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Kuva: Vesku Mataran arkisto

Vesku Matara:

Palaute motivoi
Uuden musiikin ohjelma
isäntänä Vesku Matara

V

esku Matara toimii
Havaijilla Missionuorten
lähetystyöntekijänä.
Musiikin ja radion parissa pitkään
työskennellyt Matara kerää ohjelmaansa soitettavaksi nimenomaan
uutta musiikkia.
– Tänne Missionuorten koulutuskeskukseen tulee paljon

taiteilijoita, joilta saan biisejä. Myös
muutamat isot levy-yhtiöt tarjoavat omia artistejaan esille.
Matara kokee yllättävän työlääksi saada riittävän mielenkiintoisia muusikkoja ohjelmaan.
– Käytän monta tuntia viikossa
siihen, että käyn biisejä läpi ja löydän sieltä sellaisia, joita haluan esitellä suomalaisille kuuntelijoille.
PTX:ää kuullaan tällä hetkellä
vain Radio Deissä, mutta Mataran
mukaan ohjelmalle olisi varmasti
kysyntää muuallakin maailmassa.
– Kyllä ihmiset ilmeisesti ovat
löytäneet ohjelman, kun ihan kivasti palautetta tulee. Se motivoi

myös itseä tekemään siitä mahdollisimman hyvän.
Matara harmittelee, että nykyajan musiikki jakautuu edelleen
hengelliseen ja sekulaariin musiikkiin. Hän ajattelee hengellisen ylistysmusiikin olevan tärkeää, mutta
toivoisi musiikkimaailman olevan
yhtenäisempi.
– Meidän kristittyjen pitäisi
tehdä musiikkia, mihin koko maailma pystyy samaistumaan.
Teksti: Katariina Behm,
Mikael Juntusen
haastattelun pohjalta

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

Lähetä

ke klo 20.05
ja pe klo 14.30

Soita

PTX

Vesku Matara toimittaa
Radio Deissä PTXohjelmaa, jossa esitellään
uutuusbiisejä maailmalta
ja kuullaan tarinoita
lähetyskentiltä.

kiitos- ja rukousaiheesi
Rukousasema-ohjelmaan (pe klo 20.05)
www.radiodei.fi/rukouspyynto
tai Radio Dei / Rukousasema
Ilmalankuja 2i, 00240 Helsinki
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Alussa oli tärkeintä,
että lähdin liikkeelle

M

Joh. 15:16

Olen kiitollinen,
että saan tehdä tätä työtä, johon
Jumala on minut kutsunut.

Raamattukoulussa opetettiin Jumalan
tahdon etsimistä rukouksessa. Paaston
avulla sain hiljennettyä omat aivoitukset
ja kuunneltua paremmin Jumalan ääntä.
Silloin 28 vuotta sitten sain rukouksessa
kutsun lähteä rakentamaan kristillistä
radiota Suomeen.
En kuitenkaan saanut valmista tiekarttaa siihen, mikä tässä missiossa on minun tehtävä ja aikataulu. Jumala tuntee
meistä jokaisen ja Hän tietää miten
johdattaa meitä yksilöllisesti. Olisin
karannut kuin Joona, jos olisin tiennyt,
että minä joskus johdan Suomen suurinta
kristillistä mediaa, jonka tehtävänä on
välittää toivoa, rakentaa yhteyttä ja kertoa Jeesuksesta. Siksi alussa oli tärkeintä,
että lähdin liikkeelle.
Vain virtaava vesi voi johtaa jonnekin.
Jumalaan luottaen lähdin kulkemaan
johdatuksessa eteenpäin. Koska Jumalan
äänen kuuleminen on kuitenkin vaikeata,
niin pyysin häntä sulkemaan väärät ovet
ja aukaisemaan oikeat.
Monta kertaa Radio Dein 21-vuotisen
historian aikana - ja tänäkin päivänä –
ajattelen, etten jaksa, en pysty, en osaa,
en riitä, en ole tarpeeksi pyhä. Sen olen
näinä vuosina kuitenkin oppinut, että jos
pysyn liikkeellä, niin Jumala johdattaa
minua oikealle tielle.

Neea Perho s. 6
An

dolin
Pen
M
va:
Ku

Oman
potentiaalin
löytymiseen
liittyy se, että joku toinen
näkee sinut.
Arno Alajoki s. 10

Timo Pöyhönen
rohkaisee aitoon
kohtaamiseen.
s. 9

Lähde sinäkin liikkeelle!

Kirsi Rostamo Päivän blogi –ohjelmassa ti klo 8.45 ja 12.50

i Laukkanen

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

a: Jan
Kuv

Kuva: Sanna Tunturipuro

”Minun tahtoni on, että te lähdette
liikkeelle ja tuotatte hedelmää,
sitä hedelmää joka pysyy...”

ija

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä
minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki
päivät maailman loppuun asti.”

Löytääkseni Jumalan kutsun ja oppiakseni paremmin Raamattua lähdin kansainväliseen Raamattukouluun ”Youth
with the mission”, jossa suoritin puolen
vuoden mittaisen opetuslapseuskurssin
ja lyhyen lähetysmatkan.

lähdetään liikkeelle
evankeliumin kanssa:

a
-M
na

inulla on aina ollut lapsenusko, mutta varsinaisen hengellisen
heräämisen koin kolmikymppisenä. Sain samalla Jumalan
Sanan nälän; siltä istumalta luin
Raamatun pariin otteeseen. Koska olin
opiskellut viestintää, niin ajattelin, että
lopussa annetaan toimintaohjeet. Siksi
minua ohjasivat Jeesuksen viimeiset sanat (Matt. 28: 19-20):

Tässä numerossa

untunen
ikael J
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Mikael Juntunen
Radio Dein juontaja
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Taustakuva: Dreamstime.com I Amandee

T

apaan mielelläni ihmisiä, kasvotusten. Mutta kun katsoo pohjoisempaa, Pasilan studio ja Helsinki ovat kaukana. Niinpä
syntyi ajatus matkata tapaamaan kuuntelijoitamme ja kysyä,
mitä heille kuuluu? Haluaisin tarjota jokaiselle Radio Dein kuulijalle kahvit ja rupatella hetken.
Aamuradion tekeminen ei ole yhden miehen show, vaikka usein
yksin studiossa seisonkin. Haluan, että siellä on kahvin tuoksua,
vieraita ja liikennettä. Ovi on aina auki sille, joka rohkenee kynnyksen yli astua. Niinpä kun sain idean Radio Dein kesäkiertueesta, totesin: Lähdetään liikkeelle!
Tein suunnitelmat, mutta sitten iski epäusko ja työnsin paperin
maton alle. Saunanlauteilla kerroin ystävälleni Pekka Vaismaalle,
kuinka hienoa olisi lähteä kiertämään radion kanssa Suomea. Sitä
me tarvitsemme, sitä että ihmiset tietävät meidän olevan olemassa.
Pekan ilme kirkastui. Kaivoin suunnitelmat maton alta. Selvisi,
että meillä on jo valmiina Radio Dein mobiililava. Kyllä, ihan
meille lahjana tehty, kiitos Kimmo Ala-Penttilä ja Antti Jaatinen.
Vaalimme Pekan kanssa salaisuutta sen aikaa, että saimme suunnitelmat valmiiksi. Lähetimme paperimme Taivaan Isälle, joka
siunasi ne sekä taloudellisesti että käytännöntoimissa. Tämä
kiertue toteuttamista vaille valmis.
Otan mukaan parhaat mahdolliset apurit. Yllättäen mukaan tarttui laulaja Mika Karola, jonka uusi levy valmistuu kiertueelle.
Mietimme, miten saisimme nuo huikeat 70- ja 80-luvun hengen
nostatuksesta ylitsevuotavasti meitä muistuttavat laulut arvollisella tavalla mukaan, ilman isoa bändiä. Löysimme kitaristi Sami
Aspin, joka pienestä koostaan huolimatta vastaa yhtä soittokuntaa.
Meidän Road Crew´ssa on kokoa ja näköä. Allamme on valtakunnan hienoin pikkubussi, perässä maailman paras Radio Dei
-mobiililava. Mieli on kiitollinen ja odotukset korkealla.
Kierrämme kymmenen toria. Tulemme tapaamaan sinua, tule
sinäkin meitä. Voit seurata aamulähetyksen tekoa klo 8-11, jonka
jälkeen päästämme artistimme irti konsertin muodossa. Siinä
lomassa esittelemme Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n toimintaa,
haastattelemme toriväkeä ja vieraitamme. Meillä on myös yllätyksiä, kuten Suomen ainoa Radio Dei Jopo. Se voi olla sinun.
Mutta siitä enemmän sitten kun nähdään.
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Ma 10.6.
Ti 11.6. 		
Ke 12.6.		
To 13.6.
Pe 14.6. 		
Ma 17.6.		
Ti 18.6. 		
Ke 19.6.
To 20.6. 		
Pe 21.6. 		

• Suora Herätys!-lähetys klo 8-11,
paikallisia aiheita ja vieraita
• Road Show: musiikkia, esittelyä,
haastatteluja, kilpailuja
• Mika Karolan levynjulkaisukiertue
- Mika Karola & Sami Asp
• Tiekirkkojen esittelyä
• Radio Dein ja
Kristityt Yhdessä ry:n esittelyä
• Tarjoilua

Rovaniemen Lordin aukio
Oulun Kauppatori
Kokkolan tori + iltatori klo 16
Vaasan tori
Seinäjoen uusi tori
Kajaanin Raatihuoneen tori
Kuopion Kauppatori
Joensuun tori
Savonlinnan tori
Keuruu, Juhannuskonferenssi

Lavan rakentajat Kimmo AlaPenttilä (oik.) ja Antti Jaatinen
sekä Dei Pohjanmaan toimittaja
Päivi Saloranta lähettävät
mobiililavan rukoillen matkaan:
”Rukoillaan, että lava olisi
kuin kylvökone, pyydämme
hyvää siementä, joka putoaisi
hedelmälliseen maahan ja
tuottaisi runsaan sadon.”

On suuri ilo lähteä
tapaamaan ystäviä ja
yhteistyökumppaneita eri
puolille Suomea. Innolla odotan
hetkeä, kun karavaani Radio Dein
pihasta lähtee liikkeelle ja pääsemme
toreille kaiuttamaan armollista sanomaa
Vapahtajastamme. Toreilla tavataan!
- Pekka Vaismaa

Kuuntele
myös
Radio
Deistä

Kuva: Lilli Juntunen
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Sami Asp, 41
• Tampereella asuva
viitasaarelainen
• Iltahartauksia lapsilleen
pitävä kitaroiva perheenisä

Mika Karola, 52
• Nokialla asuva
entinen miesmalli
• Laulava ja naurava
perheenisä

linen taituri

Sami Asp – monipuo

S

ami Asp on suomalaista
kitaristieliittiä. Takana
on menestysvuosia mm.
Hausmyllyn kitaristi-laulajana.
Tuotantopuolellakin hyvin
viihtyvä, kokenut ja monipuolinen taituri odottaa kiertuetta
malttamattomana.
– Suorastaan mahtava lähteä.
Aavistuksen verran on hyppy tuntemattomaan. Mutta kun tässä
iässä on jo nähnyt monenlaista,
ihan hyvin uskaltaa hyppiä.
Jos urasta puhutaan,
niin mitä kaikkea
sitä on tullut tehtyä?

Laidasta laitaan: Olen soittanut
viulun kanssa klassista, etno-bändissä, heavy-bändissä, myynyt joitain platinalevyjä dance-musiikin
saralla, ollut Hollywoodissa ja tehnyt gospelia.
Miksei sinusta
tullut viulistia?

Viulua soitin toistakymmentä

Mika Karola – armahdettu laulaja

vuotta, mutta kyllä se jäi jalkoihin, kun löytyi kitara.
Ne platinalevyt,
totta vai tarua?

Yhden dance-levyn teimme tosissaan, eikä se myynyt ollenkaan.
Seuraavat teimme sitten ihan vasemmalla kädellä, ja ne möivät platinaa. Ei mitään järkeä. Oikeastaan
siinä on syy, että päätin alkaa tekemään gospelia.
Mitä sinulle merkitsee
sanat ”lähdetään liikkeelle”?

Kaikelle on aikansa; on aika olla,
on aika kasvaa ja on aika lähteä.
Liikkeelle lähteminen kuvastaa
sitä, että on joku niin suuri syy, että
on tarpeen lähteä.
Mitä pidät Karolan
uutuuslevyn kappaleista?

Mikan näköistä musiikkia, suoraa,
rehellistä ja juurevaa. Jos puhutaan
gospelista, niin siinä ollaan kyllä
vahvasti ytimessä.

M

ittavan uran gospel-laulajana tehnyt
Mika Karola on viidenkympinvillityksensä kanavoinut levyyn, johon on kaivettu palanen menneisyyttä.
– Niissä lauluissa on mun perustus, totuus minusta ja Jumalasta:
olen syntinen, mutta uskon kautta
olen saanut armon ja aina olen
Rakastettu.
Millä mielin lähdet
tulevalle kiertueelle?

Olen innoissani ja haaveilen
upeista hetkistä eri puolilla
Suomea. Esitämme 70- ja 80-luvun ylistyslauluja, kuten Hyvä on,
Hengen voimaa, Lähde Jumalan,
Galilean mies ja Meillä ompi
voitto.
Miten kuvailisit
laulujen tunnelmia?

venäläistä ja amerikkalaista tunnelmaa. Kaikki rytmit ovat mukana.
Kuka päätti biisit levylle?

Kun lähdimme Tommi Levyn,
Jari Levyn ja Pauli Uusikylän
kanssa tätä levyprojektia kehittelemään, kaivoin kaikki leiri- ja
ylistyslauluvihot esiin. Valitsin 30
laulua ja demosin niitä kitaralla pojille. Biisit oli jaettu aihepiireittäin:
ristilauluja, Pyhän Hengen lauluja,
kiitos- ja rukouslauluja, jokaista sai
valita kaksi, äänestettiin ja parhaat
valittiin.
Mikä jännittää?
Lähdetään kokeilemaan minkälaista on laulaa ihmisille, joilla ei
välttämättä ole valmiiksi tunnesidettä näihin minulle rakkaisiin
lauluihin.
Terveiset torille?

Tarjoilemme kahden iloisen veljeksen sydämestä lähtevää laulua
ja soittoa. Elementtejä on monenlaisista taustoista. Suomalaista,

Ihanaa päästä tapaamaan Radio
Dein kuuntelijoita, vaihtamaan
ajatuksia nykyisten ja potentiaalisten kuulijoiden kanssa.

Yhteistyössä mukana:

KAROLA
Karola
Armon saanut
syntinen
Vihdoinkin!
Mika Karolan soolodebyytti
saatavilla kesäkuussa CD:nä.

CRC MASTER GLOBAL LOGO.pdf 1 23/03/2017 9:37:50
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Pastoriperheen tyttärenä
Jumala ja seurakunta ovat aina
olleet itsestään selvä osa Neea
Perhon elämää. Silti Neea pohti
ennen viranhakuaan, onko
kysymys Jumalan kutsusta eikä
vain omasta mielenkiinnosta.
Mutta kun Jumala kutsuu, hän antaa
myös voiman ja kyvyn. Isä ja tytär
tulivat eri teitä, mutta molemmat
ovat kasvaneet kutsumukseen.

S

ain syntyä uskovaiseen perheeseen, isä ja äiti
olivat helluntaiseurakunnan työntekijöitä ja olin
innolla isän mukana monilla, monilla leireillä.
Kuriositeettina mainittakoon, että yhdellä kesäleireistä
tapasin myös ensi kertaa puolisoni Pekka Perhon. Teiniikäisenä isän tarina ei oikeastaan kiinnostanut minua,
hänhän oli minulle ”vain” isä ja tavallisena perheenisänä
halusin hänet pitääkin. Mutta kavereitani kyllä kiinnosti.
Kun isä kävi koululla kertomassa tarinaansa, häntä kuunneltiin herkeämättä ja kirjan ilmestyttyä kaikki lukivat
sen ja halusivat tietää lisää elämästä kadulla ja vankilassa.
Aikuistuttuani olen itsekin ollut valmis näkemään ja
kuulemaan Markun tarinan kokonaisuutena. Ja koen
tässä suurta sukupolvien siunausta: Jos isäni elämä olisi
päättynyt silloin 19-vuotiaana, kun hän yritti sen päättää, häntä ei olisi, minua ei olisi, meidän lapsiamme ei
olisi. Jos Jumala ei olisi pelastanut Markkua silloin, me
emme olisi tässä kertomassa omaa tarinaamme, tekemässä työtämme, julistamassa evankeliumia.
Murrosikään kuuluu kapinointi ja olen minäkin omat
kapinani läpikäynyt. Jumalaa vastaan en ole kapinoinut,
mutta jossain vaiheessa tuli tunne, että olen koko elämäni kuullut Jumalasta, uskonasioista, seurakunnasta,
että olisi ehkä muutakin mitä haluaisi nähdä ja kokea.
Samalla tiedostin, että parasta on olla juuri siinä, mihin
on saanut kasvaa, Jumalan yhteydessä. Mutta välillä oli
suurta halua mennä kauemmaksi, ja koska meillä on
isäni kanssa aika samanlainen temperamentti, yhteenotoilta ei tosiaankaan vältytty.
Olen asunut kolmasosan elämästäni ulkomailla ja se
on vaikuttanut ajattelu- ja toimintatapaani. Välimatka
perheeseen on - hassua kyllä - lähentänyt minua ja
isääni. Kanadan vuosien aikana puhuimme monesti
työasioistamme keskenämme. Moni on kysynyt, miltä
tuntui aloittaa työt oman isän rinnalla. Minulla on sen
suhteen vain positiivisia ajatuksia: On plussaa, että
tuntee työtoverinsa ennestään ja tiedän kokemuksesta
isäni työskentelytavat. Turhat väännöt arkisista asioista
ovat sulaneet pois. Olen kiitollinen, että saan tehdä tätä
työtä, johon Jumala on minut kutsunut.

Kutsumuksee
Nuorisopastori Neea
Perho (33) on Markku
ja Mirja Tuppuraisen
vanhin lapsi. Neean
perheeseen kuuluu puoliso
Pekka ja tyttäret Linnea
(7) ja Adeline (6). Perhot
työskentelivät lähes 10
vuotta Kanadassa johtavana
pastoripariskuntana Thunder
Bayn Saalem seurakunnassa.
Suomeen palattuaan Neea
toimi neljä vuotta Seinäjoen
lastensuojelussa. Seinäjoen
Helluntaiseurakunnan
nuorisopastorina hän aloitti
maaliskuun alussa.
Isä ja tytär
lla
lomamatka
a.
ss
ja
Nor
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Sateet
to klo 19.15
(kesätauolla kesä-elokuun)
Taltiointi Seinäjoen
Helluntaiseurakunnan
Sateet-illasta.

Markku ”Kure” Tuppuraisen matka
Jumalan valtakunnan työhön on käynyt
kovien polkujen kautta: väkivaltaisesta
kodista kadulle, kadulta vankilaan,
itsetuhoisten tekojen jälkeen
sairaalaan. Vankilan kirkossa Markku
viimein polvistui alttarille ja vastasi
Jumalan kutsuun.

Ä

en kasvaneet
umi

aisen kotialb
Kuva: Tuppur

Johtava pastori Markku
”Kure” Tuppurainen (61) on
Neean isä. Markku ja Mirja
Tuppuraisen perheeseen kuuluu
Neean lisäksi pojat Joona ja
Daniel. Ennen uskoontuloaan
Markku Tuppurainen eli
repaleisen nuoruuden rikos- ja
väkivaltakierteessä. Markun
tarina tunnetaan mm. Heimo
Enbuskan kirjoittamasta kirjasta
”Kure” sekä Ylen Kakola -tvsarjasta. Seurakuntatyössä
Markku on toiminut vuodesta
-84 alkaen, Seinäjoen
Helluntaiseurakunnan johtavana
pastorina vuodesta 2014.

itini uuden avioliiton myötä alkoholinkäyttö ja
väkivalta lisääntyivät lapsuuskodissani. En tullut toimeen aggressiivisen isäpuoleni kanssa, ja
kun äitini kuoli ollessani 16-vuotias, jouduin lähtemään
kotoa. Päädyin kadulle ja katu otti nopeasti otteen. Aluksi
se oli seikkailua ja jännityksen hakemista, nopeasti se
kuitenkin muuttui selviytymistaisteluksi rikollisin keinoin. Varastin, valehtelin, aloin käyttää päihteitä, nyrkit
puhuivat. Elin rikos- ja väkivaltakierteessä enkä vielä oivaltanut, että sitä niittää mitä kylvää. Vankilaan jouduin
ryöstöistä ja poliisin pahoinpitelystä. Alle 25-vuotiaana
olin ollut seitsemän vuotta lukkojen takana.
Tulin uskoon vankilassa ja pyysin anteeksi niiltä, joita
olin loukannut. Tunnustin nekin rikokset, joista en ollut
jäänyt kiinni ja sain 3,5 vuotta lisää tuomiota. Jo vankilassa ollessa alkoi ympärilleni muodostua turvaverkko
ja kirjeystävyyden kautta löysin vaimoni Mirjan. Koen
suurta Jumalan johdatusta, että Hän antoi minulle niin
hyvän vaimon ja loistavan äidin lapsilleni. Mirjassa on
ääretöntä lempeyttä ja hän on hoitanut lämmöllä perheen, lapset ja lastenlapset.
Seurakuntatyössä perhe on aina ollut mukana ja
Neea vanhimpana lapsena on eniten päässyt leireille ja
tapahtumiin. Kiireisimpinä kesinä leirejä oli jopa 11 ja
Neea lähti aina innokkaasti mukaan. Näin jälkeenpäin
ajatellen olisi pitänyt enemmän varata aikaa vain lapsille ja useammin sanoa, että rakastaa ja arvostaa heitä,
mutta sen ajan kasvatustavatkin olivat vähän erilaiset
– jopa piiskaa on annettu.
Neeassa ihailen valtavasti hänen ja puolisonsa Pekan
perhekeskeisyyttä ja hienoa otetta lapsiinsa. Samanlainen
avoin ja rohkea ote Neealla on myös työhön. Jo lapsena
hän oli määrätietoinen, aikuisena piirre on jalostunut
kyvyksi saattaa loppuun aloitetut asiat. Sellaisesta työtoverista jokainen voi olla kiitollinen. Lisäksi olen ylpeä,
että hän on tyttäreni!
Teksti: Anna-Maria Pendolin
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Haaste seurakunnille:

Vietä nuorten kanssa Yö kirkossa!

Kuva: Sanna Krook

Varhaisnuoret
ilmaisevat itseään
ensisijaisesti
toiminnalla ja siksi
”100 vuotta iloa –
koululaiset kirkossa”
-juhlavuoden
valtakunnallisissa
tapahtumissa
nuoret pääsevät itse
suunnittelemaan ja
osallistumaan.

Nuorisotyönohjaajat Marika Alakopsa (vas.) ja Merja Ollila Tuiran kirkolla.

P

aikallisissa ev.lut. seurakunnissa on juhlavuoteen
kuuluvia omia tapahtumia, mutta sen lisäksi valtakunnalliset toimijat Nuori kirkko ry
ja Kirkon kasvatus- ja perhetyö

järjestävät kolme valtakunnallista
nostetta: Tammikuussa avattiin
nuorten toimittama Ttila-kanava
YouTubessa kouluikäisille. Kesällä
juhlavuoteen liittyy perinteinen
valtakunnallinen Pisara-suurleiri

Haluatko sisustuskirvesmieheksi
Postran huipputiimiin?
Haemme osaajia hyvällä palveluasenteella
monipuolisiin asentamisen, korjaamisen
ja rakentamisen tehtäviin.
Kiinnostuitko?
Saat lisätietoa osoitteessa www.postra.fi,
Eerik Palola p. 044 766 1732,
eerik.palola@postra.fi.

Partaharjulla. Juhlavuoden kolmas valtakunnallinen noste on Yö
kirkossa! -tempaus marraskuussa
valvomisen sunnuntaina.
Kirkon varhaisnuorisotyön peruskivijalat ovat olleet kerhot, leirit,
koulutyö sekä erilaiset tapahtumat ja retket. Uutta matalan kynnyksen toimintaa tarvitaan, koska
yhä useampi perhe elää etäällä
kirkosta eivätkä kaikki lapset saa
kristillistä kasvatusta kotona, tai
seurakunnassa.
Vaikka rippikoulu tavoittaa edelleen noin 80 % ikäluokastaan, niin
nuori on kokenut jo paljon enemmän kuin aikaisemmat ikäpolvet
siinä iässä. Kirkon pitäisi päästä
vaikuttamaan myös nuorempiin
ikäpolviin.
Idea Yö kirkossa! -toiminnalle
on saatu Norjasta, jossa viikonloppu kuuluu 11-vuotiaille osana
valtakunnallisesti tuettua kasvatuksen kokonaisohjelmaa. Myös
Tanskassa aloitettu minirippikoulu
varhaisnuorille on saanut erittäin
suuren suosion.
Muutamat seurakunnat
Suomessakin ovat toteuttaneet
ideaa kirkossa yöpymisestä jo
useamman vuoden. Esimerkiksi
Ho l l o l a n s e u r a k u n n a s s a
“Kirkkoyön” punaisena lankana
toimii Jeesus 12-vuotiaana temppelissä –Raamatun kertomus ja

ohjelmaan kuuluu kyselytunti papin kanssa.
Tempauksen ajankohta, teema,
tekstit ja aktiviteetit voidaan valita
paikallisesti, samoin osallistujien
ikähaitaria voi kohdentaa. Yhteisiä
elementtejä ovat kirkkotilaan tutustuminen sekä aamun messun
valmistelu. Hauskin kokemus on
fikkaripiilo pimeässä kirkossa.
Kirkon kasvatus- ja perhetyön
johtava asiantuntija Katri Vappula
toivoo, että Yö kirkossa! -tapahtumasta tulisi pysyvä osa kirkon
kouluikäisten työtä.
– Meillä kaivataan sellaisia uusia toimintamalleja seurakuntaan,
missä kristinuskon sisällöt yhdistyisivät lasten ja nuorten elämään
sopivalla tavalla. Yö kirkossa! olisi
hyvä kokeiltu toimintamalli ja toivotaan, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua tähän, olla yötä
kirkossa. Ja herätä vielä aamulla itse
valmistettuun messuun ja nauttia
myös siitä, Vappula toteaa.
Yhteistyössä juhlavuoden kanssa
Radio Dei tuotti 10 eri näkökulmaa
Yö kirkossa! -tapahtumasta. Kirsi
Rostamon toimittamat haastattelut
ovat kuunneltavissa Radio Dein kotisivuilta “Yö kirkossa”-hakusanalla.
Lisätietoja haasteesta: evl.fi/yokirkossa
Teksti: Kirsi Rostamo

Kuva: Mikael Juntunen
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Ei Jeesus tarvitse
puolustusasianajajaa,
vaan todistajia.
omana itsenään, niillä lahjoilla ja
kiinnostuksen kohteilla varustettuna. Luontevuus, aitous, normaalius – siinä avaimet, joilla moni
lukko voi aueta.
– Evankeliumia voi olla jo sekin,
että autan naapuria kauppakassin
kantamisessa ja toivotan hänelle
siunausta.

Voitettavat esteet

Yhteisöjen kirkko (Karas-Sana 2019) on tiivistelmä siitä, mitä Timo Pöyhönen on
oppinut yhteisöjen rakentamisesta kahden vuosikymmenen aikana. Saat teoksen
Deikaupasta - deikauppa.fi

Lupa innostua

Pöyhönen listaa kolme syytä,
miksi uskova jämähtää paikoilleen, eikä lähde kertomaan ihanasta aarteestaan.
– Joskus on kyse motivaation
puutteesta. Lähimmäisen hätä ei
kosketa tarpeeksi. Lääke siihen
on evankeliumi, sillä se pehmittää
sydämemme.
Toinen este voi olla osaamisen
puute.
– Ajatellaan, että pitäisi tietää
juuri ”ne oikeat” Raamatun lauseet
ja olla riittävän fiksu. On jotenkin
sellainen väärä käsitys siitä, miten
usko ihmisessä syntyy. Ei Jeesus

tarvitse puolustusasianajajaa, vaan
todistajia, Pöyhönen muistuttaa.
Usein myös ihmispelko saa
pakenemaan edessä avautuvia
mahdollisuuksia.

Pyhä Henki varustaa
Timo Pöyhönen tietää, kuinka
tärkeää oma voimaantuminen on
liikkeelle lähdössä.
– Kun me Hengen Uudistus kirkossamme -yhdistyksenä kokoonnumme, rukoilemme aina toistemme puolesta, tsemppaamme
ja jaamme sitä mitä olemme oppineet. Pyydämme myös Jumalalta,
että saamme taas kokea Pyhän
Hengen kosketusta, nähdä uusia
näkyjä, ja voimaa lähteä kertomaan
muillekin hyvää sanomaa.
Pöyhönen muistuttaa, että kukin
harjoittaa hengellisyyttään tietysti
itse, mutta yksilön kasvu ja yhteisön oppiminen kulkevat aina käsi
kädessä. Häntä itseään ajaa eteenpäin innostava visio, että Jumalalla
on vielä ässä hihassaan, että Kristus
tulee vapauttamaan sen potentiaalin, mikä seurakuntalaisissa on.
– Kansa saa kuulla evankeliumin
uudella, raikkaalla tavalla, ja valtava
määrä sieluja pelastuu!
Teksti: Marja Salminen,
osittain Mikael Juntusen
haastattelun pohjalta

I

han tavallisten, pienten ihmisten arkiset kertomukset
luovat innostusta ja rohkaisevat arempiakin liikkeelle. Tämän
on nähnyt aiemmin Tampereen
ev.lut. seurakuntien Uusi Verso
-toimintaa vetänyt pastori Timo
Pöyhönen, joka tuulettaa näitä
hengellisiä ”maaleja” lätkän MMkisojen hengessä.
– Vietimme aikoinaan Uudessa
Versossa ”#Takatukkatoukokuuta”,
jossa jokainen sai tuoda jumalanpalvelukseen lapulle kirjoitettuna

oman kokemuksensa Jumalan käytössä olemisesta. Näitä lappuja kertyi peräti 117 kappaletta, ja kukin
sai käydä heittämässä kiekon muotoisen lappunsa kirkon etualalle
tuotuun jääkiekkomaaliin.
Seurakunnan luovuudesta, yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä innostunut sekä aiheesta
Yhteisöjen kirkko -kirjan kirjoittanut Pöyhönen haluaa rohkaista jokaista kristittyä rohkeasti
kertomaan Jeesuksesta muillekin. Hän lisää, että kukin riittää

YLISTYSKONSERTTI -KIERTUE

Hengen Uudistus kirkossamme ry:n
toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen iloitsee
tavallisten ihmisten tarinoista ja rohkaisee
kristittyjä aitoon ja luontevaan kohtaamiseen.

PEKKA SIMOJOKI
MAKE PERTTILÄ

BAND

MIRKKA PAAJANEN / MAIJA LEHTINEN / HEIDI SIMELIUS

19.9. JYVÄSKYLÄ 22.9. KUOPIO
20.9. VAASA
26.9. TURKU
21.9. OULU
27.9. HELSINKI

28.9. LAHTI
29.9. KANGASALA
8.10. ROVANIEMI

LIPUT
ENNAKKOON 22 €
OVELTA 25 €
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Olin kuin Joona
kalan vatsassa.
Halusin paeta
Jumalan kutsua.
Sitten tuli
pysäytys.

E

i ollut lainkaan itsestään
selvää, että Arno Alajoki
seuraisi vanhempien jalanjälkiä lähetystyön pariin.
– Olin kuin Joona kalan vatsassa.
Halusin paeta Jumalan kutsua.
Sitten tuli pysäytys.
Joutuminen autokolariin sai
pohtimaan, että elämä voi päättyä koska vain.
– Mietin, mitä jätän jälkeeni ja
totesin, etten varmaan yhtään mitään. Jumala puhui minulle voimakkaasti Mooseksen kutsun
kautta, joka myös ensin sanoi, ettei hänestä olisi tehtävään. Pyysin
lopulta anteeksi Jumalalta ja totesin, että ei tässä ole kyse minusta,
vaan sinusta.
Saman tien Alajoki teki päätöksen, ja kahden kuukauden
päästä hän oli matkalla Operaatio
Mobilisaation lähetyslaivalle.
Alajoki kiittää saaneensa kasvaa
omien lahjojen löytämiseen sitä
kautta, että on lähtenyt liikkeelle.

Operaatio Mobilisaatio

– evankeliumia
vähiten tavoitetuille
Operaatio Mobilisaation toiminnanjohtaja Arno Alajoki haaveili
jääkiekkoilijan tai taksiautoilijan ammatista, mutta Jumalan
puhuttelu käänsi suunnan. Nykyään hän kannustaa myös muita
löytämään paikkansa ja lahjansa taivaallisen Isän käytössä.
– Todennäköisesti moni asia
ei olisi koskaan toteutunut, ellen
olisi alun perin lähtenyt matkaan.
Oman potentiaalin löytymiseen
liittyy se, että joku toinen näkee
sinut, antaa mahdollisuuden ja
rohkaisee.

Kelluvassa koulussa
Operaatio Mobilisaation Logos
Hope -lähetyslaiva kiertää maailmaa ja vie ihmisille toivoa, apua ja
tietoa. Alajoki sai itsekin oppinsa
juuri lähetyslaivalla. Koulutuksen

lisäksi Logos Hope tukee eri maiden paikallisseurakuntien tavoittavaa työtä. Laivalla ahertaa 400450 ihmistä 50 kansallisuudesta
ja erilaisista seurakuntataustoista.
– Se on kuin pieni kylä.
Käytännössä pari kuukautta on

PATMOS PINTAA SYVEMMÄLTÄ 31.8.–7.9.
Kuollut meri, Tiberias, Jerusalem,
Tel Aviv. Matkanjohtajana päätoimittaja Kirsi Rostamo, asiantuntijaopas Heikki Kangas.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kinneret Tours.
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Rauhoittavia maisemia, tyyniä poukamia,
luostareita, Johanneksen ilmestysluola, auringonlaskuja, kreikkalaista illallista ja hyvää
seuraa. Matkanjohtajana päätoimittaja Kirsi
Rostamo, asiantuntijaopas Pirjo Fragoupolos.
Vastuullinen matkanjärjestäjä EL-VE Tours.
Lisätietoja: www.radiodei.fi

Alkaen
1 195 €
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Omat yritykset
eivät riitä

lyhin aika, mille voi ilmoittautua
mukaan, mutta useimmat ovat
laivalla vuoden tai kaksi.

Kannustaa –
varustaa – vie

A

amun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät
tunteneet häntä. Jeesus huusi heille: "Kuulkaa, miehet! Onko teillä
mitään syötävää?" "Ei ole", he vastasivat.
Jeesus sanoi: "Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte." He
heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa
ylös” (Joh. 21:4–6).
Jos olisit kuvannut videolle opetuslasten yölliset verkonheitot sekä
aamullisen, mitä videoista olisi voitu päätellä? Koko ajan oli kysymys
samasta veneestä, samasta järvestä, samasta verkosta ja samoista miehistä. Ja väitänpä, että vaikka tutkisit videolta mahdollisia syitä siihen,
miksi yhdellä kertaa kaloja tuli ja muilla ei, joutuisit lopulta toteamaan:
mitään eroa ei ollut.
Ja kuitenkin ero oli olemassa. Yhdellä kerralla kaloja tuli, muilla ei.
Ainoa ero oli se, että vain viimeinen verkonheitto oli tapahtunut Jeesuksen
käskystä. Muilla kerroilla aloite oli noussut ihmisestä.
Ei siis riitä, että ihminen on innokas ja osaa valita oikean paikan,
ajan ja työkalut. Se kaikki on lopulta ihmislähtöistä. Ihminen voi kyllä
tehdä sinänsä oikeannäköisiä toimenpiteitä, mutta silti kaikki uurastus
voi jäädä vaille hedelmää. Ainoatakaan kalaa ei saada pyydystetyksi.
Ihmisestä nouseva viisaus ja Jumalan siunaus eivät kulje käsi kädessä.
Opetuslapset saivat valtavan kalansaaliin vasta, kun heidän työnsä
lähti liikkeelle Jumalan sanasta. Jeesus pyysi heitä toimimaan tahtomallaan tavalla, ja siitä oli seurauksena jotakin sellaista, mihin kukaan
ei ollut osannut varautua. Saaliiksi tuli 153 isoa kalaa, joita he eivät edes
jaksaneet nostaa veneeseen.
Kalapaljouden ihmettely jää taustalle, kun Jeesus sanoo: ”Tulkaa
syömään.” Tuossa ateriahetkessä Jeesus itse palvelee omiaan. Hän jakaa
ruokaa väsyneille ja nälkäisille ihmisille, jotka olivat ahertaneet koko
yön saamatta mitään.
Ateriayhteys merkitsi myös anteeksiantamusta ja sovintoa. Jeesuksen
isännöimä rantakalahetki viestitti opetuslapsille hyväksyntää, välittämistä
ja anteeksiantoa. Heistä omaan yrittämiseen kyllästyneistä ihmisistä
pidettiin huolta. Heitä rakastettiin. Ja siinä Jeesuksen luona, Jeesuksen
valmistamalla aterialla oli lepo.
Tiedäthän, että saat jättää pahuutesi, itsekkyytesi ja rakkaudettomuutesi Jeesukselle, ja iloisella mielellä hän vakuuttaa sinulle anteeksiantoaan nimessään ja veressään. Tästä anteeksiannosta on hyvä lähteä
liikkeelle, toisiakin armahtamaan. Niitä toisia, joiden edestä Jeesus
myös kuoli.

– Haluamme olla rohkaisemassa
kaikenlaisia ja erilaisin lahjoin varustettuja ihmisiä lähetystyöhön.
Ilman tätä työtä moni jäisi lähtemättä, Alajoki kertoo.
Alajoki kannustaa tulemaan
mukaan Suomessa kiertäviin infotilaisuuksiin, mikäli joku saa
kipinän lyhyt- tai pitkäaikaisesta
lähetystyöstä.
Logos Hope-laivan lisäksi
Operaatio Mobilisaatio toimii
yli 110 maassa. Yli 3000 kristittyä on osallistunut Suomesta
käsin tähän maailmanlaajuiseen
lähetystyöhön.
Näkynä on mennä sinne, missä
evankeliumia on julistettu vähiten.
Ja synnyttää seurakuntia, jotka voivat moninkertaistua. Työmuotoina
ovat evankeliointi sekä humanitäärinen apu, tarpeesta riippuen.
– Ensisijaisesti haluamme,
että ihmiset tulisivat tuntemaan
Jeesuksen ja saisivat kasvaa uskossa. Ja voisivat sitten itse viedä
ilosanomaa eteenpäin.
Moni näistä vähiten tavoitetuista
tulee kuitenkin köyhistä oloista,
joten usein heitä autetaan myös
materiaalisesti tai koulutuksen
avulla.
Teksti: Marja Salminen,
Mikael Juntusen
haastattelun pohjalta
Kuva: Mikael Juntunen

Jukka Norvanto
Kylväjän lähetysteologi

joka toinen la
klo 14.35
Inkeri Pyylammen
toimittama ohjelma
Operaatio Mobilisaation
työstä.

Kuva: Dreamstime.com I Levi Lenaerts

Ikkuna
maailmaan

Lähetysvartti
ti klo 20 (kesätauolla heinäkuussa)
Lähetysyhdistys Kylväjän ohjelma

Raamattu kannesta kanteen
ma-pe klo 6 , 21 ja 02
Kustantaja Medialähetys Sanansaattajat
Kuva: Jussi Valkeajoki

Taustakuva: Dreamstime.com I Vaclav Volrab
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Siunaa,
ystävysty,
auta ja kerro
Jeesuksesta

Jumala ei pakota
ketään, mutta
Hän käyttää
varmasti jokaista,
ja juuri oman
persoonansa
mukaisesti.

Kirkkoherra Mikko Matikainen riisuttiin omasta
voimastaan sairauden kautta. Sen keskellä Pyhä Henki
johdatteli häntä uuteen tehtävään. Nykyään hän on
Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluiden johtaja
ja pidetty julistaja, joka valmentaa lähtemään rohkeasti
liikkeelle ja kertomaan Jumalan armosta ja rakkaudesta.

K

un Mikko Matikaisen
puhelin pärähti loppuvuonna 2012 ja häntä
pyydettiin Kansan Raamattuseuran koulutusjohtajaksi, mies
totesi lakonisesti olevansa varmasti
paras mahdollinen ihminen kyseiseen tehtävään.
– En pystynyt kävelemään, ajattelemaan, edes rukoilemaan, ja
minulla oli niin järjettömän kovat
kivut, että juuri ja juuri tajusin, kenen kanssa juttelin.
Kirkkoherrana toimineen
Matikaisen selkä oli hajonnut, ja
leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen aikana hän harjoitteli kävelyn
liikeradat uudelleen. Toipuminen
kesti pitkään, ja sen aikana tapahtui
myös sisäinen muutos.
– Kirkkoherra minussa kuoli,
enkä toistaiseksi ole havainnut hänessä ylösnousemuksen oireita.
Usko kuitenkin kesti, vaikka
mies meni läpi kovan mankelin.
– Elämään liittyy välillä kaaos,
pelot, epävarmuus, neuvottomuus.

Palvelen kuitenkin mielelläni
Jumalaa tällaisenaan, näiden kipujen ja pettymysten, epäonnistumistenkin kanssa. Minä en ole
tärkeä, mutta Jeesus on. Ja se, että
Hän voi ehkä minunkin kauttani
koskettaa ihmisiä.

tasapainoa ihmissuhteisiin ja suhteessa Jumalaan. Ja sitä, että elämän
perustarpeet tulisivat kaikin tavoin
täytetyksi. Siis yksinkertaisesti, että
ihminen voisi tulla onnelliseksi ja
kohdata Jeesuksen.
Matikainen iloitsee,
että tätä ajatusmallia ja
Niin kuin
rukousta voi harjoitL10T haastaa
taa ihan missä vain,
Isä on
konkreettisiin
lähettänyt vaikkapa mennessään
tankkaamaan autoa tai
tekoihin
minut,
palaveriin.
niin minä
Mikko Matikainen toi– Vo i r u ko i l la
mii Kansan RaamattuJumalan
viisautta, raklähetän
seurassa nykyään myös
kautta ja menestystä,
teidät.
L10T (Luukas, luku
myös sille ihmiselle,
Joh. 20:21
10, tapa elää) opastajoka omasta mielestäni
jana. Matikainen on
tuntuu vähän ärsyttäonnellinen, kun on saanut olla vältä, Matikainen nauraa.
tuomassa tätä uutta elämäntapaL10-elämäntapa-ajattelun
ajattelua Etelä-Afrikasta Suomeen perusaskeleita ovat Siunaa,
tiiminsä kanssa.
Ystävysty, Auta missä voit ja Kerro
– Siinä on valtava näkökulma, Jeesuksesta.
että minä voin olla salasiunaamassa
– Siunaaminen muuttaa oloihmisiä missä tahansa, voin pyytää suhteita, mutta se vaikuttaa myös
heille Jumalan hyvyyttä, rauhaa, tapaan ajatella ja olla läsnä toisille.

Ja kun tätä tekee, alkaa kiinnostua
ihmisistä, jutella heidän kanssaan,
kuulla heidän kipujaan ja kysymyksiään, Matikainen kertoo.
Hän on huomannut välillä pohtivansa, olisiko Herra antanut hänelle jotain sellaista, millä voisi

Kuva: Jani Laukkanen

Kuva: Salla Korteniemi
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olen itse rakastettu! Tavoite on, että
pääsemme kertomaan Herrasta.

Mikä estää
liikkeelle lähdön?
Miksi sitten kristittyjen on usein
niin vaikeaa lähteä todistamaan
Herrasta ja Hänen hyvistä teoistaan? Matikaiselta tipahtaa tähän välittömästi parikin vankkaa
väittämää.
– Yksinkertaisesti sen takia, että me uskomme valhetta.
Ajattelemme, että tämä aika ei ole
kiinnostunut Jeesuksesta. On kyllä
totta, että nykyään ei haluta kuulla
tyhjää hengellistä jargonia. Mutta
jos puhe kääntyy kiihkottomasti
siihen, kuka Jeesus oli, miksi Hän
toimi niin kuin toimi, millaiset jäljet Hänestä on jäänyt historiaan, ja
miten Hän on vaikuttanut omassa
elämässäni, niin kyllä se ihmisiä
yllättävän paljon kiinnostaa.
Matikainen on havainnut, että
kun ihmiset ovat vaikeuksissa tai
ahtaalla, ja kun on kulkenut heidän rinnallaan ja avoimesti jakanut
omaa stooria, tämä on koskettanut
monia. Hän on saanut rukoilla
monien puolesta.

Irti mukavuudenhalusta
tuoda edes pienen avun kohtaamalleen ihmiselle. Matikainen
rohkaisee, että ujoinkin kristitty
pystyy L10T-ajatteluun.
– On kyse siitä, että ajatellaan
Jumalan Pyhän Hengen kanssa,
ja tehdään Jumalan rakkautta

näkyväksi. Sanoja käytetään vain
jos se on välttämätöntä. Kun ilmapiiri avautuu, ihmiset kiinnostuvat
siitä mitä sinussa tai sinulla on, jotain sellaista mitä itseltä puuttuu. Ja
miksi ihminen toimii muiden hyväksi. Siihen voi vastata, että koska

Toinen syy uskovan paikalleen
jämähtämiseen on Matikaisen
mukaan laiskuus.
– Me haluamme elää mukavaa,
laiskanpulskeaa elämää, ja olla niin
hajuttomia, värittömiä ja mauttomia, ettei vaan kukaan aavista,
että me uskomme Jeesukseen,

Uskon askeleita
ma klo 21.40 ja la klo 18
Mikko Matikaisen luotsaama
ohjelma tukee kristityn
elämäntapaa. Yhteistyössä:
Kansan Raamattuseura ja
Kristityt Yhdessä ry.
Rukous Suomen puolesta
ti klo 18 ja pe klo 23
Liity ehkäpä Suomen suurimpaan rukouspiirin. Mukana
vuoroviikoin Elina Karonen,
Mikko Matikainen, Tia Nuutinen
ja Timo Tikka.
L10T-valmennukset:
L10T.fi

ja olemme kerran menossa
taivaaseen.
Hän viittaa riskittömään elämään, mutta samaan hengenvetoon huomauttaa extremeurheiluista ja seikkailuista,
joista moni tänä päivänä hakee
adrenaliinipiikkejä.
– Itse en tarvitse tällaisia, vaan
saan ihan valtavasti sisältöä elämään siitä, kun koen Jeesuksen
kanssa niin suurta merkitystä ja
syvyyttä.
Matikainen sanoo, että olisi
oman itsenkin kannalta äärimmäisen tärkeää lähteä liikkeelle.
– Mutta kun siitä tehdään jotakin niin ihmeellistä. Siis että pitäisi
olla jotenkin hyvin erikoisesti varustettu uskovainen, mutta kun se
ei ole niin. Jumala ei pakota ketään,
mutta Hän käyttää varmasti jokaista, ja juuri oman persoonansa
mukaisesti.
Teksti: Marja Salminen

Kuva: Dreamstime.com I Akinshin
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Miten voin tukea

Gospel-musiikki koukutti
Jari Kupiaisen Dein ääreen
gospel-musiikki oli minulle sellaista sidonta-ainetta, johon jäin
koukkuun. Ja kyllä Dei toimi keskustelun avaajana siinäkin, että lähennyin uudelleen kirkon kanssa.

Dei on järkivalinta
mainostajalle
Kirkkopalvelut ja Radio Dei ovat
pitkän linjan yhteistyökumppaneita. Kirkkopäiviltä on kuultu
erilaisia lähetyksiä ja tapahtumalle on saatu näkyvyyttä mainoskampanjoilla. Tiekirkot ovat
myös erityisesti kesäisin kuuluneet Deissä. Tänä suvena niitä
sekä mainostetaan, että ne ovat

a
tima
a: Ko
Kuv

J

ari Kupiainen on tuottanut pitkään tapahtumia:
pieniä ja suuria, muodista
musiikkiin ja kulttuurista bisnekseen. Hengellisissä piireissä tämä
Kirkkopalveluiden kehityspäällikkö tunnetaan Kirkkopäivien,
Tiekirkon ja erilaisten uusien
tapahtumien idearikkaana
toteuttajana.
Vuosia sitten Kupiainen koki
turhautumista ja kyseli itseltään,
miksen ole onnellinen? Samoihin
aikoihin vaimo sairastui vakavasti
ja mies joutui elämän peruskysymysten ääreen. Hänen autossa alkoi myös soida Radio Dei.
– En alussa oikein ymmärtänyt sitä juttua, mutta erityisesti

osa Radio Dein kesäkiertuetta.
Myös Yhteisvastuukeräyksen ympärillä on tehty yhteistyötä.
– Sanoisin, että meidän on hyvin
järkevää mainostaa Radio Deissä,
koska se on hyvän hintaista ja tavoittaa ihmisiä valtakunnallisesti.
Kupiaisella on myös viesti sinulle, Radio Dein kuuntelija:
– Onneksi olkoon, että kuuntelet Radio Deitä! Ei ole itsestään selvää, että meillä on yhteiskristillinen
radioasema, joka on vielä suurin
kristillinen media Suomessa. On
tärkeää, että me kristityt voimme
tehdä asioita yhdessä ja Dei on
siitä hieno esimerkki.
Teksti: Johanna Reinikainen

YRITTÄJÄ
Haluatko
kuulla mainos- tai
ohjelmayhteistyön mahdollisuuksista?
Tai tukea Radio Deitä sponsoriyhteistyökumppanina?

Sinun tukesi
on tärkeää.
Yhdessä
mahdollistamme
toivoa tuovat
radio-ohjelmat
Radio Deissä
sekä rukouspuhelimen
toiminnan.

Ota yhteyttä:

Suunnitellaan yhdessä juuri sinulle toimiva kokonaisuus.
Juha Arko
p. 040 770 1540
juha.arko@radiodei.fi

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

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

Pekka Vaismaa
p. 0500 662 340
pekka.vaismaa@radiodei.fi
Sergey
Kuva:
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kristillistä radiotyötä?

Kristityt Yhdessä ry
Radio Dein ystävä:

▪ ostaa ohjelma-aikaa ja tuottaa
laadukkaita hengellisiä ohjelmia
Radio Deihin.
▪ palvelee Radio Dein
kuuntelijoita valtakunnallisella
Rukouspuhelimella.
▪ järjestää kristillisiä tapahtumia,
joiden tavoitteena on kertoa
Jeesuksesta ja yhdistää kristittyjä.

a meen
o
v
i
To
dä
sy lla
a
dio
jok

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
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Leikkaa ja lähetä

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

Kristityt
yhdessä ry
maksaa
postimaksun

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

Soita
lahjoituspuhelimeen

0600 111 77

(10,26 € + pvm)

0600 10 700

(20,28 € + pvm)

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

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

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka
Allekirjoitus

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

Yhdistys ottaa vastaan
myös testamentteja
Lue lisää
radiodei.fi/testamentti
tai soita lisätietoja
(09) 7514 4511
(ma-pe klo 9-16)

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

Saajan
tilinumero
Saaja
Maksaja

FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry

Valitse haluamasi viite:
2600
3900
7702
7715
7773
7760
7744

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

Kristillinen radiotyö
Rukouspuhelin
Israel-ohjelmat
Rukousasema-ohjelma
Rukous Suomen puolesta -ohjelma
Tuomasmessu
Raamattu-ohjelma

Euro

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021, Poliisihallitus 16.11.2016. I Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.
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pahtuma,
Kristittyjen yhteinen vappu -ta
sää keräsivät yli 2000 kristittyä
Jeesus-marssi ja aurinkoinen
omiokirkkoon vappupäivänä.
Helsingin Senaatintorille ja Tu

nna
R

ein
ik a
in
e
n

Vappu innosti kristityt yhdessä liikkeelle

Kuva: Joh
a

▼Mikko Matikainen
kosketti ja nauratti
Iloitkaa aina Herrassa!
-puheellaan.

Kuva: Jari Laaksonen

aak
son

en

Katso
lisää kuvia:
Kuva: Jari
L

kristittyjenvappu.fi

Kuva: Jari Laaksonen

▲Elina Karonen onnistui
loistavasti tapahtuman
pääkoordinaattorina ja juontajana.

arssilla.

us-m
kku Karonen Suomen lippua Jees
▲Timo Valtonen kantoi ristiä ja Mar

▲MGtH-duo Mikko Nikula ja Sami Asp soittivat
menevää gospelia niin torilla kuin kirkossa.

Tapahtuman järjestivät Radio Dei ja Kristityt Yhdessä ry
yhteistyössä useiden seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa.

ni
L

k
au
nen
ka

Ariel Neulaniemi
palaa kesä-ääneksi

Kuva
: Ja

A

riel Neulaniemi valtaa
heinäkuussa aamustudion ja tuuraa Mikael
Juntusta 8.7.-2.8.
Millä mielellä vuoden kotiisänä uurastanut radioääni palaa
aalloille?
– Tässä on vähän sellainen TETharjoittelijan fiilis, kun tulen niin

eri kiertoradalta. Radiossa yritän
olla kanavoimassa erilaisia asioita
hengellisistä kesäpäivistä Suomen
EU-puheenjohtajuuteen. Haluan
tuoda toivoa epätoivon ja kauhistelun sijaan. Ja puhua heille, joille
toivo ja usko eivät ole vielä tuttuja.
Ja tietty haluan toivottaa sopivan
lämmintä kesää itse kullekin!

Uudet kokohammasproteesit
Tiivistykset ja korjaukset odottaessa
Ilmainen hammasproteesien tarkastus

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

hengellisille kesäjuhlille
Kuva: Dreamstime.com I Maksym Yenekyanov

Radio Dein kautta

Evankeliumijuhla Porissa

Kansanlähetyspäivät Ryttylässä

Järjestäjä: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)
Pe 5.7. klo 17.45-20.45
La 6.7. klo 8.30-12 ja 15.50-20.15
Vapaakirkon kesäjuhlat Kuopiossa

Järjestäjä: Suomen Vapaakirkko
Su 14.7. klo 18-20 Kooste edellisen viikon kesäjuhlasta
Hengelliset syventymispäivät Kauniaisissa

Järjestäjä: Suomen Raamattuopisto
La 24.8. klo 11-17
Su 25.8. klo 11-12 Jumalanpalvelus
Suorat lähetykset aiheuttavat muutoksia ohjelmakartassa oleviin lähetyksiin.

Aalloilla
ti klo 16

Inspiraatiota

Lähdetään liikkeelle –kesäsarjasta

K

esän Aalloilla-ohjelmissa
tuodaan esiin kristittyjä,
jotka elävät Jeesuksen lähetyskäskyä todeksi, kukin omalla
persoonallisella tavallaan. Sarjan
aloittavat 25.6. Heikki ja Riitta

Talo, jotka mm. perustivat Turkuun
Evankeliumintalon ja pyörittävät innokkaiden nuorten kanssa teetupabussi-toimintaa. Ohjelmaa toimittaa Anu Lehtipuu ja se on Kristityt
Yhdessä ry:n tuotantoa.

Kuva: Dreamstime.com I Elenanaum

Järjestäjä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Pe 28.6. klo 19.30-21.15
La 29.6. klo 12-15 ja 16-17 Siionin kanteleen toivekonsertti
Su 30.6. klo 10-11 (Jumalanpalvelus) ja 13-15

Helsinki

Lohja

Maanantai
17.30 Avoin
kuntakanava* #
18.45 E-vartti
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen Raamattuopistolta

Sunnuntai
9.55 –11.00
Jumalanpalvelus

Sisä-Suomi

Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten
radiopyhäkoulu

Maanantai
18.00 Alusta alkaen
18.35 Aikamerkki
18.55 Sydämellä*
Perjantai
17.30 Aikamerkki
18.30 Matti-papin
matkassa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen Raamattuopistolta

Kemi
Sunnuntai
9.55 –11.00
Jumalanpalvelus
Oulu

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

Turku

Rovaniemi

Maanantai
17.40 Lintumetsä

Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti
kohti messua
10.00 Messu
Rovaniemen
kirkosta

Seinäjoki
Maanantai
19.30 Matkalla#
20.03 Elämä on#
Perjantai
17.40 Vaasan aika #
Sunnuntai
9.55 –11.00
Jumalanpalvelus
11.30 Elämän ääniä/
Matkalla

* Tulee kerran kuussa
tai harvemmin
# Tauolla kesä-elokuussa kokonaan
tai osittain

Kuva: Dreamstime.com I Irina Kryvasheina

Alueellisia
ohjelmia
Radio Dein
taajuuksilla
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Kuvat: Liisa Varho

Arto Antturi kehottaa ottamaan oppia
ulkosuomalaisten yhteisöllisyydestä
Helsingin Pitäjänmäen seurakunnan
kirkkoherra toivoo enemmän yhteisöllisyyttä
Suomen luterilaiseen kirkkoon, mutta
muistuttaa, ettei maailmanlaajuinen kirkko ole
pelkästään Suomi-yhteisö.

A

rto Antturi toimi puoli
vuotta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
turistipappina Gran Canarian
saarella sijaitsevassa Playa del
Inglesissä. Suomalaisten matkatoimistojen turistikauden päätyttyä
huhtikuussa hän palasi Suomeen.

Yhteisöllisyys
voimavarana
Antturista oli innostavaa nähdä,
kuinka Playa del Inglesissä ihmiset
kokivat olevansa osa seurakuntayhteisöä ja halusivat sitoutua sen
työhön.
– Voisimmekohan me suomalaisissa seurakunnissa työskentelevät toivottaa tervetulleiksi heidät,
jotka muuttavat takaisin Suomeen
Kanarialla asumisen jälkeen, ja
tarjota heille mahdollisuus löytää

samankaltainen yhteisö kuin se,
joka on ollut tärkeä heille ulkomailla, Antturi pohdiskelee.
Turistipapilla oli lukuisia hyviä
kohtaamisia sekä turistien että
saarella asuvien suomalaisten
kanssa. Monet kertoivat hänelle
elämäntarinansa.
– Kun suomalaiset matkustavat
kylmästä talvesta viikoksi tai kahdeksi Kanarialle, he voivat tulla
suomalaiseen jumalanpalvelukseen. Laulamme siinä keskellä talvea jumalanpalveluksen päätteeksi
kirkon ulkopuolella kauniissa iltaauringon paisteessa Maa on niin
kaunis -virren, Antturi kuvailee.
Antturi vihki kymmenkunta
pariskuntaa ja kastoi yhden lapsen. Hän sai myös toimia basistina
muun muassa useissa Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuksissa.
– Se oli kiva lisäbonus työhön,
monitaitoinen mies kiittelee.

Gran Canarian seurakunnan
työntekijät vasemmalta
Markku Ylipää, Tarja Korpela
ja Arto Antturi.

.)

turin (oik
on niin kaunis. Arto Ant
edessä laulamassa Maa
.
Playa del Inglésin kirkon
Olli Iivonen
u Ylipää, torvea soittaa
vieressä kanttori Markk

Suomalaiset tunnetaan Espanjassa Antturin mukaan yhteisöllisyytensä lisäksi siitä, etteivät he
juuri luo yhteyksiä oman kieliyhteisönsä ulkopuolelle.
– Kirkko ei ole suomalainen
instituutio, vaan maailmanlaajuinen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa. Toivon, että
Suomessakin näkisimme tulevaisuudessa paikallisseurakunnissa
huomattavasti nykyistä enemmän
eri maista tulevia ihmisiä.

”Syventävä
oppimäärä” palaa
aalloille uusin jaksoin

Tiberias, Kuollutmeri, Eilat
ja Jerusalem. Matkanjohtaja
Radio Dein Rukousaseman
vetäjä Elina Karonen. Paikallisopas Heikki Kangas.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Kinneret Tours
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Arto Antturin luotsaama Syventävä
oppimäärä -ohjelma jatkuu toukokuun lopussa Radio Deissä uusin
jaksoin. Antturi toivoo voivansa
ensin muutaman jakson ajan syventää Kanarialla oppimaansa ja
kokemaansa. Sitten hän haluaisi
porautua itseään kiinnostavaan
teemaan: Onko Raamattu edelleen merkityksellinen ja kiinnostava kirja?

– Pitäjänmäen seurakunnassa on
tulossa Raamattu alusta loppuun
-tempaus syyskuun alussa. Eero
Junkkaala on ollut sen puuhamiehenä ja saanut haalittua sinne valtavan määrän raamatunopettajia.
Antturi kertoo olleensa pitkään
kiinnostunut siitä, miten maailmanlaajuiset aatevirtaukset osuvat yksiin suomalaisen ajattelun
kanssa.
– Toivon löytäväni keskustelijoita, joiden kanssa voimme tutkia eri näkökulmista, minkälaisia
ajattelun virtauksia maailmassa
tällä hetkellä on, mistä ne johtuvat ja mihin ne johtavat. Meidän
täytyy kristittyinä olla silmät ja
korvat auki kuuntelemassa, mitä
maailmassa tapahtuu, kirkkoherra
muistuttaa.
Teksti: Milla Suonio

Syventävä
oppimäärä
ma klo 16, ti klo 01
ja su klo 16
Painavaa asiaa,
ihmisläheisesti.
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Postia kuuntelijalta
Mitä Radio Dei
on merkinnyt
sinulle?
Kerro oma tarinasi.
Kristityt Yhdessä ry
Ilmalankuja 2 i
00240 HELSINKI
aalloilla@radiodei.fi

Miksi en enää löydä Radio
Dein menneitä ohjelmia
Radiot.fi:stä?
Suorat lähetykset voi kuunnella
palvelun kautta, mutta valitettavasti

sieltä ei enää löydy ohjelmiamme
jälkikäteen. Muutos johtuu siitä,
että radiot.fi -palvelua hallinnoiva
radioiden edunvalvontajärjestö
Radiomedia ry ja Gramex ry eivät ole päässeet sopimukseen palveluun tallennettujen ohjelmien
sisältämän musiikin tekijänoikeuskorvauksista. Tällä hetkellä
arkistoimme osan ohjelmista radiodei.fi sivustolle, kuten Viikon
debatti, Ihmisen ääni, radiohartaudet
ja Uskon askeleita. Jatkossa toivottavasti muitakin.
***
Autossa voi hetkisen aikaa "pysähtyä" arjen kiireiden keskellä.
Monesti laulut, hartaudet tai juontajien pohdinnat ovat säveliä ja
sanoja paikallaan: Rohkaisemassa

ja lohduttamassa, iloitsemassa ja
kiittämässä kanssani.
***
Radio Dei on kuin ystävä mukana
matkalla, laulaen aamusta iltaan.
- Ulla
***
Radio Dei on unikaveri. Kuuntelen
sitä kuulokkeilla sängyssä ennen
unta. Dein ohjelmat rentouttaa ja
rauhoittaa. - Helena
***
Kiitos taas kantavasta aamusanasta
tälle päivälle, Jukka Norvannon
avaama raamatunsana ja Juha
Vähäsarjan niin kantava ja lohduttava sana!
***
Olen soittanut rukouspuhelimeen. Minua on lohdutettu hädän

hetkellä puhelimessa.
***
Rukoukseeni löytää sielunhoitoryhmä, sain vastaukseksi Radio
Dein ohjelman Iltakahvilla Olli
ja Mikko. Heti ensimmäisestä ohjelmasta alkaen sain kokea näiden
miesten välityksellä kristittyjen
yhteyttä sekä korvaavaa kokemusta kipeän isäsuhteeni käsittelyyn. Isän viha sisimmässäni
vaihtui taivaan Isän rakkauteen
ja armoon. Rukoillaan yhdessä,
että moni muukin löytäisi tämän
ohjelman ja saisi siitä tukea elämälleen. Siunausta myös ohjelman
tekijöille. - Nina
***
Enemmän hengellisyyttä. Vähemmän kirkollisuutta. - Matti
Kuva: Harriet Lohikari

Rukouspuhelimen kuulumisia

H

uhtikuussa kokoonnuimme Helsingin ja
Tampereen päivystäjien kanssa saamaan opetusta
tunnetaidoista ja terveistä rajoista
psykoterapeutti ja kirjailija Päivi
Niemeltä. Opimme, ettei ole olemassa vääriä tai oikeita tunteita,
vaan niitä tulee kuunnella kuten
omaa kehoaankin.

Toukokuussa pidimme jatkokoulutustapaamisen Seinäjoen
päivystäjille. Opetin siellä aiheesta ”Millainen on minun jumalakuvani?”, joka herätti vilkasta
keskustelua.
Marja Väljä, joka on vuosia
toiminut Seinäjoen Rukouspuhelimen yhteyshenkilönä luovuttaa tehtävän Anne Salmelle.

Kiitämme Marjaa lämpimästi
tärkeästä työpanoksesta ja toivotamme hänelle runsasta Taivaan
Isän siunausta! Ilman hänenlaisiaan Rukouspuhelin ei toimisi.
Toivotamme Annen sydämellisesti
tervetulleeksi mukaan.
Harriet Lohikari
Rukouspuhelinyhteyshenkilö

Anne Salmi ja Marja Väljä

OBERAMMERGAUN KÄRSIMYSNÄYTELMÄ 2020 – VAIN JOKA KYMMENES VUOSI!
+ Baijerin lumoavia alppimaisemia 8.–13.6.2020

Alkaen
2 698 €

+ Saksan kulttuurihistoriallisia
Luther kaupunkeja 3.–8.8.2020

Alkaen
2 598 €

Matkanjohtajana päätoimittaja
Kirsi Rostamo, asiantuntijaoppaana
Sirkka-Liisa Aalto.

Matkalla mukana TT, kirkkohistorian
dosentti Timo Junkkaala sekä asiantuntijaopas Sirkka-Liisa Aalto.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Lomalinja

Vastuullinen matkanjärjestäjä Lomalinja.

© Tourismos Gesselchaft Erfurt, Kuva: Barbara Neumann

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

Elämäkerrat

KUOLEMAA
NOPEAMPI

CREDO

– Sydämen asialla
Matti Ketonen
Hinta 38 €

– Lähikuvia elämästä
Eija-Riitta Korhola
Hinta 32 €

KARAS

SAVIASTIA

– Matti Väisäsen
muistelmat
Matti Väisänen
Hinta 32 €

NÄITÄ POLKUJA
TALLAAN

VAIN VALO
VOITTAA
PIMEYDEN

Eero Junkkaala
Hinta 27 €

Sinikka Klemettilä
Hinta 28 €

Sebastian Stakset
Hinta 23 €

PERUSSANOMA

LUTHER-KIRJAT OY

TAMMI

PIANOMIES
HILLEL TOKAZIER
PÄIVÄ

KUVA JA SANA

Elämäntaito
KADUN KUKKA

AUTIOTALO

Maarit Eronen
& Jane Jone
Hinta 18 €

William Paul Young
Hinta 14 €
PÄIVÄ

PÄIVÄ

ISÄN KAIPAA
LASTAAN
Kari O. Niemi
Hinta 24 €

Rohkaisuksi uskoon

PÄIVÄ

SUKUPUOLI
MUUTOKSESSA
Tapio Puolimatka
Hinta 26 €
PÄIVÄ

YHTEISÖJEN
KIRKKO

Timo Pöyhönen
Hinta 38 €
KARAS

IHMEELLINEN
ARMO

Watchman Nee
Hinta 24 €
KKJMK

RINKANKANTAJAN
RUKOUSKIRJA
Timo Uotila
Hinta 19 €
PÄIVÄ

VALTAKUNTA KUULUU LAPSILLE

LÖYDÄ TOIVO

PÄIVÄ

KKJMK

Barry Adams
Hinta 22 €

Ville Männistö
Hinta 22 €

MIKSI
PAHAA TAPAHTUU
JUMALAN OMILLE?
Derek Prince
Hinta 18 €
TV7

ASKELEET VOITTOON
Tomi Lehto
Hinta 22 €
RIVER

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

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

Musiikki
Nuottikirjat
KOLMAS

VIRSIMAISEMANI
MY LANDSCAPE
OF HYMNS

Maksetut Viulut
Hinta 20 €

Hillel Tokazier
Hinta 20 €

ANNA SYDÄNTEMME
SOIDA

KESKIYÖN
AURINGON MAA

Pekka Simojoki
Hinta 32 €

Saila
Hinta 20 €

PÄIVÄ

PAIVA

Lahjakirjat
Raamatun selitys
ALKUKIRKON SALAISUUS
Juha Sankamo
Hinta 29 €

PERUSSANOMA

SYNTYNYT LÖYDETTÄVÄKSI
Sirkku Suontausta-Kyläinpää
Hinta 18 €

Hengellinen kasvu

PÄIVÄ

MATKALLA SURUN LÄPI
Leena Hietamies
Hinta 19 €
PÄIVÄ

OIVALLUSTEN
KIRKASTAMA ARMO

Juhani ”Junnu” Aaltosen ajatuksia uskosta ja Jumalasta
Milla Rautiainen (toim.),
Vesa Linna (kuvat)
Hinta 25 €

SIUNAUKSEN SALAISUUS
Tapio Luoma
Hinta 25 €
MINERVA

PÄIVÄ

Lapsille
VOITTAVA ELÄMÄ
Watchman Nee
Hinta 22 €
KKJMK

VIISI TOIMINTAHÄIRIÖTÄ
TIIMISSÄ
Patrick Lencioni
Hinta 36 €
PÄIVÄ

LAPSEN OMA
KOTIKIRJA

Leena Hietamies
Hinta 8 €
PÄIVÄ

OMA RAAMATTU
Ann Sally Wright
Hinta 15 €
PÄIVÄ

TÄÄLLÄ ON JEESUS!
Hinta 12 €
PÄIVÄ

IHMEET AVAUTUVAT
Daniel Kolenda
Hinta 22 €
KKJMK

Puh. 0400 871 466, ma–pe klo 8–16 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min

www.deikauppa.fi
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Ohjelmakartta 2019
OPETUS, HARTAUS JA RUKOUS

Maanantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
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
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Päivän porilainen
U 15.25 Raamattu
16.03 Syventävä oppimäärä
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.25 Tarinoita toivosta
17.30-20.35
ALUEELLISTA OHJELMAA
20.35 Leipää ja kalaa
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.40 Uskon askeleita
U 22.40 KD-Kompassi #
U 23.00 Toivekonsertti
U 00.30 Viikon teos K
U 01.00 Syventävä oppimäärä
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Leipää ja kalaa
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

MUSIIKKI

Torstai

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
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
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Heräys eilen ja tänään
U 15.25 Raamattu
16.03 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30 Minä uskon
18.03 One Way
19.03 Uskovaiset nuoret
20.03 PTX
20.50 Iso Katekismus
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
23.00 Black gospel E
U 01.00 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri #
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
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
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
14.45 Opeta minua laskemaan
		
päiväni oikein #
15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.25 Raamattu
16.03 Raatihuone #
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 #
19.15 Sateet #
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään
U 00.00 Raamattubuffet #
U 01.00 Raatihuone #
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Avoin raamattukoulu #
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

U

U

U

U

U

Radiot.fi

Kuuntele ohjelmia silloin,
kun sinulle sopii.

Kuva: Dreamstime.com I Chernetskaya

LÄHETYSTYÖ

Keskiviikko

Tiistai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän Raamattu sana
06.50 Viikon teos
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
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
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 22.05 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
23.00 DeiPark #
U 23.30 Gospel Train
U 00.00 Yöluotsi* #
U 01.00 Aalloilla
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti #
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

KESKUSTELU

U
U
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U Uusintalähetys
K Koostelähetys
E Ohjelma on englanninkielinen
R Ohjelma on ruotsinkielinen
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

LAPSET JA NUORET

U

Perjantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
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
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
U 14.30 PTX
15.15 Parisuhteen palikat
U 15.25 Raamattu
15.45 Kinoteekki #
16.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30-19.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
19.03 Saarnaajan puolituntinen*/
		
Hyvää iltaa Kuopiosta* #/
		
Mille sydämesi sykkii* #
19.30 Veli-Matin juttusilla
20.03 Rukousasema #
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 22.05 Aalloilla
U 23.00 Rukous Suomen
		
puolesta #
U 00.00 One Way
U 01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 02.00 Sana elää
U 02.30 Matti-papin matkassa
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U
U

* Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin
** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kemin, Kokkolan, Oulun,
Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.
# Tauolla kesä-elokuussa kokonaan tai osittain

JULKAISIJA:
Kristityt Yhdessä ry

UUSINTA

Lauantai
08.02 Pakina
08.15 Lintumetsä
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 Aikamme Marttyyrit*/
		
Marttyyrien ääni*
U 15.35 Israel-raportti
U 15.45 Pakina
16.03 Toivekonsertti
U 17.25 Viikon teos K
U 18.03 Uskon askeleita
U 22.00 Black Gospel E
U 23.00 DeiPark #
23.30 Yöluotsi* #
U 00.00 Sykettä Israelista K
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous Suomen
		
puolesta #
U 03.30 Rukousasema
#

Sunnuntai
07.45 Virsivartti
08.03 LASTEN MAKASIINI
08.03 Rukousmaja #
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 #
U 13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu K
14.40 Salomon sananlaskut
U 15.03 Itäraportti
U 16.03 Syventävä oppimäärä
17.03 Sana elää
19.00 Kesäinen Tuomasmessu
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 6.00 – 22.00

Radio Dei pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

Radio Dein taajuudet:
Haapavesi 107,4 MHz
Helsinki 89 MHz (101,9)
Hämeenlinna 105,9 MHz (103,6)
Joensuu 107,4 MHz (89,5)
Jyväskylä 94,1 MHz (93,4)
Kajaani 100,0 MHz
Kemi 100,5 MHz
Kokkola 91,8 MHz
Kouvola 96,2 MHz
Kristiinankaupunki 89,5 MHz
Kruunupyy 104,3 MHz (88,9)
Kuopio 106,1 MHz (103,3)
Lahti 106,4 MHz (99,1)

Lappeenranta 96 MHz
Lohja 107,2 MHz
Mikkeli 87,8 MHz (105)
Oulu 106,9 MHz (94,1)
Pori 95,7 MHz (94,4)
Raahe 95, 2 MHz
Rovaniemi 93,4 MHz (96)
Savonlinna 91,3 MHz
Seinäjoki 89,4 MHz (102,7)
Tampere 98,8 MHz (87,5)
Turku 107,3 MHz (99,4)
Vaasa 98,8 MHz (102,7)

POSTI- JA KÄYNTIOSOITE:
Ilmalankuja 2 i
00240 Helsinki
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
www.kry.fi, www.radiodei.fi
ISSN: 1456-8357
Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n
puhelinvaihteen numero on
(09) 7514 4511 (ma-pe 9-16)
OSOITTEENMUUTOKSET:
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
TOIMITUSSIHTEERI
Hannele Laaksonen
(09) 7514 4511
hannele.laaksonen@radiodei.fi
LEHTIMAINOKSET
Lehden mainostiedustelut ja hinnat:
Pekka Vaismaa 0500 662 340
pekka.vaismaa@radiodei.fi
ULKOASU JA TAITTO:
Mika Huusko, Mitoka, www.mitoka.fi
KRISTITYT YHDESSÄ RY
Hallituksen puheenjohtaja
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
Yhteyspäällikkö
Johanna Reinikainen (09) 7514 4511
johanna.reinikainen@radiodei.fi
JÄSENASIAT, YLEISASIAT:
Hannele Laaksonen (09) 7514 4511
SÄHKÖPOSTI SUORAAN:
etunimi.sukunimi@radiodei.fi
RUKOUSPUHELIMEN
numerossa 040 172 7000
päivystetään joka päivä klo 19-23
LAHJOITUKSET RADIOTYÖLLE
Nordea (VIITE 2600)
IBAN FI 88 1012 3000 206175
Keräyslupa:
Manner-Suomi RA/2016/779,
voimassa 1.1.2017–31.12.2021,
Poliisihallitus 16.11.2016.
Rahankeräysluvan saaja:
Kristityt Yhdessä ry
PAINOPAIKKA
Botnia Print Oy, Kokkola

Miten evankeliumi saa
Radio Dein väen liikkeelle?
Minulle luontevin tapa olla evankeliumin asialla on antaa siihen
musiikilliset lahjani ja osaamiseni. Musiikki voi koskettaa ihmisiä
myös sellaisista sielun sopukoista, jonne sanat eivät yllä.
– Antti Suonio, Dein musiikkipäällikkö
En ollut rohkeaa ”traktaatit jakoon” -tyyppiä, mutta evankelistamieheni potkaisi minuunkin liikettä. Olemme ryhmämme kanssa
laulaneet ja kertoneet Jeesuksesta niin torilla, päihdekuntoutujien
ja ikäihmisten parissa kuin seurakunnan ruokajakelussa. On helpottavaa huomata, että kelpaan juuri tällaisena kuin olen, ja tulla siinä
sivussa itsekin ravituksi.
– Marja Salminen, Dein asiakaspalvelija
Olin kesällä 2007 evankeliointi- ja avustusmatkalla Siperiassa.
Kävimme mm. orpokodissa Novosibirskissa. Annoimme sinne lahjoituksen ja esitimme yhdessä lasten kanssa raamatullisen näytelmän.
– Mikko Hurskainen, Dein myyntipäällikkö
Vuonna 1996 elämässäni tapahtui käänteentekevä muutos:
Kutsumuksekseni vahvistui edistää kristittyjen toiminnallista yhteyttä. Olen saanut olla perustamassa Kristityt Yhdessä ry:tä,
Rukouspuhelinta, toivonpuheita.fi-sivustoa sekä olla mukana GLSkonferenssin vastuutiimissä. Muitakin projekteja on mielessä.
– Lauri Nurminen, Dein varatoimitus- ja myyntijohtaja
On suuri ilo rukoilla toisten puolesta, jakaa Sanaa ja kulkea ihmisten rinnalla, antaa konkreettista täsmäapua ja tehdä monenlaista
vapaaehtoistyötä. Merkityksellisemmän elämän löytää, kun saa rakastaa lähimmäisiään ja viedä evankeliumia johdatuksessa.
– Adele Salonen, Dein ja KRY:n vapaaehtoinen
Osallistuin ensimmäisiin Vapaakirkon nuorten kesäaktioihin
70-luvulla. Nuoruuden innolla, sormenpäät kipeänä soittelimme
hyvän ystäväni John Remeksen kanssa kitaraa yötä myöten.
– Pekka Vaismaa, Dein myyntipäällikkö
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Kristityt Yhdessä ry

1

ohjelmien kautta

Soita nyt lahjoituspuhelimeen:

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

Kiitos lahjastasi!

2

Anna lahja tilisiirtona
FI88 1012 3000 2061 75 (viite: 3874)

3

Tue nyt tai kuukausittain
radiodei.fi -sivuston kautta

4

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

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

