelista 
U 10.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
 14.30 Minä uskon 
 14.45 Helmiä Raamatusta 
U 15.20 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
 16.30 DädiPodi
U 16.30 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00 USKOn IlTa
 18.03 One Way
 19.03 Paleface Digs Gospel h
U 20.03 Raatihuone
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
U 22.03 Isäntänä Tapani Ruokanen h
 23.00 Gospel Flow 
U 00.00 Tahdotko? 
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 h 
 / Lapset lukevat Raamattua  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 10.15 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Israel-raportti 
 10.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista  
 12.12 Päivän rukous  
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
U 14.20 Radiokirkkokuoro
 14.45 Helmiä Raamatusta 
 15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.20 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
U 16.50 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00 USKOn IlTa
 18.03 Avainradio
 18.30 Avoin raamattukoulu 
 19.20 Sanan aarteita h
 19.50 Kutsumushautomo
 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 02.00 Raamattu kannesta kanteen 
U 02.30 Avoin raamattukoulu 
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Perjantai  
U 05.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 09.03 Jälki-istunto
 10.15 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Sykettä Israelista 
 10.30 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua 
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
 14.25 Kylmän sodan profeetta 
 14.45 Helmiä Raamatusta 
U 15.20 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua  
 16.30 Kinoteekki 
U 16.50 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00–19.00  
 alUeellISTa OhJelMaa
 19.03 Saarnaajan puolituntinen*
 / Evankelistan puolituntinen*
 / 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  21.50 DädiPodi
U 22.05 Aalloilla-extra 
U 23.00 Rukous Suomen puolesta 
U  00.00 One Way
U  02.00 Sana elää
U  03.00 Jälki-istunto
U  04.00 Kuuntelijan toivelista 

 

Lauantai 
 08.02 Pakina
 08.35 Raamattuavain extra
 10.03 Gospel Train R
 10.35 Talokatsastus
 11.03 Raatihuone
 12.03 Yhdessä ylistämään 
 12.50 KD-Kompassi 
 13.03 Itäraportti
U 13.35 Viikon debatti
 14.35 Lähetysavain*
  / Avainkysymyksiä*
 15.03 Marttyyrien ääni
U 15.35 Israel-raportti 
U 15.45 Pakina
 16.03 Toivekonsertti 
 17.03 Helmiä Raamatusta K 
U 18.03 Uskon askeleita 
 19.03 Sanan ja rukouksen ilta  
 20.03 Tahdotko?  
U 22.00 Gospel Flow
U 23.00 Paleface Digs Gospel h
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 10.45 Virsivartti  **
 11.00 Jumalanpalvelus Suomen 
   Raamattuopistolta**
U 12.03 Radioraamattupiiri
U 12.50 Kylmän sodan profeetta
U 13.03 Minä uskon 
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu h 
 / Lapset lukevat Raamattua K 
 14.35 Open doors 
  -maailmankatsaus
U 15.03 Itäraportti
 15.35 Lähetysvartti 
U 16.03 Ex-Criminals 
 17.03 Sana elää
 17.30 Kirkko maailmalla
 18.00 Tuomasmessu ***
U 20.03 Isäntänä Tapani Ruokanen h
 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



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 

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2021/1757, voimassa 1.1.2022 alkaen, Poliisihallitus 23.12.2021.
Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.

Kylvä toivon siemeniä -kevätkeräys

TUE PIENI SUURI IHMISKOE -SARJAA

JA EVANKELIUMIN ÄÄNTÄ RADIOSSA 

Kristityt Yhdessä ry:n kautta

Kiitos lahjastasi!

Sarjan kustantaa Kristityt Yhdessä ry.

Pieni suuri ihmiskoe 
Miten siirtää usko seuraavalle sukupolvelle?

– Kasvatus on kuin suuri koe pienillä ihmisillä. 
Vanhempina etsimme keinoja parhaan ym-
märryksemme mukaan, ja lopulliset tulokset 
näkyvät sitten, kun on myöhäistä vaihtaa tak-
tiikkaa. Uskovien vanhempien yksi tärkeimpiä 
lahjoja omille lapsilleen on uskon välittäminen, 
mutta miten onnistua siinä?, pohtii Johanna 
Sandberg, tulevan 10-jaksoisen kesäsarjan 
toimittaja.

Pieni suuri ihmiskoe avaa uskon ja arvojen siirty-
mistä niiden vanhempien ja lapsien kokemus-
ten kautta, joilla ”ihmiskoe” on jo takanapäin. 
Ääneen pääsevät aikuiset lapset ja heidän 
vanhempansa. Miten usko oli mukana perheen 
elämässä? Mitä arvoja lapsille haluttiin välittää 
– ja mitä oikeasti siirtyi? Mikä saa jälkikasvun 
valitsemaan vanhempiensa uskon – viimeistään 
elämän kiertopolkujen jälkeen?

TULOSSA

1.6. ALKAEN


