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Gospelartisti Pekka Simojoen ideoimat Majataloillat siirtyivät korona-
aikana poikkeuksellisesti radioon. Suosittuja iltoja on järjestetty 1990-
luvulta lähtien eri puolilla Suomea.

Älä pelkää: 
Jumalalla on koko palapeli 
hallinnassa

Tässä numerossa
luotetaan Jumalan 
mahdollisuuksiin.

”Herraa minä ahdingossani huudan, 
ja hän vastaa minulle.”

Ps. 120:1

 
Lapsena opittu rukous
tuli avuksi
tiukissa tilanteissa.
Virpi Härkönen   s. 10

Meidän ei tarvitse lamaantua, 

vaikka rukouksiin

ei aina vastatakaan 

toivomallamme
tavalla.
Jari Vahtera   s. 4

Kirsi Rostamo 
Päivän blogissa

ti klo 08.45 ja 12.50    

Teidän tukenne antaa 
meille voimaa 
nousta ongelmien 
yläpuolelle ja kehittää 
näissäkin olosuhteissa
parempaa radiota.

T apahtumille oli suunni-
teltu kevääksi kiertue, joka 
olisi tuonut i l lat muun 

muassa Helsinkiin, Naantaliin, 
Kristiinankaupunkiin ja Raumalle.

– Kiertue on nyt siirretty hamaan 
tulevaisuuteen. Sen piti olla erityinen 
myös siksi, että EtCeteralla olisi ollut 
uunituoretta, Antti Vuoren sovitta-
maa ja tuottamaa, Pekan säveltämää 
musiikkia, kertoo Pekka Simojoen 
ja EtCetera-kuoron kanssa kiertuetta 
valmistellut Ari Koivulahti.

Koivulahti on kiertänyt syksystä 
2013 lähtien Simojoen, Ilkka Puhakan 
ja Jukka Jämsénin kanssa järjestämässä 
Majataloiltoja eri puolilla Suomea.

– Tapahtumien loputtua koko 
maassa ja nälän samalla kasvaessa, 
tuli ajatus tehdä illoista sarja radioon. 
Sisältönä on Pekan tuttuja pieniä ta-
rinoita, Ilkan puhe, Jukan opetusta 
ja ennen julkaisematonta musiikkia, 
Ari Koivulahti kertoo.

– Kaikilla oli sama näky tehdä oh-
jelmasta tähän poikkeukselliseen 

aikaan sopiva sarja – rohkaiseva ja 
lohduttava.

Inspiraatiota 
Namibiasta

Majataloiltojen isä, Pekka Simojoki, 
sai inspiraation rennoista illanvietoista 
Namibiasta, jossa hän vietti yhdeksän 
vuotta lapsuudessaan. Afrikkalaisten 
iloinen ja mutkaton tapa kokoontua 
yhteen, laulaa, viettää aikaa, tarinoida 
ja joskus tanssiakin teki lähetyslapseen 
vaikutuksen.

Iloisten iltojen jälkeen Suomeen 
paluu oli Pekka Simojoelle kulttuuri-
shokki. Se sai kirkollisen vaikuttajan 
miettimään, kuinka suomalaista kirkol-
lista kulttuuria voisi uudistaa. Simojoki 
alkoi järjestää silloisella asuinpaikka-
kunnallaan Riihimäellä Little Light 
-iltoja, joihin jopa jonotettiin.

– Silmiinpistävää oli niiden ihmisten 
määrä, joita ei yleensä kirkonpenkissä 
näkynyt, hän toteaa.

Majataloilta
3.7.–31.7.

pe klo 20.03 ja su klo 03.30 

TOIVE-
UUSINTA

Majataloiltaa vietetään nyt radiossa

Kaikilla oli sama näky 
tehdä ohjelmasta tähän 
poikkeukselliseen 
aikaan sopiva sarja 
– rohkaiseva ja 
lohduttava.

Kun Simojoet muuttivat Kangasalle, 
kaupungin kirkossa alkoivat Maja-
taloillat, joiden ajatukseen kuuluivat 
yhteinen tekeminen: laulaminen, ru-
kous ja uskon jakaminen. Sittemmin 
ne levittäytyivät ympäri Suomea. 

Toukokuussa iltoihin pystyi osal-
listumaan Radio Deitä kuunnellen. 
Kuuntelijoiden toiveesta Majataloillat 
uusitaan Radio Deissä heinäkuussa.

Majataloilta-sarjan kustantavat 
Kristityt Yhdessä ry, EtCeteran Tuki 
ry ja illan esiintyjät. Ohjelman tuottaa 
Ari Koivulahti.  

Teksti: Kai Kortelainen
Kuva: Philippe Gueissa

PÄÄKIRJOITUS

E lämäni tärkeimmän ruko-
uksen rukoilin 30 vuotta sit-
ten Tuomasmessun jälkeen 

Mikael Agricolan kirkon alttarilla, kun 
pyysin Jeesusta sydämeeni. Se oli ris-
teyskohta, joka muutti elämäni. Siitä 
alkoi yhteinen matkamme, jolla olen 
saanut seikkailla rukoillen.

Radio Deihin liittyy paljon ru-
kousmuistoja. Rukouksessa olles-
sani Jumala on avannut oikeita ovia 
ja sulkenut vääriä. Hän lähetti minut 
Raamattukouluun Uuteen-Seelantiin, 
ja rukouspaastossa sain myös näyn 
kristillisestä radiosta. 

Olin kantanut näkyä kristillisestä ra-
diosta jo vuosia, ja kun vuonna 1996 
vihdoin Helsinkiin tuli haet-
tavaksi radiotaajuus, kris-
tilliset yhteisöt eivät 
uskaltaneet ottaa 
siitä taloudellista 
vastuuta. Silloin 
rukoukseni oli 
huutoa: "Minä 
olen tehnyt kaik-
keni, miksi et vas-
taa!" Jumala otti 
laput silmiltäni ja 
haastoi minua sijoit-
tamaan omat rahani ja 
lähtemään yrittäjäksi. 

Olen myös rukoillut mielestäni Jumalan 
tahdon mukaisia rukouksia, joihin en ole 
saanut toivomaani vastausta. Kun äitini 
joutui kaksi vuotta sitten muistisairauk-
sien takia hoitokotiin, rukoilin hänelle 
armoa. Sen sijaan Jumala salli hänelle sekä 
fyysistä että psyykkistä tuskaa. Huhtikuun 
lopussa äitini pääsi vihdoin taivaan kotiin 
pian isäni kuoleman jälkeen. Jos itse pää-
sen joskus perille, haluan laittaa Jumalan 
tilille ja selvittää, miksi jotkut kärsivät 
enemmän kuin jaksavat kantaa. Mutta 
ehkä sillä kysymyksellä ei enää taivaassa 
olekaan mitään merkitystä.

Lopetan rukoukseni aina pyyntöön 
tapahtukoon sinun tahtosi. Vaikka en sitä 

ymmärrä, silti minulle jää ihmisen osa 
eli nöyrtyminen Jumalan tahtoon, ja 
loppujen lopuksi luja luottamus sii-
hen, että Hänellä on koko palapeli 
hallinnassa. 

Koronan ja Radio Dein muuton ai-
heuttamien haasteiden keskellä olen 
rukoillut paljon. Jos olisin viime syksynä 
tiennyt, mitä on edessä, olisin tehnyt 

paljon asioita toisin. Kaikkien 
surujen keskellä epäilin, 

että Jumala on hylännyt.  
Mutta Hän onkin las-

kenut Radio Dein 
kuuntelijoiden sy-
dämelle. Teidän 
tukenne antaa 
meil le voimaa 
nousta ongelmien 

yläpuolelle ja kehit-
tää näissäkin olosuh-

teissa parempaa radiota. 
Kiitos kaikista rukouksista 

ja taloudellisesta avusta! 

Jumala siunatkoon ja varjelkoon 
elämääsi, 

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Kuvassa Kirsi Rostamo sekä hänen van-
hempansa Raija ja Mauno Rostamo.

  Rukous-
  puhelimessa 
   viedään ihmisten taakkoja 

   rukouksessa Jumalalle.  

Harriet Lohikari  s. 19
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Rukouksin vapautettu
Jari Vahtera kamppaili pelkojaan 
vastaan kaksikymmentä vuotta 
vielä uskoontulonsa jälkeenkin. 
Suhde Jumalaan, peräänantama-
ton rukous sekä avoin asenne 
ovat auttaneet ulos kaaoksesta. 
Nykyään hän johtaa yli 500 jä-
senen hellun taiseurakuntaa 
Vantaan Korsossa.

J ari Vahtera syntyi forssalaisen 
kahdeksanlapsisen perheen 
seitsemäntenä veljeksenä.

– Olin varmaan Suomen nuo-
rin vanki, Jari toteaa ajoista äi-
tinsä kohdussa, äidin istuessa 
tuomiotaan. 

Isä oli enimmäkseen linnassa ja 
äiti sairasteli paljon, mutta yritti 
pitää kuria suurelle lapsilaumalle. 
Pienen pojan isän ikävä oli kova. 

– Pyöräilin monta kertaa py-
säkille, jolle huristeli Turusta tu-
leva bussi. Sillä samalla saattaisi 

Kävelin kadulla ja rukoilin, 
että jos Jeesus olet olemassa, 
lähetä joku!

4 |

saapua Kakolassa istuva isäkin ko-
tiin. Ajattelin aina, että jospa hän 
tänään tulisi. 

Jari tapasi lopulta vain kolme tai 
neljä kertaa isänsä, joka kuoli po-
jan ollessa vain kymmenvuotias.

Teetuvan vallattomat 
vieraat

– Murrosikäni oli tosi karmea! 
Jari muistelee, kuinka kaveri-

porukalla käytiin elämöimässä 

Forssan helluntaiseurakunnan 
teetuvalla. 

– Siellä sai kuumaa teetä ja pul-
laa, ja ne ihmiset olivat äärimmäi-
sen mukavia. He heittivät kyllä vä-
lillä meidät pihalle, kun pidimme 
liian kovaa mekkalaa, mutta kym-
menen minuutin päästä sanoivat, 
että tulkaahan sisälle, ettette jäädy. 

Erään kerran jälkeen Jari totesi 
kavereilleen, että uskoo elämän 
jälkeen olevan jotain, ettei kaikki 
voi loppua tähän. Hän toivoi si-
simmässään, että voisi vielä nähdä 
isänkin. 

– Kaverit nauroivat, ettei mitään 
Jumalaa ole. Muutaman viikon 
kuluttua he tulivat uskoon, minä 
en. Puolestani kyllä rukoiltiin ja 
sain pienen Raamatun, jota luin 
salaa kotona. 

Kadulta poimittu

Hurjia nuoruusvuosiaan elävä 
Jari muutti Helsinkiin. Palatessaan 
vuonna 1990 eräältä Forssan reis-
sultaan kotiin, hän rukoili Jumalalta 
elämäänsä muutosta. 

– Kävelin kadulla ja rukoilin, 
että jos Jeesus olet olemassa, lä-
hetä joku! 

Noin 50 metrin päässä pysähtyi 
auto ja Olliksi esittäytyvä uskova 
pyysi Jarin kyytiin. 

– Hän oli kokenut, että Jumala 
kehotti lähtemään liikkeelle. 
Siinä autossa annoin elämäni 
Jeesukselle.

Pelon vankina

Jari kärsi voimakkaista peloista 
pitkään uskoontulonsa jälkeenkin. 
Hylkäämisen pelko oli kaikkein 
suurin. Kuolema oli kylvänyt kau-
hua perheessä usein: Ennen isän 
menehtymistä hukkui vanhin veli, 
pian kuoli isoäiti ja hänen jälkeensä 
haudattiin äiti ja sisko. 

– Hylkäämisen pelko saa ihmi-
sen puolustautumaan kuin eläi-
men. Kun pelkäät tulla hylätyksi, 
hylkäät itse. Sellainen elämä on tosi 
vaikeaa. Koettelet kaikkea. 

Jari kertoo vaimonsa Merjankin 
joutuneen lujille hänen rikkinäi-
syytensä tähden.

Jumala kosketti

Jari on aina ollut hyvin avoin, ja 
sen myötä hän on saanut paljon 
esirukoilijoita. 

– Rukouskokoukset oikein kan-
nustivat minua eteenpäin. Kun oli 
paha olo, menin seurakuntaan ja 
pyysin, että rukoilkaa puolestani. 

Jarin ahdistukset olivat kuitenkin 
niin vaikeita, että lopulta pasto-
rit joutuivat neuvottomana tote-
amaan, etteivät pystyneet autta-
maan, eivätkä tienneet mikä miestä 
vaivasi.

– Yhdessä kokouksessa puhui 
ugandalainen saarnaaja Michael 
Kimuli. Kun hän julisti, koin yht-
äkkiä, että nyt tapahtuu jotain. 
Sisuksissa pyöri ikään kuin suuri 
korkkiruuvi. Olin jo lähdössä pois, 
mutta huomasinkin olevani edessä 
rukoiltavana. 

Siinä Jari sai kokea, kuinka mah-
doton puristus vihdoin hellitti. 
Vaikka tämänkin jälkeen elämään 
on ahdistuksia ja pelkoja tullut, 
niiden vaikutusvoima on selkeästi 
heikentynyt. 

– Pyhä Henki ja vaimon tuki 
ovat auttaneet. 

Pandemian vaikutus

Koronaviruksen aiheuttama poik-
keustila on pakottanut Korson hel-
luntaiseurakunnan johtavan pasto-
rin ja hänen tiiminsä omaksumaan 
uusia toimintatapoja. 

– Jumalanpalveluksia ja live-
rukousiltoja on järjestetty netin 

välityksellä. Yksinäisille ihmisille ja 
eristyksessä oleville vanhuksille on 
soitettu. 

Myös seurakunnan ovet on pidetty 
auki pienimuotoisia keskustelu- ja 
rukoushetkiä varten, sillä suuressa 
kirkkosalissa on helppo huomioida 
turvaetäisyydet. Seurakunnassa jär-
jestettävä elintarvikejakelu siirtyi pan-
demian vuoksi ulkotiloihin, ja monet 
ovat kiitelleet kyyneleet silmissä saa-
mastaan ruokakassista. 

Jari toteaa, että näin suuren katast-
rofin edessä on pitänyt olla tosi suuret 
korvat ja pieni suu. 

– Aina ei ole edes 
sanoja. Pitää vaan 
laittaa luottamus 
Herraan ja tietää, 
että kaikki on Hänen 
kädessään. Meidän 
ei tarvitse lamaantua, 
vaikka rukouksiin ei 

aina vastatakaan toivomallamme ta-
valla, tai jos joudumme odottamaan. 
Emme välttämättä pääse helpom-
piin oloihin, mutta Jumalan kanssa 
uskallamme elää tämänkin hetken. 
Lähemmäksi Jeesusta vaan, se on 
paras turvapaikka.  

Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Jari Vahteran albumi

Näin suuren katastrofin 
edessä on pitänyt olla 
tosi suuret korvat ja 
pieni suu.

Kutsu vapauteen 
la klo 20.03 ja ke klo 24.00  

Jari Vahteran haastattelu ja
muut jaksot podcasteina:

radiodei.fi/kutsu-vapauteen

Jari Vahtera rentoutuu ja latautuu luonnossa.

JOULUNAJAN MATKA ISRAELIIN 
28.12. 2020–5.1. 2021

Alkaen 
1 750 €

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

Alkaen 
1 978 €

Natania ja Jerusalem: 
ICEJ:n Lehtimajanjuhla 

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

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Kinneret Tours.

Lisätietoja Deimatkat.fi 

Pekka Vaismaa
 (ICEJ).

Jari kiittää puolisoaan Merjaa lämpimästi tärkeästä 
tuesta lähes 30 avioliittovuoden aikana.
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Kansanedustaja Antero Laukkanen paljastaa, mitä 
hallituksessa ja oppositiossa rukoillaan.

Antero Laukkanen:
Rukous on sydämen laji 

Aalloilla 
ti klo 16.03, ke klo 01.00  

ja pe klo 22.03 

E duskunnan raamatturyhmä on vanhin 
varsinaisen eduskuntatyön ulkopuolelle 
syntynyt toimintaryhmä Arkadianmäellä. 

Sen historia ulottuu yli sadan vuoden taakse.
Viralliseksi eduskunnan raamatturyh-

mäksi toiminta järjestäytyi 90-luvun lopulla 
Antero Laukkasen tultua töihin parlamenttiin. 
Vuonna 1997 eduskunnassa otettiin käyttöön 

– Pidän Jumalaan keskittyvästä ylistys-
musiikista, jonka liitän myös rukouk-
seen. Ellei ole liian hektistä, aloitan
aamuni hiljentymällä niiden ääreen. 
Eduskunnan työhuoneessani saattaa 
soida Jim Reeves. Monta kertaa on joku 
edustajakollega tullut koputtamaan 
ovelle ja kysynyt: ”Mikäs hieno musiikki 
täällä soi?”

Kuuntele
podcasteina: 

radiodei.fi/radiohartaus

    
      

         
                RADIOHARTAUS 

yrityksestään ajautui konkurs-
siin. Seurasi kymmenen vuoden 
velka-ahdinko.

– Koin, että Taivaan Isä kutsui 
minua rukoukseen, erityisesti esi-
rukoukseen Suomen puolesta.

Parlamentin hartauselämän vas-
tuunkantajaa voisi pitää hurskaana 
pyhimyksenä, jonka yllä leijuu vah-
vana Herran henki. Silti Antero 
Laukkanen pitää itseään ”hyvin 
tavallisena rukoilijana”.

– En usko, että taivaan valtakun-
nanavaimet ovat sellaisia, joita an-
netaan vain joillekin ihmisille, siksi 
että he olisivat vaikkapa erityisiä 
rukoilijoita. Rukous ei ole koskaan 
tekniikkalaji. Se on sydämen laji.

Herra anna minulle armosi mu-
kaan, älä ansioni mukaan on rukous, 
jonka espoolaisedustaja mielel-
lään lausuu. Koko ikäänsä Antero 
Laukkanen ei ole rukoillut.

– Olin lähiön katukasvatti, 
muuttanut Helsingin keskus-
tasta Espoon K arakallioon, 
jossa olin erilaisissa nuorisojen-
geissä. Pariskunta paikallisesta 
Vapaakirkosta näki tilanteen. 
He ajattelivat, että meillä on 
ihan hyviä nuoria, mutta kun ei 
ole mitään tekemistä, ne tekevät 
kolttosia.

Pariskunta käynnisti poikaker-
hon, jonne pyysivät mukaan myös 
teini-ikää kolkuttelevan Anteron. 
Kesän lähestyessä vetäjät piipah-
tivat Laukkasten kotona.

– He pyysivät vanhemmiltani, 
saisiko Antero lähteä seurakunnan 
nuorten leirille ja lupasivat maksaa 
leirin, jos vain saisin luvan lähteä. 
Kun äiti kuuli, että poika pääsee 
ilmaiseksi jonnekin, minulta ei 
enää hirveästi kyselty, vaan ruvet-
tiin pakkaamaan laukkua.

Leirillä nuori Laukkanen tuli 
uskoon ja on ollut siitä lähtien seu-
rakunta-aktiivi vapaissa suunnissa.

– Se oli aika suoraviivaista, ku-
ten on perusrukouksenikin: ”Hei 
Taivaan Isä, täällä Antero. Mulla 
olisi taas asiaa.”  

Teksti: Kai Kortelainen, 
Anu Lehtipuun 

haastattelun pohjalta
Kuva: Sakari Röyskö

Hän jos kuka siis tietää, mitä eduskunnassa 
rukoillaan.

– Kyllä se on nyt erittäin keskittynyttä siihen, 
että pyydetään voimia ja viisautta koronatilan-
teen ratkaisemiseen. Sillä ei ole väliä, ovatko 
rukoilijat hallituksesta vai oppositiosta. Kaikilla 
on yhteinen huoli, että Suomi selviäisi tästä 
mahdollisimman nopeasti. Sitäkin rukoil-
laan, että koronan kautta maassamme voisi 
tapahtua hengellistä uudistumista.

Korona-aika on muuttanut eduskunnan ru-
kousryhmät etärukousryhmiksi. Normaalisti 
rukoukseen hiljennytään eduskuntatalon yh-
teisissä tiloissa.

– Meillä on Viikkopaussi torstaiaamuisin, 
joka on tunnin kestävä raamattupiirityyppinen 
rukoushetki. Lisäksi meillä on muutaman kan-
sanedustajan isännöimä esirukousryhmä, joka 
kokoontuu viikoittain. Eduskunnan virkamie-
hillä on myös henkilöstön oma rukousryhmä.

Lama sytytti kipinän 
rukoukseen

Yrittäjänä toimineen Laukkasen oma rukous-
kipinä syttyi sekin kriisiaikana. Elettiin keskellä 
90-luvun syvää lamaa. Kolme hänen viidestä kansanedustajien avustajajärjestelmä. Tuolloin 

vielä kristillisdemokraattien kansanedustajana 
työskennellyt Toimi Kankaanniemi pyysi 
Laukkasta avustajakseen.

– Siitä lähtien olen eduskunnan rukousta 
johtanut tavalla tai toisella, nyt toista kauttaan 
itse kansanedustajana työskentelevä Antero 
Laukkanen sanoo.

Sanna Sjöholm johdatettiin 
radioaalloille
Sanna Sjöholm on uusimpia Deissä kuultavia ääniä. Hän opiskelee 
radiotoimittajalinjalla Kauhajoen opistolla, ja kevät toi hänet 
harjoitteluun Radio Deihin. 

M ikä sai nuoriso-
t y ö n o h j a a j a n 
i n n o s t u m a a n 

radiotyöstä?
– Aiemmin en ollut alasta 

yhtään kiinnostunut. Noin 
vuosi sitten istuin autossa ra-
diota kuunnellen ja sain aja-
tuksen lähteä opiskelemaan 
radioalaa. Koin tämän vah-
vasti Jumalan oven avauksena. 
Enkä ole katunut valintaani 
päivääkään!

Uskovalle Sannalle oli luon-
tevaa valita harjoittelupaikaksi 
juuri Radio Dei.

– Täällä saa puhua Jumalasta, 
eikä tarvitse varoa puheitaan 
oman uskon suhteen.

Harjoittelusta jäi hänelle 
hyvä maku. 

– Sain alusta lähtien tehdä 
’oikeita töitä’. Tuntui hyvältä 
että arvostettiin ja sai sopivan 
kokoisia haasteita. 

Päivän rukous -ohjelma on 
vastaus kuuntelijoiden toivee-
seen saada kanavalle enemmän 
rukousta, ja Sanna alkoi toi-
mittamaan sitä harjoittelunsa 
viimeisellä viikolla. 

– Enimmäkseen siinä rukoil-
laan, mutta pohjustan lähetystä 
usein raamatunkohdalla. 

Hän jatkaa sarjaa vuorovii-
koin Riikka Pajusen, Pekka 
Perhon ja Tommi Törnroosin 
kanssa. Ohjelmaa kustantaa 
Kristityt Yhdessä ry.  

Teksti: Johanna Reinikainen,  
Anu Lehtipuun 

haastattelun pohjalta
Kuva: Sanna Sjöholmin 

albumi

Päivän rukous 
arkisin klo 12.12. ja 21.38  

Täällä saan puhua 
Jumalasta.

Taivaan Isä kutsui 
minua esirukoukseen 
Suomen puolesta.
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Jeesuksen koko sanoma kiteytyy
Isä meidän 

-rukoukseen

K oronakevään aikana 
kristittyjä on keho-
tettu erityisesti 

yhteiseen Isä meidän -ru-
koukseen. Myös paavi 
on vedonnut asiasta, ja 
moni noudattaa keho-
tusta päivittäin kello 12. 
Tuntuu kuin iso joukko 
ihmisiä olisi samalla ka-
navalla tai taajuudella eris-
täytymisestä huolimatta. Kun 
helmikuussa aloitin Radio Deissä 
blogisarjani Isä meidän -rukouksesta, 
en tulevista ajoista mitään aavistanut. Halusin 
vain sitoutua tutkimaan tuota rukousta, jonka 
Jeesus itse on opettanut. Urakasta tuli antoisa.

Isä meidän on monelle tuttu, mutta melko 
lailla rasitettu rukous. Siitä on tullut kuin juh-
lallinen päätösrituaali, joka sanotaan muiden, 
muka varsinaisten rukousten lopuksi, ajatusten 
jo karkaillessa omille teilleen. Ja kuitenkin juuri 
tämä rukous oli tiivistelmä Jeesuksen koko sa-
nomasta. Se voisi siis olla rukouksemme tärkein 
osuus. Mutta monelle siitä on tullut liian tallattu 
polku. Sydän ei olekaan siinä, mitä Jeesus on 
opettanut. Vika voi kuitenkin olla meissä, ei 
rukouksessa, sillä se on nerokas.

Jo ensimmäinen sana räjäyttää pankin. Se on 
koko rukouksen avain. Jeesus tarjosi aivan radi-
kaalia puhuttelutapaa opetuslapsilleen. Vanhassa 
Testamentissa ei puhuta Jumalasta isänä. Ennen 
Jeesusta kukaan ei uskaltanut puhutella Jumalaa 
hänen intiimillä nimellään Isä – tai isi. Siihen ase-
maan ja suhteeseen ei uskallettu sijoittaa pyhää, 
kaikkivaltiasta taivaan ja maan luojaa. 

Vasta Jeesus paljasti ihmiskunnalle Jumalan 
rakastavana Isänä. Mutta hän ei jäänyt vain ku-
vailemaan omaa suhdettaan häneen. Jeesus an-
toi seuraajilleen valtuudet kutsua häntä isäksi. 

Uskonoppineet kokivat tämän 
uskaliaisuutena ja röyhkey-

tenä, ja saivat syyn vainota 
Jeesusta jumalanpilkasta. 

Koko kristinusko ta-
vallaan sisältyy sanaan 
”Isä”. Tämä suhde on 
elämän turvallinen 

kasvupohja. Siitä seu-
raa vastaanotettu, ei 

saavutettu identiteetti. 
Ihmisarvosi ei perustu siihen, 

mitä olet tehnyt tai jättänyt te-
kemättä. Se perustuu siihen, kenen 

lapsi olet ja että olet syvästi rakastettu. Olet 
tervetullut olemaan se kuka olet.

Millainen on tuo isä? Jeesus antoi vinkin. 
Sellainen kuin hän. Joka on nähnyt minut, on 
nähnyt isän, Jeesus vastasi pyyntöön Näytä 
meille isä niin me tyydymme. Hän paljasti mitä 
maata isä on, ja miten mielettömästi isä ra-
kastaa ihmisiä. 

Jos joku on isä, jonkun toisen täytyy olla 
lapsi. Mutta lapsenomaisuuden sijasta alkukie-
len ilmaisu painottaa ihmisen arvoa, asemaa 
ja tehtävää Jumalan lapsena, ei lapsellisuutta.

Alkupuhuttelun toinen sana, meidän, muis-
tuttaa siitä, että vaikka ihmisen suhde Jumalaan 
on henkilökohtainen, häntä ei voi kukaan omia 
itselleen. Tällä sanalla koko ihmiskunta sidotaan 
mukaan rukoukseen. Se tekee rukouksestani 
aivan erityisen mielekästä. Se pyytää koko maa-
ilmalle armoa ja toivoa. Tämä rukous muuten 
kaikuu planeetallamme joka hetki. 

Eija-Riitta Korhola

Filosofian tohtori

Vasta Jeesus paljasti 
ihmiskunnalle 
Jumalan 
rakastavana Isänä.

Eija-Riitta Korhola 
käsittelee Isä meidän -rukousta

Päivän blogissa 
to klo 08.45 ja 12.50  

ja seurakuntalainen.fi -blogikirjoituksissaan

Tervetuloa takaisin Ariel
Koti-isyydestä nauttinut Ariel Neulaniemi oppi lapsiltaan kärsivällisyyttä. Suosittu 
juontaja palaa parin vuoden tauon jälkeen radioaalloille.

K un kolmen lapsen koti-isän rooliin 
solahtanut toimittaja vastaa kotonaan 
puhelimeen, taustalla kuuluu iloisia 

lasten ääniä, ja välillä hän huikkaa pukeutumis-
ohjeita ulosmenevälle lapselleen. Edes korona 
ei ole päässyt sotkemaan pahasti perheen arki-
sia kuvioita. Ariel on touhuillut lastensa kanssa; 
pyykännyt, siivonnut ja kokkaillut. Hän kyke-
nee näkemään poikkeusoloissa jotain hyvääkin. 

– Tämä on ollut mahdollisuus sisaruksille. 
On löytynyt yhteistä tekemistä enemmän. 
Ollaan oltu paljon luonnossa retkeilemässä. 

Haikeus kuuluu miehen äänessä vain, kun hän 
harmittelee koronan vuoksi poisjääneitä uinti- 
ja savusaunahetkiä yhdessä vaimonsa kanssa. 

Tästä kaikki alkoi 

Arielin isä oli kova kuuntelemaan radiota. Se oli 
tuttu ja turvallinen äänimaiseman tuoja jo lap-
suudessa. Ohjelmien kuunteleminen sekä kirjo-
jen lukeminen ovat ruokkineet mielikuvitusta. 

Myös lauluntekijänä tunnettu Ariel kokee 
saaneensa radion kautta innoitusta suosikki-
artisteiltaan, ja musiikki olikin avainroolissa, 
jotta ovi radiomiehen ihmeellisiin seikkailui-
hin avautui. 

– Taisin pelastaa jostain kirjaston poistolaa-
tikosta Jake Nymanin rock-tietokirjat. Sieltä 
löytyivät tutut  60- ja 70-luvun suosikkibändit. 

Ahmittuaan opukset Ariel marssi paikallis-
radion toimitusjohtajan ovelle ja kysyi voisiko 
tulla tekemään ohjelmaa. 

– Minulla olisi levyjä ja vähän sanottavaakin.
Seuraavana kesänä työ jatkui gospel-ohjel-

man juontajana ja Deihin Ariel päätyi Radio 
Dei Pohjanmaan kautta. 

– Soitin Kirsille ja kysyin, haluaisitteko il-
maista työvoimaa.  

Lasten opettamaa

Hiekkakakkujen ja korvapuustien leipomi-
sen ohella Ariel on ehättänyt opiskelemaan 

teologiaa sekä viestintää avoimessa yliopis-
tossa. Motiivina on ollut hyöty niin elämää 
kuin työtä varten. 

Helmikuussa laulunikkarilta ilmestyi single 
Tyttöni tuollainen. Laulu kuvaa isän ja tyttären 
välistä suhdetta. Vuodet lasten kanssa ovat 
opettaneet nöyryyttä.

– Se on ollut vähän surullinenkin juttu, kun 
huomaa miten keskenkasvuinen itse voi olla. 

Lapset ovat venyttäneet Arielin vieteriä, mutta 
ovat antaneet myös paljon ilonaiheita. 

– Luontoretket ovat sellainen asia, että kun 
otetaan kahvia ja yhdessä leivottuja korva-
puusteja mukaan, niin tulee hyvä poljento 
elämään. 

Tiski- ja villakoiravuorien pienentäminen 
on toki kuulunut aina normiarkeen, mutta 
syvempi tutustuminen koulurepun ja lasten 
arjen sisältöön on syventänyt samalla äidin 
roolin arvostamista. 

– Naiset ovat metatason ajattelijoita. Tämän 
huomaa, kun hyppää sellaisen saappaisiin, 
joka suunnittelee lasten kavereiden lahjat, 
pitää kirjaa neuvolakäynneistä ja oikeanlai-
sista resepteistä. 

Paluu juontotehtäviin

Ariel palaa töihin kesäkuun alussa.  
– On ollut ikävä ihmisten kohtaamisia. 

Samoin sitä, että pääsee suunnittelemaan ja 
ideoimaan, mitä sisältöä voisi tuottaa ja mistä 
jutella kenenkin kanssa. 

Arielin miellyttävää ääntä tullaan kuulemaan 
ensin Toivon Päivässä. 

– Yritän olla mahdollisimman hyvää seuraa 
ja varmasti vuorovaikutteisesti, että rakenne-
taan yhdessä hyvää iltapäivää jutellen ja eri 
teemoihin uppoutuen. 

Teksti: Marja Salminen, 
Anu Lehtipuun haastattelun pohjalta

Kuva: Sakari Röyskö

Toivon Päivä 
arkisin klo 14–17

Kuvaaja: Jani Laukkanen

Kuva: Pixabay.com

On ollut ikävä 
ihmisten 
kohtaamisia.
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Kesämies Mikael 
 kyläilee

Jokainen #herätys-aamu 
esittelee uudet 
ihmiset ja puheenaiheet 
eri puolilta Suomea 8.–26.6.
arkisin klo 07.15–10.00. 

ikkunanpielet oli maalattu ris-
teillä. Oli sellainen pelon ilmapiiri, 
että en uskaltanut nukkua.

Hän kertoo kohdanneensa itse 
paholaisenkin, ja ajaneensa sen 
hädissään ulos Jeesuksen nimessä. 
Lapsena opittu rukous tuli avuksi 
tiukassa tilanteessa.

Havahtuminen

Parikymppisenä Virpi otti it-
seään niskasta kiinni ja haki 
lähihoitajakoulutukseen. 

S a i r a a n h o i t a j a  Vi r p i 
H ä r k ö n e n  i l o i t s e e 
Jumalan avaamasta uu-

desta ovesta. Keväällä päättyneen 
työkokeilun jälkeen hän työllistyi 
terveysasemalle Espoossa, jossa 
hän työskentelee päivystyksessä, 
pitää sairaanhoitajan vastaanottoa 
sekä toimii monissa erilaissa sai-
raanhoitajan tehtävissä. 

– Tuntuu ihanalta olla taas 
töissä ja tehdä sitä, mikä on lä-
hellä sydäntä! 

Vaikka takana on viisi kovaa 
vuotta terveyden ja työkyvyn 
menetyksineen, Virpi kiittää vai-
keistakin ajoista, sillä ne kasvat-
tivat häntä hengellisesti. Myös 
vapaaehtoistyö seurakunnassa 
toi uusia uskonystäviä sekä si-
sältöä päiviin. 

Muutenkin kahden lapsen yk-
sinhuoltajaäidin elämässä puhal-
tavat muutokset tuulet. Esikoinen 
on lentämässä pesästä. 

– Yritän totutella ajatukseen, 
että jäädään nuorimman kanssa 
kahdestaan.

Vaikea nuoruus

Uskovassa kodissa kasvanut Virpi 
tietää, että arki murrosikäisten 
kanssa ei rullaa aina ongelmitta. 
Hän itse lähti maailman teille kol-
mentoista ikäisenä. 

– Riitelimme paljon isän 
kanssa koko murrosikäni ajan. 
Hän oli aika tiukka kasvattaja, 
minä kapinoin ja karkailin ko-
toa. Ajauduin seuraan, joka ei 
ollut hyväksi minulle pidemmän 
päälle. Sairastuin bulimiaan ja 
lievitin ahdistusta viinan ja lääk-
keiden sekakäytöllä. Huumeista 
pysyttelin erillään. 

Virpi Härkönen kasvoi uskovassa kodissa, mutta ajautui 
nuorena päihteisiin ja rikoksiin. Vuosien ahdistuksen, 
masennuksen, kovien selkäkipujen ja avioeron jälkeen hän 
huusi Jumalan puoleen. Tänä päivänä elämä hymyilee.

Myös näpistelyt tulivat mukaan 
kuvioihin, sillä Virpi varasteli ta-
varaa kaupoista rahoittaakseen 
päihteiden käyttöään.

Okkultismi

Todellinen pimeyden kuilu 
avautui nuorelle Virpille hänen 
sekaantuessaan okkultistisiin 
asioihin.

– Kaikki lähti spiritismin 
peluusta.

Henkimaailmaan syvemmin 
upotessaan hänen ympärillään 
alkoi tapahtua pelottavia ja ahdis-
tavia asioita. 

– Kotona tavarat saattoivat 
vaihtaa paikkaa tai kuulin kuinka 
joku kävelee ja kolistelee, vaikka 
tiesin muiden perheenjäsenten 
nukkuvan. Erään kerran kaikki 

Minut on 
vapautettu
yksi asia 
kerrallaan.

Kotona opittu ilta rukous
kantoi vaikeinakin vuosina

Kutsu vapauteen 
la klo 20.03 ja ke klo 24.00  

Virpi Härkösen haastattelu ja 
muut jaksot podcasteina:

radiodei.fi/kutsu-vapauteen

Eheytyminen

Pala palalta Virpin elämä 
lähti etsimään uusia uo-
mia. Hän luki paljon 
Raamattua ja osal-
listui hengellisiin ti-
laisuuksiin, ja kävi 
Alfa-kurssin kaksi-
kin kertaa. 

Muutosprosessi 
ei kuitenkaan ollut 
helppo. Okkultististen 
asioiden vuoksi hänen 
kotinsa käytiin siunaa-
massa, ja Virpi myöntää tarvin-
neensa paljon tukea, rukousta ja 
sielunhoitoa. 

– Monet itkut olen itkenyt. 
Minut on vapautettu yksi asia 
kerrallaan. 

Kun Virpin isä sairastui syöpään 
ja menehtyi reilu vuosi sitten, oli 
se kova isku tyttärelle, joka oli 
löytänyt uuden, läheisen suhteen 
isänsä kanssa. Hän kertoo kuiten-
kin saaneensa lohtua ja rauhaa 
Jumalalta. 

– Se oli ihmeellistä, että kun olin 
uskossa, niin olinkin kaiken kes-
kellä vahva.

Korona muuttanut 
työnkuvaa

Epidemia-aalto on näkynyt sai-
raanhoitajan työssä monella ta-
voin: On pitänyt varautua nopei-
siin muutoksiin ja sietää stressiä. 

– Minäkin joudun jossain vai-
heessa hoitamaan koronavirukseen 

sairastuneita, sillä jokaisen sairaan-
hoitajan on työpaikallani siirryt-
tävä vuorotellen tehtäviin, joissa 
on suurin tarve. 

Virpi katselee tulevaan kuitenkin 
levollisesti. 

– Uskon ja luotan Jumalan huo-
lenpitoon, että Hän suojelee ja var-
jelee. Rukoilen, että saan pysyä ter-
veenä lasteni kanssa. Pyydän myös, 
että Jumala käyttäisi minua näissä 
olosuhteissa, että saisin olla siuna-
uksena mahdollisimman monille. 

– Rukoustyötä siis riittää, hän 
toteaa.  

Teksti: Marja Salminen
Kuva: Virpi Härkösen albumi

– Tunsin, että tässä ei nyt muu-
ten hyvin käy. 

Seuraavat vuodet eivät kuiten-
kaan tuoneet helpotusta: Avioliitto 
kariutui, talous romahti, Virpi sai-
rastui vaikeaan masennukseen, ja 
tilannetta pahensivat vielä hirvit-
tävät selkäkivut. 

– Olin todella pohjalla ja yksin 
lasten kanssa. 

Virpi haki apua kirkon diakonia-
toimistosta, ja erään keskustelun 
yhteydessä diakoni suositteli hä-
nelle hengellistä tilaisuutta, jossa 
evankelista Pirkko Vesavaara ru-
koilisi sairaiden puolesta. 

– Ajattelin, että mitä minä siellä 
teen, tuo ei ole minua varten. 

Virpi mainitsi kuitenkin ky-
seisestä illasta vanhemmilleen, 
ja he keksivät pyytää Virpiä 
autokuskiksi. 

– Se oli ratkaiseva käännekohta 
elämässäni. Olin kärvistellyt yli 
kaksi vuotta niin kovien selkäsär-
kyjen kanssa, että usein en voinut 
kotona muuta kuin kontata. Kun 
menin eteen rukoiltavaksi, tuskat 
hävisivät! Otin Jeesuksen sydä-
meeni asumaan, ja lähdin sieltä 
kivuttomana pois.
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Radio Deissä Syventävä oppimäärä 
-nimistä ohjelmaa. Tämä oma-
kohtainen kärsimysnäytelmä sy-
vensi pappismiehen ymmärrystä 
siitä, kuinka hauras ihminen on ja 
kuinka heikosti hän kykenee kär-
simyksessä kurkottamaan kohti 
korkeuksia. 

Kun omat voimat olivat hei-
koimmillaan, suuri esirukoilijoi-
den määrä eri puolilla maailmaa 
kannatteli häntä. Yhteydenottoja 
tuli eri herätysliikkeistä ja kirk-
kokunnista niin Suomesta kuin 
maailmalta, aina Pakistania ja 
Tansaniaa myöten. 

– Käsittämätön rukouspande-
mia lähti liikkeelle, Arto Antturi 
toteaa.

Korona molemmilla

Antturin tauti alkoi kuumeella, 
kovalla lihassäryllä ja pääkivulla. 
Ensimmäinen viikko meni sairas-
taessa kotona, mutta hengityk-
sen vaikeutuessa hän hakeutui 
sairaalaan. 

– Malmin päivystyksessä to-
dettiin, että happisaturaationi 
oli niin huono, että hengitys ei 
vienyt happea verenkiertoon. 
Minut otettiin elinsiirto-osastolle, 
joka oli samana iltana muutettu 
keuhko-osastoksi. 

Ankara tauti 

– Pienikin yskänpuuska aiheutti 
sen, etten saanut kunnolla henkeä. 
Vessaan meno oli hirveän iso jän-
nitys, keuhkot meinasivat revetä 
joka kerta, kun nousin istumaan 
pyörätuoliin. 

Ensimmäiset päivät olivat yhtä 
kamppailua. 

– Mietin vain seuraavaa hen-
gitystä. Yöt menivät valvoessa. 

Kun Helsingin Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra ja 
Kristityt Yhdessä ry:n hallituksen jäsen Arto Antturi sai 
koronavirustartunnan ja taisteli hengestään, levisi samaan 
aikaan sosiaalisessa mediassa Tiina-vaimon käynnistämä 
esirukoustaistelu, jonka yhteydenottoja Antturi muistelee 
vieläkin silminnähden liikuttuneena.

Herätys
arkisin klo 07.15–10.15

Käsittämätön 
rukouspandemia 
lähti liikkeelle.

– Korona-aikana koin vahvasti, 
kuinka sain olla osa maailman-
laajuista Kristuksen ruumista. 
Kun kirkkorakennukset ovat ol-
leet suljettuina, se on ehkä en-
tisestään korostanut hengen- ja 
rukouksen yhteyttä. Terveenä 
ja hyvinvoivana ihminen ei koe 
tarvitsevansa Jumalaa. Läheisen 
suhteen vaaliminen Luojaan hy-
vinä päivinä olisi kuitenkin hyvin 
tärkeää. Voisiko tämä kuoleman 
läheisyys herättää meitä pitämään 
parempaa huolta omasta rukous-
elämästämme, ja saada kaipaa-
maan Pyhän Hengen läsnäoloon? 
Hentokin rukous, pienikin huo-
kaus kuullaan.  

Teksti: Marja Salminen 
Kuva: Anu Lehtipuu

Arton vaimo Tiina leskeksi, sillä 
pariskunta ehti jo suunnitella 
hautajaisiakin. 

Kristillisen median uranuurtajan 
Kai Antturin poika on toimittanut 

Koronan sairastanut Arto Antturi on

kiitollinen esirukouk sista

Samaan aikaan Tiina-vaimo louk-
kasi akillesjänteensä, ja makasi ko-
tona jalka kipsissä. 

Myös puolisolla todettiin koro-
natartunta. Tosin huomattavasti lie-
vempänä, ja hän pystyi sairastamaan 
sen kotona. Antturi on kiitollinen 
vaimonsa valtavasta ystäväapuver-
kostosta, joka mm. kantoi päivittäin 
ateriat kotioven taakse.

Kuolema kävi lähellä

Antturi kertoo suhtautuneensa saa-
maansa koronadiagnoosiin ensin 
rauhallisesti ilman paniikkia, mutta 
ajatus pahimmasta mahdollisesta 
eli tautiin menehtymisestä reali-
soitui sairaalassa. 

– Kun keuhkolääkäri kertoi, että 
jouduttiin harkitsemaan siirtämis-
täni teho-osastolle, ajattelin että 
todennäköisyys, että tämä päättyy 
todella huonosti, kasvaa kohdal-
lani koko ajan. 

Antturin vointi lähti kuitenkin 
kohenemaan toisella eli hiljaisella 
viikolla, ja reilun viikon kuluttua 
pääsiäisestä keuhkojen hapetus 
oli riittävä, jotta hän pääsi kotiin 
toipumaan. 

– Olen ollut jo monta viikkoa 
poissa karanteenista, ja minut on 
todettu siinä mielessä turvalliseksi 
ihmiseksi.  Keuhkoissani on edel-
leen kuitenkin jotain, koska joudun 
yhä röhimään. Paraneminen saat-
taa viedä pitkänkin aikaa.

Miksi Jumala sallii 
kärsimyksen?

Antturi joutui sairasvuoteella 
kasvotusten sen tosiasian kanssa, 
kuinka haurasta elämä oikein on-
kaan, ja kuinka kärsimys ei kierrä 
kristittyäkään. 

– Eräs ihminen kysyi, miksi 
Jumala antoi tällaisen kärsimyk-
sen kohdalleni. Minun oli help-
poa vastata siihen ehkä juuri 

pääsiäisen läheisyyden vuoksi. 
Sairaudet kuuluvat tähän elämään, 
ja koska Jumala on itse kärsinyt 
Kristuksessa, hän kärsii meidän 
kanssamme. 

Antturi siteeraa Lutherin aika-
laista mystikkoa Ignatius Loyolaa: 

Ihmisen ei pitäisi 
toivoa itselleen 
sen enempää 
rikkautta tai köy-
hyyttä, terveyttä 
tai sairautta, vaan 
kaikkea siinä 
määrin, kuin se 
auttaa meitä to-

teuttamaan Jumalan tarkoitusta. 
– Tätä samaa rukoilen myös 

itselleni.

Syksyllä uusiin 
saappaisiin

Rukouksin kannateltu kirkon-
mies avaa uuden oven syys-
kuun alussa, jolloin hänestä 
tulee Medialähet ysjär jestö 
Sanansaattajien toiminnanjohtaja. 
Tämänkin työn perustana ja moot-
torina ovat uskolliset esirukoilijat. 

Koska Jumala on itse 
kärsinyt Kristuksessa, 
hän kärsii meidän 
kanssamme.

V uoden 2020 huhti-
kuuta Arto Antturi 
ei tule koskaan unoh-

tamaan. Vielä hiljaisen viikon 
alussa oli epävarmaa, jäisikö 
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Leikkaa ja lähetä

Saajan 
tilinumero

Saaja

Maksaja

Allekirjoitus

Tililtä nro Eräpäivä

Viitenro

Euro

FI88 1012 3000 2061 75

Kristityt Yhdessä ry

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

Valitse haluamasi viite:

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

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

Liity  
Kristityt Yhdessä ry:n 

tukijäseneksi tai 
radiokummiksi 

eli kuukausilahjoittajaksi

Täytä viereinen lomake ja postita 
se maksutta.   

Voit liittyä myös osoitteessa 
radiodei.fi/liity tai lähettämällä 

yhteystietosi osoitteeseen 
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

Kristityt yhdessä ry 
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Kristityt 
yhdessä ry 

maksaa 
postimaksun

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

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

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi

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

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

Summa, jolla haluan tukea toimintaa kuukausittain: _____€

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Tervetuloa jäseneksi/radiokummiksi

Soita 
lahjoituspuhelimeen

0600 111 77 
(10,26 € + pvm)

0600 10 700 
(20,28 € + pvm)

Lahjoita tilisiirtona 

Kristityt Yhdessä ry:n 
lahjoitustilille

FI88 1012 3000 2061 75,  
viite: 2600 

(Kristillinen radiotyö) 
Tai valitse haluamasi viite 
 vieressä olevasta listasta

Yhdistys ottaa vastaan myös 
testamentteja 

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

(ma-pe klo 9-16)

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?

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

 ▪ palvelee kuuntelijoita valtakunnallisella 
 Rukouspuhelimella.

 ▪ järjestää kristittyjä yhdistäviä tapahtumia.

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176 

Satu Lambert uskoo rukouksen voimaan 

A

B

Rakas kannatusjäsen,
muistitko jo maksaa 
tämän vuoden 
jäsenmaksusi?

YRITTÄJÄ

Haluatko
 kuulla mainos- tai 

ohjelmayhteistyön mahdollisuuksista? 

Tai tukea Radio Deitä 
sponsoriyhteistyökumppanina? 

Suunnitellaan yhdessä juuri sinulle toimiva kokonaisuus.

Apteekari Satu Lambert haluaa suojella työssään ko-
ronan riskiryhmiä ja henkilökuntaansa. Radio Deissä 
soivista omista mainoksista hänellä on kannustavia 
kokemuksia. 

Ot
a 

yh
tey

ttä
:

Juha Arko 
p. 040 770 1540 
juha.arko@radiodei.fi

Mikko Hurskainen 
p. 0400 770 289 
mikko.hurskainen@radiodei.fi 

Lauri Nurminen 
p. 040 731 9321 
lauri.nurminen@radiodei.fi

Pekka Vaismaa 
p. 0500 662 340 
pekka.vaismaa@radiodei.fi

S atu Lambertille kevät on ollut kii-
reistä aikaa. Varsinkin koronaepidemian 
alussa apteekin asiakasmäärät lisään-

tyivät merkittävästi, kun ihmiset varautuivat 
ostamalla lääkkeitä ja käsidesiä. Pitäjänmäen 
apteekissa on tehty useita toimenpiteitä asi-
akkaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi. 

– Tällä hetkellä käytössämme on pleksila-
sit ja palveluvalinnassa henkilökunnalla on 
visiirit. Pyrimme myös rajoittamaan kerralla 
asioivien määrää. Riskiryhmiin kuuluville 
avaamme apteekin parina aamuna viikosta 

kauppakeskus R isti kossa si jaitsevan 
Pitäjänmäen apteekin apteekkariksi.

Mainostus Radio Deissä on hänelle tut-
tua. Porin Puuvillan apteekin mainokset soi-
vat Deissä useana kesänä Porin Jazzien ja 
Kirkkopuistossa soi -tapahtuman sekä Porin 
suviseurojen aikaan. 

Tänä keväänä Pitäjänmäen apteekilla oli ra-
diossa neljän viikon mainoskampanja.

– Se poikkesi edellisistä kampanjoista siinä, 
että kerroin itse muutamalla sanalla toimin-
nastamme ja kutsuin asiakkaita asioimaan 
meille. Olen saanut tästä mainoksesta paljon 
myönteistä palautetta asiakkailta, ja henki-

lökunnastakin se oli 
onnistunut. 

Entä kannattaako 
mainostaminen Radio 
Deissä Sadun koke-
musten perusteella? 

– Se on hyvä tapa 
h a n k k i a  y r i t y k-
selle näkyvyyttä. Ja 

olemme saaneet lisää uusia asiakkaita, jotka 
ovat poikenneet meille kuultuaan mainok-
sen. Uskon myös, että Dein kuuntelijat ha-
luavat asioida yrityksissä, joiden taustalla on 
samanlaisen arvomaailman omaavia henki-
löitä, ja jotka mainonnallaan tukevat Radio 
Dein toimintaa. 

Satu viettää itsekin aikaa Dein parissa. 
– Varsinaista lempiohjelmaa minulla 

ei ole, mutta kuuntelen mielelläni kes-
kusteluja ja nautin hyvästä hengellisestä 
musiikista. 

Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Satu Lambertin albumi

tuntia aiemmin. Kuljetamme tarvittaessa 
lääkkeet myös kotiin. 

Poikkeustilanne ei Satua itseään pelota, 
vaikka siihen vakavasti suhtautuukin.

– Usko Jeesukseen merkitsee minulle turvaa 
ja pelastusta. En ole omien tekojeni varassa, vaan 
hän on kuollut puolestani syntieni tähden. Kyllä 
varmaan jokaista 
kristittyä puhutte-
lee tämä aika, jota 
elämme. Maailma on 
muuttunut hyvin ly-
hyessä ajassa. 

Satu uskoo, että 
r ukouk sessa on 
voimaa. 

– Joka aamu töihin ajaessa rukoilen hen-
kilökunnan ja meillä asioivien asiakkaiden 
puolesta, että välttyisimme tartunnalta. Nyt on 
myös aika rukoilla herätystä ja sitä, että ihmiset 
löytävät kaiken epävarmuuden ja kärsimyksen 
keskellä rauhan ja lohdutuksen Jumalasta ja 
hänen lupauksistaan.

Mainokset Radio 
Deissä poikivat uusia 
asiakkaita

Satu toimi aiemmin Porissa, mutta vuoden 
vaihteessa hän siirtyi Helsingin Konalaan, 

Nyt on aika rukoilla, 
että ihmiset löytävät 
rauhan ja lohdutuksen 
Jumalasta.
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Helsinki
Maanantai-ilta 
17.30 Avoin   
 kuntakanava**
18.45 E-vartti
Sunnuntaiaamu
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus 
 Suomen Raamat-
 tuopistolta
Sisä-Suomi
Maanantai
17.30 Elämän syke
18.00 Alusta alkaen
18.55 Sydämellä**
19.30 Lähellä ja 
 kaukana**
Perjantai
17.45 Uusheräys tänään
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus 
 Suomen Raamat-
 tuopistolta
Turku 
Maanantai 
19.03 Ilpoisten piiri 
 Turun
 Martinkirkosta**
Seinäjoki
Maanantai
17.45 Pois alta pohoja-  
 laanen tuloo
19.30 Matkalla
20.03 Elämä on
Perjantai
17.45 Vaasan aika
18.25 Valoa elämään
Sunnuntai
09.55  Jumalanpalvelus
Lohja
Sunnuntai
09.55  Jumalanpalvelus

Lahti
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
Kajaani
Sunnuntai
09.55  Jumalanpalvelus
18.00 Kirkkoseurat
Kemi
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
Kauhajoki
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus*
Oulu
Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten 
 radiopyhäkoulu
Kokkola
Sunnuntai
10.00 Suomalaisen 
 seurakunnan 
 jumalanpalvelus
11.25 Hetki kanssasi*/
 Radiopyhäkoulu
12.00 Ruotsalaisen 
 seurakunnan 
 jumalanpalvelus
Rovaniemi
Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti 
 kohti messua
10.00 Messu 
 Rovaniemen 
 kirkosta

 *  Tulee kerran  kuussa   
     tai harvemmin
** Tauolla kesällä

Alueellisia ohjelmia 
Radio Dein taajuuksilla

Kuva: Pixabay

Syvään veteen -teemapäivä 
pe 12. kesäkuuta 
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Lähetyssydän sykkii

su klo 17.30, 9.8. alkaen
Katolinen vartti

Katolinen vartti on 
keskusteluoh-
jelma, jossa 

käydään käsiksi ka-
tolisen uskon eri 
ulottuvuuksiin, mo-
niin mieltä askarrut-
taviin kysymyksiin 
paavista, sakramen-
teista, Neitsyt Mariasta, 
ripistä, pelastuksesta ja monesta 

U lvilalaisen opettajan ja 
kulttuurijournalistin Jari 
Olavi Hiltusen Radio 

muusta asiasta: Mihin katoli-
laiset oikein uskovat? 

Minkälaista on elää ka-
tolilaisena Suomessa? 
Ohjelmaa juontaa teo-
logi Juho Sankamo, ja 
siinä kuullaan useam-

pia suomalaisia katoli-
sia pappeja ja maallikoita. 

Sarjaa kustantaa Suomen ka-
tolinen kirkko.

Toivon lauluja toiveuusintana

H aluamme rohkaista 
epävarman maailman 
keskellä jokaista Dein 

kuuntelijaa Jeesuksen tuomalla 
toivolla ja turvalla. Toivon laulu-
jen ääressä voit puolen tunnin 
ajan levätä ja virvoittua, kuunnella 
mitä Pyhä Henki haluaa kertoa 
rukousmusiikin ja raamatunja-
keiden kautta. Sarjaa kustantaa 
Kristityt Yhdessä ry.

ma klo 14.35 ja to klo 24.00  

Kesäteatteria 
pintaa syvemmälle

Tässä kesäsar jassa 
sukelletaan ihmis-
elämän per usky-

symyksiin teatterin kautta. 
Paraabelikollektiivin Iiris 

ma klo 16.03 ja su klo 16.03  

Autio ja Matti Halén lukevat 
otteita näytelmistään, jotka 
käsittelevät muun muassa ar-
moa, vapautta, identiteettiä ja 
ihmisarvoa.

Lukudraama avaa ajankohtaiset 
teemat luovasti ja tarjoaa runsaasti 
samaistuttavia tunteita ja kohta-
loita. Taidekokemukseen kuuluu 
tietysti aina mehevä jälkipuinti. 
Luvassa on siis herkkää ja vah-
vaa ilmaisua sekä moniulotteista 
keskustelua viikoittain vaihtuvien 
vieraiden kanssa maan ja taivaan 
väliltä. 

Kuva: Paraabeli

Poikkeusajan kekseliäät konstit

A alloilla-oh-
jelman ke-
säsarjassa 

Poikkeusajan kekse-
liäät konstit tutus-
tutaan kristillisten 
tahojen innovatii-
visiin toimintoihin, 
joilla he ovat onnis-
tuneet, koronarajoi-
tuksista huolimatta, 

ti klo 16.03, ke klo 01.00  ja pe klo 22.03 

tavoittamaan ihmisiä 
- myös uusista kohde-
ryhmistä. Sarjaa toimit-
tavat Anu Lehtipuu ja 
Ariel Neulaniemi, ja 
sitä kustantaa Kristityt 
Yhdessä ry.

Suomen Steiger-tiimi 
evankelioi luovasti 
katuliitutaiteella.

T eemapäivänä sukelle-
taan lähetyselämän sy-
vään päähän, ajankoh-

taiseen pakolaistyöhön. Samalla 

huomataan, että elämän suu-
rimmat haasteet nousevat usein 
oman sydämen syvistä vesistä, 
elimmepä sitten koti-Suomessa 

tai lähetyksen työalueilla. 
Onneksi Jeesus nostaa 
edelleen kädestä pitäen 
opetuslapsiaan pinnalle. 
Syntimme jäävät syvyyk-
siin, ja me saamme nousta 
kulkemaan Vapahtajamme 
kanssa, minne ja keiden 
luokse hän sitten meitä 
johdattaakin. Yhteistyössä: 
Lähetysyhdistys Kylväjä, 
Savonlinnan seurakunta 
ja Radio Dei.

Osallistu 
hengellisille kesäjuhlille
Radio Dein kautta

to klo 20.20

Mitä kuuluu 
l ä h e t y s -
t y ö n t e k i -

jöille eri maissa poikke-
ustilan keskellä? Miten 
Jumala vaikuttaa köy-
hyyden, kriisien ja kär-
simyksen keskellä? Fida 
Internationalin tuottama 
Lähetyssydän-sarja vie 
keskelle lähetystyön sy-
kettä. Jokaisessa jaksossa 
otetaan yhteys jonnekin 
päin maailmaa ja kuul-
laan ajankohtaisia ter-
veisiä ja rukousaiheita.

Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä
to klo 16.03 ja la klo 17.03 

Deille tuottama kesäsarja esitte-
lee 15 klassikkokirjailijaa, jotka 
ovat luoneet aikaa kestäviä teoksia. 
Käsittelyyn tulevat muun muassa 
Cicero, Homeros, Aisopos, Charles 
Dickens, Fjodor Dostojevski, 
Winston Churchill, Väinö Linna ja 
Aleksis Kivi. Ohjelmasarja perustuu 
Hiltusen maaliskuussa julkaisemaan 
Romuluksen sielu -esikoiskirjaan. 
Kuka tämä Romulus onkaan, se-
kin selviää seuraamalla viikoittain 
pyörivää kirjallista informaation 
runsaudensarvea.

Evankeliumijuhla: Juhla, jota ei peruta
Järjestäjä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Pe 26.6. klo 18–19.50
La 27.6. klo 13.15–13.50, 15–15.30, 15.30–17 (Siion Kanteleen 
toivekonsertti) ja 18-20

Kansanlähetyspäivät: Toivon näkymiä
Järjestäjä: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)
La 4.7. klo 09.30–15 

Lähetysyhdistys Rauhan Sana
lähettää Suvijuhlien tilalla ohjelmaa
La 18.7. klo 16–18
Su 19.7. klo 16–18

Hengelliset syventymispäivät: 
Ilmeellinen elämä
Järjestäjä: Suomen Raamattuopisto
Pe 21.8. – su 23.8. 
Lähetystiedot tarkentuvat.
Kesäjuhlaradioinnit aiheuttavat muutoksia 
ohjelmakarttaan merkittyihin lähetyksiin.
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Mauno Rostamo 1939–2020
Visionääri, joka rakasti Israelia

Rukouspuhelin palvelee 
poikkeusaikanakin
Kristityt Yhdessä ry:n Rukouspuhelin toimii ko-
ronapandemiasta huolimatta joka ilta. Puheluita 
tulee runsaasti. Olemmekin kiitollisia jokaisesta 
päivystäjästä.

R ukouspyynnöt liittyvät 
usein läheisten pelastu-
miseen ja terveysasioi-

hin, mutta myös koronavirukselta 
varjeltumiseen. Osaa soittajista 
virus pelottaa ja jopa lamauttaa. 
Siksi on hienoa, että meillä on 
yhteensä noin sadan päivystä-
jän rinki kuuntelemassa ja kan-
tamassa ihmisten taakkoja, vie-
den ne rukouksessa Jumalalle.

Jeesus voi käyttää tätä hetkeä 
kutsuakseen meitä viettämään 
enemmän aikaa hänen kanssaan. 
Moni huomaa, kuinka haurasta 
elämä on, ja kuinka nopeasti kuo-
lema voi katkaista maallisen vael-
luksen. Olen havainnut, kuten 
moni muukin, että nyt on oikea 
hetki puhua Jeesuksesta, pelas-
tuksesta ja taivastoivosta. 

Vanhan Testamentin ruko-
uslaulut hoitavat ja rohkaisevat 
meitä:

Sinun valtakuntasi on ikuinen, 
sinun herruutesi pysyy polvesta pol-
veen. Herra on luotettava kaikissa 
sanoissaan, uskollinen kaikissa te-
oissaan. Herra tukee horjuvia, maa-
han painetut hän nostaa jaloilleen. 
Kaikki katsovat odottaen sinuun ja 
sinä annat heille ruoan ajallaan. 
Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi 
ravitset kaiken mikä elää. Herra 
on kaikessa oikeamielinen, hän 

on uskollinen kaikissa teoissaan. 
Hän on lähellä sitä, joka huutaa 
häntä avuksi, sitä, joka vilpittö-
mästi kääntyy hänen puoleensa. 
Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka 
häntä pelkäävät, hän kuulee heidän 
huutonsa ja auttaa heitä. Herra 
suojelee niitä, jotka häntä rakasta-
vat, mutta jumalattomista hän te-
kee lopun. Ylistäköön minun suuni 
Herraa, hänen pyhää nimeään 
kiittäköön kaikki luodut aina ja 
ikuisesti! Psalmi 145:13–21

H e r r a m m e  J e e s u k s e n 
Kristuksen armo, Isän Jumalan 
rakkaus ja Pyhän Hengen osal-
lisuus olkoon kanssasi. Aamen.

Harriet Lohikari
Rukouspuhelimen yhteyshenkilö

Ps. Oletko kiinnostunut 
Rukouspuhelimessa päivys-
tämisestä? Lähetä tekstiviesti 
numeroon 044 447 7425, 
niin olen sinuun yhteydessä. 
Toivon mukaan koulutukset 
jatkuvat syksyllä.

R adio Dein pitkäaikai-
sin ja uskollisin tukija, 
isäni Mauno Rostamo, 

kuoli huhtikuun 18. päivä. Rauha 
hänen muistolleen.

Mauno Rostamo syntyi lo-
kakuussa 1939 ja pian hänen 
isänsä kutsuttiin talvisotaan. 
Neljän kuukauden ikäisenä 
Mauno-vauva jäi jo isättömäksi, 
ja tämä haava varjosti koko hä-
nen elämäänsä. 

Mauno oli kunnianhimoinen 
visionääri, vaikka kansakoulu jäi-
kin kesken ja hänestä tuli rautakau-
pan myyjä. Hän perusti perheen 
nuorena, minä synnyin isän ollessa 
vasta 22-vuotias. Kolme vuotta 
myöhemmin hän perusti oman 
teräsalan yrityksen Rolate Oy:n.

Parikymmentä vuotta isäni eli 
vauhdikasta elämää yrityksensä 
johtajana. Tuli menestystä, juh-
lia, palkintoja, matkoja, vaurautta 
ja virheitä. Syyllisenä ja synti-
senä Mauno löysi pimeimmässä 
elämän vaiheessaan Raamatun. 
Hän sai armahtavan Jumalan ja 
kaipaamansa Isän, joka opasti 
häntä oikealle tielle. 

Isäni hengellinen heräämi-
nen oli värikästä aikaa. Usko 
näkyi sen jälkeen vahvasti kai-
kessa mitä hän teki. Mauno 
tutki päivittäin Raamattua, 
kuunteli R adio Deitä aa-
musta iltaan, katsoi TV7:ää, 
evankelioi kaikkia sopivina 

ja sopimattomina aikoina, jakoi 
Gideonin Raamattuja varsinkin 
poliitikoille, osallistui aktiivisesti 
kristillisiin tapahtumiin sekä lah-
joitti varoja moninaiseen hengel-
liseen työhön. 

Aivan erityistä rakkautta Mauno 
koki Israelia kohtaan, ja hän kuu-
lui Yad Vashemin, Vainojen mu-
seon, kristittyihin ystäviin. Isäni 
onnistui kasvattamaan kolme 
tytärtään rakastamaan Israelia 
ottamalla meidät vuorollamme 

Pyysin rukousta ystäväni puolesta, 
johon en saanut yhteyttä, koska 
hän työskentelee ulkomailla ja tie-
sin hänen olevan sairaana. Kun 
rukouspyyntöni oli luettu teidän 
Rukousasema-ohjelmassa, niin 
seuraavana päivänä ystävältäni 
tuli viesti, että hän on parantunut. 
Jumala kuulee rukouksemme. 
Kiitos ja kunnia Jumalalle!

***
Kiitos mahtavasta sarjasta Kohti 
kolmatta aamua. Kuunnelma oli 
koskettava, herättelevä, ja toi uutta 
tietoa ja syvyyttä pääsiäisenajan 
tapahtumiin. Tällaista lisää!

***
Joskus tuntuu, että puheohjelmissa 
voisi kiinnittää enemmän huomiota 
selkeään puhetapaan, koska kuulu-
vuus on täällä aina ollut epäselvää 
kohinasta johtuen, mutta silti on 
kuunneltu. Kiitos Radio Deistä! 
– Tuula

***
Kiitokset Marja Salmiselle Kutsu 
vapauteen -ohjelmasta. Siinä on 
ollut hyvin koskettavia tarinoita 
ja samaistumiskohtia. Meitä, joi-
den elämä ei ole mennyt niin kuin 
Strömsössä, on paljon. 
– Markku

Täytyy taas kiittää sanasta, jonka 
Leevi Launonen jakoi tänään 
Päivän blogissa. Hänen ja Eija-
Riitta Korholan pitämät "saar-
nat" ovat aina niin puhuttelevia. 

Postia kuuntelijalta

Mitä Radio Dei  
on merkinnyt  

sinulle? 
Kerro oma tarinasi.

Kristityt Yhdessä ry
Mannerheimintie 105, 5. krs

00280 HELSINKI

aalloilla@radiodei.fi

Miksi lähetykset tökki-
vät? Välillä on aikoja, jol-
loin ei kuulu mitään ja sit-
ten esim. uutiset katkeavat 
kesken lähetyksen. – Raimo

Toimitus vastaa: 
Radio Dein uusissa toimi-
tiloissa on tehty tekniikan 
asennustöitä, jotka ovat vali-
tettavasti tuottaneet ongelmia 
radiolähetyksiimme erityi-
sesti uutislähetysten kohdalla. 
Pahoittelemme häiriöitä.

Vahvaa evästä, joka avartaa omia 
näköaloja. 
– Sinikka

***
K i i t ä n  M a t t i  Tu r u s e n 
Kirkkokuoro-ohjelmasta! Se sai 
minut todella iloiselle mielelle. 
Me karanteeniin määrätty vä-
häpuheinen pariskunta saimme 
yhteistä tekemistä! – Aino

***
Olipa hyvä jumalanpalvelus tä-
nään 14.4. Pitäjänmäen kirkosta. 
Kiitos. Se saarna pitäisi uusia jos-
kus ja kuunnella uudestaan.

*** 
Kiitos, kirkon hauskimmat kave-
rit. Kirkon ihmeellisiä tarinoita ei 
voi jättää kuuntelematta. Täydet 
kymmenen pistettä teille.

***
Kiitos kivasta vappuaamusta 
Pekka Simojoen kotona. 
Kiitos myös pirteästä aamusta 
Henna-Maria Harjun seurassa; 
oli ihanaa kuunnella, kun joku on 
huiman innoissaan Jeesuksesta. 
– Eini

***
Hienoa, että tällainen Ex-
Criminals -ohjelma on Radio 
Deissä! Olen itse entinen kri-
minaali ja elämässäni on tällä 
hetkellä vaikeuksia. Tämäkin 
jakso kannusti ja vahvisti eteen-
päin taas valoisammalla mielellä. 
Odottelen innolla uusia jaksoja. 
– Liisi-mari

Tue Ex-Criminals -sarjaa:
Tilisiirto: Kristityt Yhdessä ry, FI88 1012 3000 206175, viite: 7757
                                                                   Kiitos lahjastasi!

Ex-Criminals
Lauri ”Late” Johansson ja Ali Niemelä 

elämän tärkeiden kysymysten äärellä
ti klo 22.05,  ke klo 16.05 ja to klo 01.00

Kuuntele podcasteina: radiodei.fi/excriminals

Keräyslupa RA/2016/779

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)

Sanan ja rukoukSen illat
Turun Martin kirkossa ti klo 19

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

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

mukaansa ICEJ:n järjestämiin 
Lehtimajanjuhliin Jerusalemiin. 

Isäni oli jo kauan ennen omaa 
näkyäni rukoillut kristillistä mediaa 
Suomeen ja perustimme Radio 
Dein yhdessä. Hän oli monella 
tavalla aktiivinen tukija Kristityt 
Yhdessä ry:ssä. Esimerkiksi hän 
antoi Dein ystäväkalentereita kai-
kille tutuilleen ja neuvoi kuunte-
lemaan Radio Deitä. 

Mauno sai  kokea monta 
ihmepa ran tumista vaativista 

syöpä leikkauksista, ja sai näin pa-
rikymmentä vuotta jatkoaikaa. 
Voimien loputtua hän kuoli toi-
vomallaan tavalla niin sanotusti 
saappaat jalassa. Ruumiin vierellä 
ymmärsin lauseen Hän ei ole enää 
täällä. Isäni oli kuin perhonen, joka 
oli jättänyt kuorensa ja lentänyt pois, 
Jeesuksen luokse. Siellä hän varmaan 
jatkaa rukousta Radio Dein puolesta. 

Jälleennäkemisen toivossa, 
tyttäresi Kirsi

Mauno Rostamo ehti nähdä ystävät ja sukulaiset 80-vuotisjuhlissaan 14.10.2019. Hän kuoli 18. huhti -
kuuta 2020. Äitini ja vaimonsa Raijan hän haki mukaansa taivaan kotiin 27. huhtikuuta. Heidät hau-
dattiin yhteiseen hautaan perhepiirissä 30.5. Kuva: Suvi Pelkonen

MUISTOKIRJOITUS



DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

Uutuudet!

MISSÄ ON  
JUMALA  
KORONAVIRUS- 
MAAILMASSA?
John C. Lennox
Hinta 12 €
PÄIVÄ

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

alennuksen koodilla KRY.

GOSPEL GENTLEMEN
Löytty, Simojoki, Laaksonen

Hinta 20 €
PÄIVÄ

PELKKÄNÄ KORVANA
Jukka Jämsén
Hinta 32 €
KARAS-SANA

JEESUS EI PELKÄÄ  
PIMEÄÄ

Ville Kalaniemi
Hinta 21,25 €

AIKAMEDIA

MULLAN MAKUA,  
TAIVAAN TUOKSUA

Pekka Simojoki
Hinta 25 €

Rikastettu e-kirja 30 €
Äänikirja 28 €

PÄIVÄ

VUORETKIN SIIRTYVÄT
John Eldredge

Hinta 29 €
PÄIVÄ

ANOKAA NIIN  
TEILLE ANNETAAN

Ville Pitkänen
Hinta 25 €

AIKA

ISÄ MEIDÄN  
AJASSAMME

Erik Ewalds
Hinta 19,50 €
KARAS-SANA

ARMON KOSKETTAMAT
Toim. Susanna Sarimaa

Hinta 14,90 €
UUSI TIE

KUOLEMAA NOPEAMPI
Eija-Riitta Korhola

Hinta 29,90 €
TAMMI

RUKOUS
Timothy Keller

Hinta 36 €
PÄIVÄ

HERRA,  
MINUUN KOSKEE

David Wilkerson
Hinta 22 €

KUVA JA SANA

HAAVOITTAVA HOITAVA 
PERHE

Ulla Dahlen
Hinta 28 €
AIKAMEDIA

SAANKO LUVAN  
- SANOA?

Tapio Puolimatka
Hinta 23 €

PERUSSANOMA

ONKO MITÄÄN  
JÄRKEÄ USKOA  

JUMALAAN?
Eero Junkkaala

Hinta 27 €
PERUSSANOMA

KATSO MINUUN  
PIENEHEN

Mailis Janatuinen
Hinta 29 €

PERUSSANOMA

SOUTAEN YLI  
ATLANTIN 

Tavoitteena toivo ja vapaus
Julia Immonen

Hinta 19 €
PÄIVÄ

ASKARTELE  
PIIAMARILLAN  

KANSSA
Piia Hietamies

Hinta 12 €
PÄIVÄ

JUOKSE, JAAKKO, 
JUOKSE!

Danielle Miettinen
Hinta 36 €
KARAS-SANA

Tarjoukset

Tilaukset: www.deikauppa.fi

GOSPEL GENTLEMEN
Löytty, Simojoki, Laaksonen

Hinta 20 €
PÄIVÄ

HÄIKÄISEVÄN 
KIRKAS   

Pekka Simojoki
Hinta 20 €

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

ANOKAA NIIN  
TEILLE ANNETAAN

Ville Pitkänen
Hinta 25 €

AIKA

ISÄ MEIDÄN  
AJASSAMME

Erik Ewalds
Hinta 19,50 €
KARAS-SANA

RUKOUS
Timothy Keller

Hinta 36 €
PÄIVÄ

HERRA,  
MINUUN KOSKEE

David Wilkerson
Hinta 22 €

KUVA JA SANA

ILKEITÄ ONGELMIA
Eija-Riitta Korhola

Hinta 37,95 €
TAMMI

KIRKKAUTTA  
ELÄMÄSI PÄIVIIN

Tytti Issakainen
Hinta 21,90 €

MINERVA

RAAMATTU RISTIIN 
RASTIIN

Hinta 22 €
PIPLIASEURA

JABESIN  
RUKOUS
Bruce Wilkinson

Hinta 5,90 €
PÄIVÄ 

OUTOJA TARINOITA  
JA ARMOA AJATONTA

Jukka Järvensivu
Hinta 10,90 €

PÄIVÄ

HUOJUVAN TALON  
SALAISUUS
Anne Sirén

Hinta 7,90 €
PÄIVÄ

LEIPÄÄ JA SUOLAA
Tapio Nousiainen

Hinta 7,90 €
PÄIVÄ

RAKKAUDEN SAARI
Tarja Varjonen
Hinta 7,90 €

PÄIVÄ

JOS JUMALA JO TIETÄÄ, 
MIKSI RUKOILLA?

Daouglas F. Kelly
Hinta 7,90 €

PÄIVÄ

HAAVOITTAVA HOITAVA 
PERHE

Ulla Dahlen
Hinta 28 €
AIKAMEDIA

SIELUA SÄRKEE  
– MISTÄ APU  

Pohdintaa ripin mahdolli- 
suuksista ihmisen hädässä

Ritva Uhinki
Hinta 25 €

PÄIVÄ

VIRSIMAISEMANI 
My Landscape of 

Hymns
Hillel Tokazier
Hinta 20 €

PÄIVÄ



22 |  | 23

U

Ohjelmakartta 2020

Radio Dei pidättää oikeuden 
ohjelmamuutoksiin.

Kuva: Pixabay

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

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

JäSENASIAT, YLEISASIAT:  
Päivi Luomala (09) 7514 4511
paivi.luomala@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

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

22 |  | 23

Maanantai 
U 05.30 Raamattu  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 10.00 SanOJa Ja SÄVelIÄ 
 10.15 Tarinoita toivosta
 10.30 Raamattu 
 11.00 KeSKIPÄIVÄn TaSaUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
 13.03 Herätyksen! päivän vieras
 14.00 TOIVOn PÄIVÄ
 14.35 Toivon lauluja 
 15.15 Päivän porilainen
U 15.25 Raamattu  
 16.03 Kesäteatteria pintaa
  syvemmälle

 17.00 USKOn IlTa
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.25 Tarinoita toivosta
 17.30–20.35
 alUeellISTa OhJelMaa

 20.35 Leipää ja kalaa
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous  
 21.40 Uskon askeleita 
U 22.40 KD-Kompassi***
U 23.00 Toivekonsertti 
U 01.00 Kesäteatteria pintaa
  syvemmälle
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Leipää ja kalaa
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Tiistai 
U 05.30 Raamattu   
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 10.00 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Sykettä Israelista 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KeSKIPÄIVÄn TaSaUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
 13.03 Herätyksen! päivän vieras
 14.00 TOIVOn PÄIVÄ
 14.45 Mielen päällä
 15.15 Ihmisen paperit
U 15.25 Raamattu 
 16.03 Aalloilla 
 17.00 USKOn IlTa
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
 17.25 Sana Jerusalemista
 18.03 Rukous Suomen 
  puolesta***  

 18.30 Radioraamattupiiri***
U 19.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
 20.03 Lähetysvartti***
U 20.30 Itäraportti
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
 21.40 Lohdutussanoja elämän
  taistelussa 

 22.03 Ex-Criminals 
U 23.30 Gospel Train
U 01.00 Aalloilla 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 
 

Keskiviikko  
U 05.30 Raamattu  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 09.03 Viikon debatti
 10.00 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Sykettä Israelista 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KeSKIPÄIVÄn TaSaUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
 14.00 TOIVOn PÄIVÄ
U 14.45 Kyynel ja kiitos
 15.15 Ajatuskumppani
U 15.25 Raamattu  
U 16.03 Ex-Criminals   
 17.00 USKOn IlTa
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
 17.30 Minä uskon 
 17.45 Open Doors – 
  maailmankatsaus

 18.03 One Way
 19.03 Uskovaiset nuoret 
 19.30 PTX
U 20.03 Raatihuone
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
 23.00 Black gospel e
U 00.00 Kutsu vapauteen 
U 01.00 Ex-Criminals 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri ***
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 
 

Torstai 
U 05.30 Raamattu  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 10.00 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Israel-raportti 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KeSKIPÄIVÄn TaSaUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
 13.03 Herätyksen! päivän vieras
 14.00 TOIVOn PÄIVÄ
 15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.25 Raamattu  
 16.03 Suuret kirjailijat
  Romuluksen jäljillä

 17.00 USKOn IlTa
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.30 Israel-raportti  
 17.45 Shalom***
 18.03 Avainradio
 18.30 Avoin raamattukoulu***
U 19.03 Mielen päällä
 19.15 Sateet ***
 20.20 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 23.00 Viikon Tikka 
U 00.00 Raamattubuffet*** 
  /  U  Toivon lauluja 
U 01.00 Suuret kirjailijat 
  Romuluksen jäljillä
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  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTYS!
 07.50 Radiohartaus
 08.45 Päivän blogi
 09.03 Jälki-istunto***
 10.00 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.15 Sykettä Israelista 
 10.30 Raamattu 
 11.00 KeSKIPÄIVÄn TaSaUS
 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto
 14.00 TOIVOn PÄIVÄ
U 14.30 PTX
 15.15 Parisuhteen palikat
U 15.25 Raamattu  
 15.45 Kinoteekki ***
 16.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
 17.00 USKOn IlTa
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
 17.30-19.00 
 alUeellISTa OhJelMaa

 19.03 Saarnaajan puolituntinen * 
  / Hyvää iltaa Kuopiosta * 
 19.30 Veli-Matin juttusilla
 20.03 Rukousasema*** 
  /Majataloilta 

 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
U 22.03 Aalloilla 
U 23.00 Rukous Suomen 
  puolesta*** 

U 00.00 One Way
U 01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 
 

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

 15.03 Marttyyrien ääni 
U 15.35 Israel-raportti 
U 15.45 Pakina
 16.03 Toivekonsertti 
U 17.03 Suuret kirjailijat 
   Romuluksen jäljillä
U 18.03 Uskon askeleita 
 19.03 Viikon Tikka 
 20.03 Kutsu vapauteen  
 21.03 Raamattu alusta loppuun 
U 22.00 Black Gospel e
U 00.00 Sykettä Israelista K  
U 02.00 Uskon askeleita 
U 03.00 Rukous Suomen 
  puolesta*** 
U 03.30 Rukousasema*** 
  /Majataloilta 

  

Sunnuntai 
 07.45 Virsivartti 
 08.03 laSTen MaKaSIInI
 08.07 Lasten piplia
 08.30 Junioriavain
 08.45 Radiopyhäkoulu
 09.05 Pyhäpäivän esittely 
 9.55–12.00  
 alUeellISTa OhJelMaa
U 10.45 Virsivartti**   
 11.00 Jumalanpalvelus Suomen 
   Raamattuopistolta **

 12.03 Raamattubuffet***
 12.52 Sana koskettaa
U 13.03 Minä uskon 
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu K 
U 15.03 Itäraportti
U 15.35 Raamattu alusta loppuun 
U 16.03 Kesäteatteria pintaa
  syvemmälle 

 17.03 Sana elää
 17.30 Katolinen vartti S
 19.03 Tuomasyhteisön 
  kesämessu   

 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 

Uutiset tasatunnein 
klo 06–22

Radiot.fi
Kuuntele netissä

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)

Radio Dein taajuudet:
(Suluissa alueen kaapelitaajuus)

* Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin.
** Ohjelmaa ei kuulla Kajaanin, Kauhajoen, Kemin, Kokkolan, 
 Lahden, Lohjan, Oulun, Rovaniemen eikä Seinäjoen 
 kuuluvuusalueilla. 
*** Ohjelma on tauolla ainakin osan kesä-elokuusta. 

U Uusintalähetys 
K Koostelähetys
S Ohjelma alkaa elokuussa
e Ohjelma on englanninkielinen
R Ohjelma on ruotsinkielinen

   Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma
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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: 3874) 4 Lahjoita MobilePaylla

numeroon: 77176 

Kiitos lahjastasi!

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

TUE EVANKELIUMIN

ÄÄNTÄ RADIOSSA
Kristityt Yhdessä ry:n rukous- ja radiotyön kautta

Missä ihmisten keinot loppuvat, siellä Jumalan mahdollisuudet alkavat.

Herra, kuule minun ääneni Ps. 130:2

Tahdotko, että puolestasi rukoillaan?

Liity rukousrintamaan 
– Päivän rukous arkisin klo 12.12 ja 21.38 U 
– Rukous Suomen puolesta ti klo 18.03 ja pe klo 23.00 U 
– Rukousasema pe klo 20.03 ja su klo 03.30 U 
– Radiohartaus arkisin klo 07.50 ja 17.05 U

Rukouspuhelin 040 172 7000 
palvelee joka ilta klo 19–23.

Rukousasema-ohjelma ja Dein rukousryhmä
rukoilevat lähettämiesi aiheiden puolesta: 
– radiodei.fi/rukouspyynto
– Radio Dei / Rukouspyyntö, 
 Mannerheimintie 105, 
 5. krs, 00280 Helsinki

Kuuntelijoiden 
toiveesta


