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Konkurssin kokenut

Päivi Saloranta
rohkaisee luottamaan
Jeesukseen ja tulevaisuuteen

nostaa esiin asioita, joista
ei usein puhuta
s. 4

Palkittu karhukuvaaja

Valtteri
Mulkahainen:
Jumalalta tulevat
kaikki lahjat
s. 6

Kirsi Rostamo:

Olen vielä tunnelissa, mutta näen jo valoa s. 3

Kuva: Linda Koskinen

s. 12

Maria Roimaa
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Musiikki on hyvin henkevää,
ja siksi se kiehtoo Matti Turusta

M

teoksissa Jää, Iloinen leski ja Peter
Grimes.
Muutama vuosi sitten Turunen
kirjoitti elämäkerran Puolivälissä,
johon hän keräsi hyvän mielen
hauskoja juttuja 35-vuotisen elämänsä varrelta. Kirja on tilattavissa
Deikauppa.fi:stä.

Tule mukaan matalan
kynnyksen kuoroon
Koronan takia perinteinen kuorotoiminta taukosi keväällä. Silloin
Turunen kehitti idean Suomen suurimmasta Radiokirkkokuorosta,
joka paikkaisi seurakuntien harrastusryhmien toimintaa.
Ensimmäisellä ohjelmakaudella
opeteltiin laulamaan ja sisäistettiin kehollisten harjoitusten avulla

meditatiivinen suhtautuminen
kirkkomusiikkiin. Hyvän palautteen innoittamana Turunen aloitti
sarjan toisen kauden syyskuussa.
– Tällä erää keskitytään käymään läpi luterilaisen messun syvyyksiä ja kirkkomusiikkimme
historiaa aina pääsiäisen ehtoollishetkestä aikamme viimeisimpiin virsivisioihin yhteisten virsien
muodossa.
Radiokirkkokuorossa pidetään rima alhaalla ja sen avulla voi
päästä kiinni lauluharrastukseen.
Turusen mielestä liian vaikeiden
teosten esittämisen sijaan pienten
seurakuntien kuoroissa pitäisi keskittyä ruohonjuuritason laulajiin.
– Laulaminen on myös fyysistä hyvinvointia eikä vain akustinen ilmiö. Ohjelmassa avataan
sitä, miten pystymme nauttimaan

Lähetä

Soita

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

Jumala valmistaa tunnelin
päähän valon

L

Kanttori-oopperalaulaja ja
kirkkomusiikin opettaja Matti
Turusen basso on monelle
tuttu Radio Dein aalloilta.
Turunen on jo vuosia avustanut
Deitä spiikkaamalla mainoksia
mahtavalla äänellään. Keväällä
hän aloitti Suomen suurimman
Radiokirkkokuoron, ja nyt syksyllä jatkuu sen toinen kausi.

atti Turunen on
lapsuudestaan asti
ollut mukana seurakunnan toiminnassa ja haaveillut
kanttorin työstä.
– Yksi elämäni hienoimmista
hetkistä oli se vaihe, kun pääsin
seurakuntatyöhön mukaan isoskoulutuksen jälkeen ja teimme
yhdessä musiikkia.
Turunen opiskeli kirkkomusiikkia Sibelius-Akatemiassa, ja
valmistui musiikin maisteriksi
vuonna 2014. Sen jälkeen hänen
unelmansa toteutui, ja hän toimi
Joensuun ev.lut. seurakunnassa
kanttorina.
Turunen on myös esiintynyt solistina useissa Kansallisoopperan
ja Savonlinnan Oopperajuhlien
tuotannoissa. Tänä syksynä hänet nähdään Kansallisoopperassa

PÄÄKIRJOITUS

kiitos- ja rukousaiheesi
Rukousasema-ohjelmaan (pe klo 20.05)
radiodei.fi/rukouspyynto
tai Radio Dei / Rukousasema
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki

kehosta esimerkiksi syvähengityksen avulla.
– Laulun ja musiikin oppiminen
perustuu siihen, ettemme ole aina
itse tuottamassa, vaan olemme
siinä löytämisen, etsimisen ja intuitiivisen tulkinnan prosessissa,
jota musiikki täydellisimmillään
on. Kyllä siinä aina sellainen Pyhä
Henki vallitsee.
Teksti: Kirsi Rostamo, Mikael
Juntusen haastattelun pohjalta
Kuva: Mikael Juntunen

Radiokirkkokuoro
su klo 09.20 ja to klo 14.20
Lähetä kommentteja, kysymyksiä
ja ehdotuksia teemoiksi:
radiokirkkokuoro@gmail.com

apsuudessani ja nuoruudessani on ollut paljon hyvää ja
hauskaa. Mutta sellaiset asiat,
kuten itsensä hyväksytyksi tunteminen,
lähimmäisen rakastaminen, elämän
merkitykselliseksi tunteminen ja turvallisuus
ovat tulleet elämääni
vasta uskon myötä noin
30 vuotta sitten.
Hyvää ja pahaa tapahtuu niin hyville kuin
pahoille, ja uskovakin
joutuu elämänsä aikana
niin sanotuille tunnelimatkoille. Tunneli kuvaa sitä, että ihminen
itse kokee olevansa hyvin pimeässä ja ahtaassa
paikassa eikä näe sen
päättyvän. Ulkopuolelta
katsoen asiat ovat kuitenkin koko
ajan Jumalan hallinnassa, ja Hän
tuo tunnelin päähän valon.
Olen ollut viimeisen vuoden aikana
tällaisella matkalla ja välillä epäilen eksyneeni kauhuelokuvaan. Erilaisia haasteita on ollut elämässäni aina, mutta
viime syksynä ämpäri alkoi täyttyä.
Perusterveyttäni söi muistisairaan
äitini kivuliaan elämän seuraaminen.
Sitten, pakottavista syistä jouduimme
nopeasti etsimään radiolle uudet
toimitilat.
Tämä olisi riittänyt tavalliseen tunnelimatkaan, mutta koronapandemia vei
sen ihan toiselle tasolle. Huhtikuussa,
kun meillä oli todella haastava muutto
Deissä meneillään, koronan vaikutukset veivät radion toiminnan tappiolliseksi, ja samoihin aikoihin sekä isäni
että äitini kuolivat.
Raamatussa luvataan, ettei ihmiselle
anneta enempää murhetta kuin hän
jaksaa kantaa, mutta toukokuussa uin
kyllä aika syvissä vesissä.
Onneksi saapui heinäkuu, jolloin
sain levätä, ja pandemian varjo väistyi hetkeksi. Koirani jälkikasvun hoitaminen tuo kotiin kaiken ikävän

vastapainoksi iloa, ja pentujen puuhia seuratessa kaikki muu unohtuu.
Olen vielä tunnelissa, mutta näen
jo valoa. Vaikka Radio Dein mainosmyynti ei ole vieläkään palautunut
ennalleen, yhteistyökumppanit ovat edelleen mukana ja näkevät
työmme merkityksen
juuri tällaisena vaikeana
aikana.
Dein tulevaisuuteen valoa on tuonut
valtion antama uuden
liiketoiminnan kehitystuki. Historiallisen
suurta tappiota pystytään paikkaamaan
myös Radio Dein ystävien normaalia suuremmilla lahjoituksilla
Kristityt Yhdessä ry:lle. Tästä valtava
kiitos!

Tässä numerossa
kulku pimeydessä
vaihtuu valoon
Kristuksessa.
”Minä olen maailman valo.
Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo.”
Joh. 8:12

Kun itsessään pimeän lampun
töpseli liitetään voimavirtaan,

se syttyy!
Jorma Kalajoki s. 8

Jumala
vaikuttaa
minussa

Tuellasi pidämme
Radio Dein toiminnassa,
ja samalla se on meille
todistus Jumalan
rakkaudesta.

ja antaa viisautta sekä voimaa
tehdä ratkaisuja, joihin en
omin voimin olisi kyennyt.

Tuellasi pidämme Radio Dein toiminnassa, ja samalla se on meille todistus Jumalan rakkaudesta. Kaikki hyvä,
mitä teemme, tulee meille Jeesukselta.
Kun kuuntelemme Hänen tahtoaan
auttaa muita, samalla välitämme viestiä valosta: Jumala kuulee rukouksemme ja pitää meistä huolta.

Timo Perkola s. 10

Sanan ja ristin
valossa
voimme turvallisesti
kohdata itsemme,
lähimmäisemme

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

ja Jumalamme.

Kuvassa sylin täydeltä ihanaa haukkuenergiaa. Kuva: Oskar Vilkevuori

s. 16

Ilpo Jokimäki
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Maria Roimaa:

			 Valoisa kaamoksen tyttö
Lapissa, Muonion kylässä, kasvanut Maria Roimaa oppi
Jeesuksesta jo lapsuudenkodissaan, mutta omakohtaisesti evankeliumi kirkastui vasta teini-iän
kriisien jälkeen.

K

aksi vuotta Espoossa asunut lastentarhanopettaja
ja Love Story -seurakunnan nuorisopastori Maria
Roimaa nauraa iloisesti ihmettelylle, kuinka hän
kesti kaikki lapsuutensa pitkät talvet.
– Onhan se kaamos aika pimeää, mutta toisaalta kaikki
ne valot, värit ja revontulet ovat tosi ihania. Muonion korkeudella on talvella aina lunta, ja kun mie muutin pääkaupunkiseudulle, niin sehän se vasta rankkaa olikin; harmaus,
loskaisuus ja pimeys. Ja mie rakastan niin paljon kesien yötöntä yötä, se on yksi parhaista asioista Lapissa.

Nuoret sydämellä
Työn perässä etelään muuttanut sinkkunainen kantaa erityistä huolta nuorista, jotka ovat tässä ajassa yhä enemmän
ahtaalla ja irrallaan tutuista turvarakenteista, kuten rakastavasta perheestä ja seurakunnasta.
– Kaikki se tietotulva, mitä media nuorille syöttää jatkuvasti, on tosi intensiivistä. Identiteetin rakentaminen voi
olla hyvin epätoivoista, kun se ei perustu Jumalan Sanaan.
Minusta tuntuu, että mitä vähemmän kristillinen kasvatus näkyy kouluissa, sitä masentuneempia nuoret ovat.
Heillä ei ole käsitystä siitä, että on joku meitä suurempi, Isä
joka rakastaa ja pitää huolta. Se näkyy toivottomuutena ja
merkityksettömyytenä.

Epätoivoista etsintää
Maria sai itsekin teini-iässä kokea, kuinka pää saadaan
sekaisin alkoholilla ja seurustelusuhteilla, joissa Jumalan
tahto ei ole mukana.

Mitä vähemmän
kristillinen kasvatus
näkyy kouluissa,
sitä masentuneempia
nuoret ovat.

rohkaistuvat kohtaamaan uskosta
osattomia kavereitaan ja kutsuvat
heitä nuorteniltoihin.

Oma suorittaminen ja ponnistelu jäi,
ja tilalle tuli uusi vahva usko
Raamatun sanaan.
– Minulla oli kova tarve saada
hyväksyntää, ja tuli tehtyä valintoja,
jotka aiheuttivat paljon häpeää, syyllisyyttä ja ahdistusta. Elin tietynlaista
kaksoiselämää. Kävin kyllä seurakunnassa ja uskoin Jumalaan, mutta
tein kuitenkin asioita, joista tiesin,
että ne eivät olleet hyväksi.
Maria oli opiskelijavaihdossa
Botswanassa syksyn 2010. Hän
muistelee, kuinka siellä ei ollut iltaisin paljon muuta tekemistä kuin lukea Raamattua.
Seuraavana keväänä, 21-vuotiaana, hän väsyi oman elämänsä
ristiriitaisuuteen.
– Tulin Herran eteen ja sanoin,
että mie en osaa elää sinun tahtosi
mukaan, epäonnistun jatkuvasti.
Auta minua! Annan sinulle koko
elämäni. Se oli epätoivoinen hetki,
enkä osannut edes ajatella, että
kaikki muuttuisi. Pian sain kuitenkin huomata, kuinka oma suorittaminen ja ponnistelu jäi, ja tilalle
tuli uusi vahva usko Raamatun sanaan. Tästä alkoi yhdeksän vuotta
kestänyt ihmeellinen seikkailu, ja
voin koko sydämestäni sanoa, että
ei ole mitään sen parempaa.

Sanoma saavuttaa
Maria on nuortenilloissa huomannut, kuinka suuri merkitys
on sillä, että nuorten kanssa vain
ollaan, kuunnellaan ja annetaan
aikaa.
– Se pehmentää sydämiä sille
totuudelle, että Jumalakin haluaa
olla heidän elämässään läsnä.
Seurakunnissa voi olla sellaista
asennetta, että nuoret eivät halua
ottaa evankeliumia vastaan. Se ei
ole totta. Paitsi henkilökohtaisten kontaktien, myös sosiaalisen

Radio-ohjelma tarttuu
vaikeisiinkin aiheisiin
Marian Deissä toimittama
Uskovaiset nuoret LIVE -sarja käsittelee hyvinkin syviä ja vakavia
teemoja, kuten aborttia, pornoriippuvuutta tai new agea.
– Minusta on tärkeää ottaa esille
asioita, joista ei kovin usein puhuta,
mutta jotka kuitenkin mietityttävät
niin nuoria kuin vanhempiakin.
Monilla ei valitettavasti ole seurakuntayhteyttä, josta saisi juurevaa,
Raamattuun perustuvaa opetusta.
Uskoviakin koskevista haasteista
Maria mainitsee esimerkkinä pornon, joka on myös monen kristityn elämässä todellinen ja iso ongelma. Myös erilaiset uususkonnot
ja -henkisyys huolettavat.
– Ne tunkeutuvat jo päiväkoteihin. On new agea, mindfullnessia, astrologiaa ja tarot-kortteja.

median kautta tavoitetaan heitä
hyvin.
Maria on tehnyt nuorisotyötä jo vuosia Uskovaiset nuoret
-Facebook-ryhmässä, joka koostuu noin 11 000 jäsenestä. Hän
iloitsee siitä, että se on hyvin keskusteleva yhteisö.
– Toki sosiaalinen media on
vain väline. Uskon edelleen niin
sanottuun vanhanaikaiseen evankeliointiin, että mennään kadulle
kertomaan Jeesuksesta. Se on sellaista siementen kylvämistä, kun
pidetään Jumalan Sanaa ja totuutta
esillä erilaisin tavoin.
Maria on huomannut, että nuoret tavoittavat ikäisiään kaikkein
parhaiten. Uskovien nuorten vahvistaminen on hänen mielestään
tärkeää, koska näin he puolestaan

On tärkeää kertoa, miten uskoon
tullessa ihminen voi löytää todellisen rauhan, joka myös pysyy. Haluamme ohjelmassamme
tuoda esille todistuksia siitä, miten Jumala todella voi muuttaa
ihmisen elämän niissäkin tilanteissa, joissa henkilö ei ole löytänyt mitään ulospääsyä.
Teksti: Marja Salminen
Kuva: Maria Roimaan albumi

Uskovaiset nuoret
LIVE
ke klo 19
Kuuntele podcasteina:
uskovaisetnuoret.fi/live

Kutsu vapauteen
la klo 20.03 ja to klo 00.03
Maria Roimaan haastattelu
ja muut jaksot podcasteina:
radiodei.fi/kutsu-vapauteen

R A DIO DEI

LÄHETTÄÄ SUORIA JUMALANPALVELUKSIA JOKA SUNNUNTAI
Alueelliset jumalanpalvelukset Radio Deissä klo 10
O U LU 106,9 MHz (94,1)
ROVAN I E M I 93,4 MHz (93,4)
S E I NÄ J O KI 89,4 MHz (102,7)

K A JA AN I 100,0 MHz
KE M I 100,5 MHz
KO KKO L A 91,8 MHz
LO H JA 107,2 MHz

J U MAL AN PALVE LUS
Suomen Raamattuopistolta
joka sunnuntai klo 11

TU O MA S M ESS U
joka sunnuntai
klo 18

R AD I O HARTAUS
joka arkipäivä klo 7.50
ja 17.05
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Valtteri Mulkahainen:

lapset hiekkalaatikolla. Joskus ne painivat ja leikkivät, toisinaan tappelevat.
Kuvaaja on oppinut ennakoimaan tilanteita, ja kamera käy jo
hyvissä ajoin.
– Karhunpoikaset voivat olla
tosi uteliaita, ne tulevat raapimaan kuvauskojun seiniä ja
ikkunoita. Vaimoni totesi kerran, että se tuli pyytämään
kuvauskorvauksia.
Mulkahainen on kiitollinen siitä,
ettei vaaratilanteita ole syntynyt,
vaikka paikalla on emoja ja pentuja.

Jumalalle kiitollinen karhukuvaaja
Valtteri Mulkahaisen veikeät karhukuvat ihastuttavat niin Suomessa kuin maailmalla.
Palkittu luontokuvaaja ilahduttaa Radio Dein ystäviä lahjoittamalla otoksiaan Dein
ystäväkalenteriin ja postikortteihin.

V

altteri Mulkahaisen
tarina ei ole suomalaisittain ihan tavanomainen. Hänen juurensa ovat
Virtasalmella, josta suku siirtyi
1600-luvulla Inkerin maalle.
Hän itse syntyi Pietarin lähellä
Taurukylällä.
– Olen siis inkerinsuomalainen, mutta elänyt Suomessa jo
30 vuotta. Neuvostoliitossa meillä
oli vahva suomalaisuuden tunne.
Ja olimme siitä ylpeitä.

Uskovan pojan
haasteita

Etta he kaikki
olisivat yhta
Joh. 17:21

Suomessa tavaroiden määrä veti
sanattomaksi.
Muuton tärkeimmäksi syyksi
paljastui ”maailman ihanin tyttö”,
jonka Mulkahainen oli tavannut
vuotta aiemmin Askel-lehden ilmoituksen kautta.
– En ole päivääkään ollut pettynyt, ja yhdessä ollaan oltu Anjan
kanssa jo 30 vuotta!
Pariskunta asettui Hollolaan,
sillä siellä päin asui paljon tuttuja,
ja vaimo sai työpaikan paikallisesta apteekista.
– Minulla meni muutama
vuosi, kun suoritin lisäopintoja
ja kävin työharjoittelussa, sen
jälkeen siirryimme Kainuuseen.
Vuonna 1995 he muuttivat
Sotkamoon, jossa perhe kasvoi
kahdella pojalla. Mulkahainen
aloitti siellä työt urheilulukion liikunnanopettajana ja
ampumahiihtovalmentajana.
– Tiesin hyvin, mitä kannattaa tehdä – ja ilman dopingia.
Viimeisinä vuosina valmensin
nuorten tyttöjen maajoukkuetta.
He pärjäsivätkin hyvin ja voittivat kolme mitalia nuorten MMja Euroopan mestaruuskisoista.

Mulkahaisen vanhemmat olivat
luterilaisia kristittyjä.
– Jumala on ollut elämässäni
aina läsnä. Kotona pidettiin seuroja ja kuunneltiin jumalanpalveluksia Suomen radiosta. Ja
kun oma kirkko avattiin, käytiin siellä.
Nuorena hän oli kova hiihtämään ja voittikin 17-vuotiaana
entisen Neuvostoliiton mestaruuden. Uskovaisena eläminen ei
ollut kuitenkaan helppoa, pilkka
Tanssivat karhut löytyvät myös Radio Dein mainoskortista.
ja arvomaailmojen erot tulivat
tutuiksi.
– Kerran eräs valmentaja sanoi, että kun en Maailman ihanin tyttö
Tanssivat karhut
kuulunut nuorisoliitoon, en pääse minnekään.
laukaisivat potin
Kristityssä perheessämme oli kuitenkin selvää, Suomeen Mulkahainen muutti vuonna 1989.
Myös hänen vanhempansa ja siskonsa saapuivat Kuvaamisesta Mulkahainen innostui noin
ettei tällaisiin liitytty.
Mulkahaiselle tarjottiin harjoittelun tueksi maahan paluumuutta10 vuotta sitten, kun piti
erinäisiä lääkkeitä, mutta isä ei pitänyt siitä jina samoihin aikoihin.
saada tekemistä lomaJumala on ollut
– Ensimmäinen asia,
suunnasta, mihin poikaa oltiin viemässä, joten
ajalle ja kaapista löytyi
mikä tuntui uskomatkilpahiihto sai jäädä.
pokkarikamera.
elämässäni
aina
läsnä.
Urheilullinen nuorimies opiskeli Pietarin tomalta, oli puhtaus.
Aluksi hän kuvasi palUrheiluakatemiassa liikunnanopettajaksi ja Ja ensimmäinen kerta
jon Sotkamon kauniita
valmentajaksi. Hän ehti toimia Neuvostoliitossa suomalaisessa kaupassa oli minulle shokki. auringonlaskuja, mutta ihastui sitten karhuNeuvostoliitossa ei kaupoissa ollut mitään, mutta kuvaukseen, erityisesti vekkuleihin pentuihin.
alan töissä kolme vuotta.

Valtteri ja Anja Mulkahaisella soi Radio Dei päivittäin.
– Musiikki- ja hartausohjelmat ovat meillä suosittuja. Ja erityisesti pidämme Heikki Kankaan Israel-raporteista sekä Suomen Raamattuopiston
tuotannosta, he toteavat.

– Valokuvaus on tosi hyvä harrastus, ja minulle se on hyvä henkireikä. Kun otan töiden jälkeen
kameran ja lähden metsään, takaisin tulee ihan eri mies.
Teksti: Johanna Reinikainen,
Mikael Juntusen
haastattelun pohjalta
Kuvat: Valtteri Mulkahainen

Herätys!
arkisin klo 07.15–10.15

Valtteri Mulkahaisen kuvia löytyy
Dein uunituoreesta ystäväkalenterista

– Kun ensimmäistä kertaa läh– Mukavalta tuntuu, kun tulee
din yökojulle kuvaamaan, kame- julkisuutta. Mutta tiedän, kenelle
raan tallentui heti täysosuma eli pitää olla kiitollinen, sillä Jumalalta
tanssivat karhut, josta tuli julki- tulevat kaikki lahjat. Ja Hänelle
suutta ja menestystä.
olen kiitollinen myös ihanasta perYllättäen Mulkahainen sai heestä, vaimosta ja lapsista.
mesi kämmenkuvistaan tarjouksia
Kun otan töiden jälkeen
Iso-Britanniasta.
kameran ja lähden
Ja lopulta juttu levisi Yhdysvaltoihin
metsään, takaisin tulee
saakka, kun tunnettu
ihan eri mies.
Daily News -lehti julkaisi otoksia.
Hän on myös saanut tunnusKuvauskohteista valokuvaajan
tusta jo pariin otteeseen kansainvä- kestosuosikkeja ovat pienet laplisessä Comedy Wildlife Photography soset ja karhut.
Awards -kilpailussa, jossa palkitaan
– Kaikki eläimet ovat Jumalan luohauskoja luontokuvia.
mia, ja pikkukarhut telmivät kuin

Tammikuu:
Riisin ilta-aurinko
Kuusamossa

inä olen maailman valo.
M
Se, joka seuraa minua,

ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo.
Joh. 8:12

Toukokuu:
Kolme pientä
veijaria,
Martinselkoinen,
Suomussalmi

S

iellä missä kaksi tai
kolme on
koolla minun nimessä
ni,siellä
minä olen heidän kesk
ellään.
Matt. 18:20

lee sinut

1 kpl: 12 € + postikulut
5 kpl: 59 €, ei postikuluja!

Hkaerikraeltavaparjehalta,mhääsni.

tuet
Osta nyt –
otyötä
di
kristillistä ra

ko elä

suojelee ko

Ps. 121:7

Postikulut:
1 kpl = 3 €, 2–3 kpl = 5 €,
4 kpl = 8 €, 5 kpl = 0 €

Radio Dein ja Kristityt yhdessä ry:n

n

Upeita luontokuvia Dein kuuntelijoilta

n

Rohkaiseva Raamatunjae joka kuukaudelle

n

Puhuttelevia sitaatteja Dein aalloilta

n
n
n
n

Juhla- ja nimipäivät

Ä
Vko

Tilaa muistiinpanoille
A4-koko, kierrekannet
Katso kaikki kuvat: radiodei.fi/kalenteri
soittamalla: (09) 7514 4511 (ark. klo 9-12)
sähköpostilla: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
netistä: radiodei.fi/kalenteri
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Jumala ei koskaan
käske sellaista,
mihin hän ei tarjoa
voimavaroja.

Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin viidennessä
luvussa ”Te olette maailman valo”. Miten sinä kuulet
tuon lauseen?

M

inun pitää siis yrittää olla kirkas
valo tässä pimenevässä maailmassa, koska Jeesus kerran käskee. Tällä tavoin moni kokee tämän ja monet
muut vastaavat Raamatun sanat, kuten esimerkiksi: te olette maan suola, te olette Kristuksen
kirje tai tuoksu. Samoin sen, että te olette minun
todistajani.
Mitä tuollaisesta lukutavasta seuraa?
Vilpitöntä ponnistelua, lisää rukousta, enemmän Raamatun lukemista. Vaikka panet kaikki
hengelliset ja psyykkiset voimasi peliin, on tuloksena ennen pitkää uupuminen: ei tästä tule
mitään. Minusta ei ole valoksi, koko uskoni ja
kristillisyyteni on aivan onnetonta.
Ehkä olet kokenut jotain tuollaista. Tai saatat tuntea jonkun, joka on niin täysin pettynyt
uskoon ja seurakuntaan, että on lyönyt hanskat tiskiin. Miksi pitäisi olla yhteydessä tuollaisen Jumalan kanssa, joka koko ajan vaatii
mahdottomia.
Pari tarkentavaa huomiota. Käytin edellä
sanoja ”Jeesus käskee”. Luepa uudelleen lainaamani Raamatun jakeet. Ovatko ne käskyjä? Eivätpä muuten olekaan. Niissä Jeesus
ei käske: olkaa valoja, koettakaa olla todistajia. Paavalikaan ei käske kristittyä olemaan
kirje tai tuoksu. Raamatun mukaan te olette
tätä kaikkea. Käskyn vastakohta on lupaus.
Lupauksen pohjana on se, mitä Jumala tekee ja

on jo tehnyt meille. Me, jotka turvaudumme vilpittömien kristittyjen ongelmana on, että
uskossa Jeesukseen, olemme hänen yhte- he Raamattua lukiessaan oikaisevat suoraan
ydessään jotakin selkäskyihin sen sijaan
laista, mikä on meille
että he etsisivät envierasta. Meille on
sin niihin liittyvät luEnsin on Jumalan
luontaista monenlaipaukset. Kaikissa raalupaus,
armo,
sitä
nen pimeys, hämämatunjakeissa järjestys
ryys, suolattomuus,
seuraa sitten käsky ei ole yhtä selvä kuin
syntisyys ja itsekkyys.
tuossa Matteuksen
ja hyvät teot.
Mutta kun meidät on
kohdassa. Mutta kun
kasteessa ja Pyhän
lukee tekstiä laajemHengen antamassa
min käskyjen ympäuskossa liitetty todelliseen maailman va- riltä, löytyy sieltä aina oikea perusta, se mitä
loon, olemme samalla päässeet hänen omi- Jumala lupaa ja mitä hän on tehnyt meidän
naisuuksistaan osallisiksi. Yksinkertaisella hyväksemme Kristuksessa. Jumala ei koskaan
vertauskuvalla ilmaistuna: Kun itsessään pi- käske sellaista, mihin hän ei tarjoa voimavameän lampun töpseli liitetään voimavirtaan, roja. Niitä antaa Pyhä Henki, joka on luvattu
se syttyy!
jokaiselle kristitylle.
Toinen tarkentava havainto koskee sanaa
olla. Sanomme sitä verbiksi, siis suomeksi
Älä oikaise suoraan käskyihin
teonsanaksi. Todistaa tai rakastaa ovat selvästi teonsanoja. Mutta voiko olla-sana olla
Toki Raamatusta löytyy myös satoja käskyjä teonsana? Oikeastaan ei, sillä oleminenhan
ja kehotuksia. Alussa mainitsemassani vuo- on tekemisen vastakohta. Kun Jeesus sanoo,
risaarnan kohdassa Jeesus käskee parin ja- että te olette sitä ja tätä, se vie koko uskeen jälkeen: Näin loistakoon teidän valonne kon oikealle perustalle, armoon ja lepoon.
ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne Kutsuessaan kaksitoista opetuslastaan valtaja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. (Matt. vaan loppuelämän mittaiseen tehtävään hän
5:16) On äärimmäisen tärkeää huomata, että pyysi heitä ensin olemaan kanssaan. (Mark.
käsky tulee vasta lupauksen jälkeen. Monien 3:13-15).

Tervetuloa Radio Dein SyntymäpäiväTuomasmessuun su 1.11. klo 18
Helsingin Mikael Agricolan kirkkoon tai radion välityksellä.
Messua on toteuttamassa monta tuttua ääntä Radio Deistä.
Saarnaajana Mikko Matikainen ja liturgina Elina Vaittinen.
Musiikissa Ville Myllykoski & co.

®

Minäkö maailman valo?

Mahdotonta!

Radio Dei 23 vuotta – juhlitaan yhdessä

Armon voimalla hyviä tekoja
Kun löydämme oikean perustan, Jeesuksen täytetyn työn
ja sataprosenttisen armon kaikkien kehotusten ja haasteiden keskellä, voimme ottaa todesta myös Raamatun
käskyt. Pyhä Henki antaa voiman ja johdatuksen niiden
toteuttamiseen. Sen Jeesus lupasi juuri siinä yhteydessä,
kun hän antoi omilleen lähetystehtävän.
Tämä linja kulkee läpi Raamatun. Ensin on Jumalan lupaus, armo, sitä seuraa sitten käsky ja hyvät teot. Pidän tämän
ymmärtämistä yhtenä tärkeimmistä Raamatun tulkinnan
avaimista. Tituksen kirjeen toisessa luvussa esimerkiksi
kerrotaan, että Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään
jumalattomuuden. On siis kyse parannuksesta, väärien
tekojen, syntien hylkäämisestä, johon Jeesuksen armo
antaa voiman. Paria jaetta myöhemmin sanotaan: Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät
vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi
kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. (Tit. 2:11–14)
Lunastus ja armahdus eivät aiheuta vain jonkin kielteisen, siis synnin hylkäämistä, vaan sen seurauksena syntyy
myös jotain erittäin myönteistä, hyvien tekojen tekemistä.
Ja niistä ihmiset voivat suorastaan ylistää, mutta eivät meitä,
vaan taivaallista Isää. Hän saa kunnian, me voimme vain
nöyrästi painaa päämme ja ihmetellä, että saamme olla
tällaisessa mukana.
Jorma Kalajoki
rovasti ja tietokirjailija

Leipää ja kalaa
ma klo 20.35
Kuuntele podcasteina:
jormakalajoki.net

METSÄPERÄVAUNU SINULLE JOKA
ARVOSTAT TEHOKKUUTTA

TUTUSTU: www.ihan-uus.net
SOITA: 0400 542 650

Valon kotiin
pääkaupunkiseudulla tuo

Säynäskuja 4, 00560 Helsinki
010 271 2610, info@salamasami.fi

www.SalamaSami.fi

JOULUNAJAN MATKA ISRAELIIN
28.12. 2020 –5.1. 2021
Alkaen
1 750 €
Natania, Tiberias,
Jerusalem, Ein Gedi.
Matkajanjohtajina
Radio Dein Rukousaseman vetäjät
Elina ja Markku
Karonen.
Vastuullinen
matkanjärjestäjä
Kinneret Tours
Lisätietoja
Deimatkat.fi
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Usko auttoi sovintoon
alkoholisti-isän kanssa

Isyys ei ole vantaalaiselle Timo Perkolalle itsestäänselvyys. Poika saatiin adoption
kautta seitsemän vuoden pitkän odotuksen jälkeen. Tytär syntyi hedelmöityshoitojen
avulla. Timon kipeä suhde omaan isään korjaantui uskoontulon myötä.

T

imo Perkola muistaa lapsuudestaan, että kolmen
veljen, äidin ja isäpuolen
kodissa näkyi monin tavoin rikkinäisyys ja hajanaisuus erilaisten
ongelmien takia. Mieleen nousee
kuitenkin hyviäkin asioita. Äiti oli
tullut uskoon Timon ollessa pieni.
– Onneksi hän oli uskovainen ja hyvin rakastava ihminen.
Koen saaneeni ihan hyvän kasvatuksen. Muistan, miten käytiin
seurakunnassa ja lastenleireillä.

johon hän tutustui.
Häitä vietettiin kesällä 2004.
Se u ra ku n ta o n
Timolle tärkeä yhteisö, koska se opettaa
ja muistuttaa Jumalan
olemassaolosta. Sieltä
saa myös tukea ja
rohkaisua, ja siellä tapaa muita uskovia.
Pastorit ja hengelliset opettajat ovat antaneet tärkeää mallia
uskonvaellukselle.

Isän ikävä

Vaikea
prosessi

Isättömyys oli Timolle rankkaa,
vaikeinta se oli murrosikäisenä.
– Kun perheidylli oli rikkoontunut, se oli itselle häpeällistä
kaveripiirissäkin.
Timon isä oli hävinnyt lähes kokonaan kuvioista avioeron myötä.
– Olimme yhteyksissä ja tapasimme hyvin harvoin. Kaipasin
kuitenkin kovasti isää, jolle olisin
ollut tärkeintä maailmassa.
Timo oli tietoinen isänsä alkoholiongelmasta, mutta ei tavannut
tätä koskaan silloin, kun isällä meni
huonosti.

Uskoon ihan yllättäen
Nuorena Timo oli päättänyt,
että hänestä ei koskaan tulisi
uskovaista. Alkoholi oli saanut
vahvan otteen armeijasta päässeen, työssäkäyvän nuoren miehen elämästä. Perjantaipullo ei
enää riittänyt, korkkia piti avata
viikollakin.
– Sen epävarmuuden ja ahdistuksen keskellä tulin uskoon

ntulon
o
o
k
s
u
a
Vast
skalsin
u
n
e
e
k
l
jä
kohdata
ksen
pettymy
uden
u
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e
k
t
a
ja k
tunteet.

kesällä 2003. Se oli itsellenikin
yllätys, että näin pääsi käymään.
Piinan keskellä Timo rukoili
yksin asunnossaan: " Jumala, jos
olet olemassa, haluan että elämäni
muuttuu."

– Se oli yllättävän konkreettista.
Koin heti siinä hetkessä vapautuksen
ja mielettömän hyvän olon tunteen
ja ymmärsin, että tämän on pakko
olla totta. Pian piti äidillekin tunnustaa, että olit sittenkin oikeassa!

Timo Perkola iloitsee perheestään, johon kuuluu Hannavaimon lisäksi 6-vuotias poika
ja 3-vuotias tytär.

Suhteen korjautuminen biologiseen isään
kesti vuosia.
– Vasta uskoontulon
jälkeen uskalsin kohdata pettymyksen ja
katkeruuden tunteet.
Timo koki hylätyksi
tulemisen hyvin raskaana, ja anteeksiannon
prosessissa vierähti vuosia. Veljestenkään kesKutsu vapauteen
ken asiasta ei pystytty
juuri puhumaan, kukin
la klo 20.03 ja to klo 00.03
kantoi kipua sisällään
Timo Perkolan haastattelu
omalla tavallaan. Timo
ja muut jaksot podcasteina:
on kiitollinen puolisosradiodei.fi/kutsu-vapauteen
taan Hannasta, josta oli
iso apu matkalla sisäiseen eheytymiseen.
Seurakuntaperhe
– Hänen osoittamansa rakkauden kautta ehkä ne kipeimmät tunTimo löysi hengellisen kotinsa teet tulivatkin pintaan, kun uskalsin
vantaalaisesta helluntaiseura- ottaa ne vastaan.
Hengellisestä kirjallisuukunnasta. Siellä kävi myös viehättävä nuori nainen, Hanna, desta, erityisesti Seppo Jokisen
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teoksista, löytyi monia vertaiskokemuksia.
– Ne antoivat tukea, että tämä on
totta, miltä minustakin tuntuu. Sieltä
sain myös keinoja käsitellä asiaa.

kestää vain vuoden ajan, sillä isä
menehtyi äkillisesti vuonna 2014.

Sovinto

Timo iloitsee isänä olemisestaan
6-vuotiaalle pojalle ja 3-vuotiaalle
tyttärelle. Haasteellistenkin aikojen
keskellä hän luotsaa perhettään
luottavaisin mielin eteenpäin.
– Uskon, että Jumala pitää lapsistani aikuisuudessakin huolta.
Tulevaisuuden haaveistaan
Timo kertoo, että haluaisi elää

Isänä kahdelle pienelle
lapselle

Timo kertoo, että isälle anteeksiantoon liittyi lopulta sekä järjen
päätöstä että tunteita.
– Ymmärsin, että Jumala vaikuttaa minussa ja antaa viisautta
sekä voimaa tehdä ratkaisuja,
joihin en omin voimin olisi
kyennyt.
Kun Timo tapasi
Annan sinulle
isänsä kahden kesken
vuonna 2013, hän koki
anteeksi kaikki ja
yllättäen, että nyt olisi
olen onnellinen
ratkaiseva hetki.
– Ilman mitään erillisiitä, että sinä
siä keskustelun avauksia sain sanottua, että
olet isäni.
annan sinulle anteeksi
kaikki ja että olen onnellinen siitä, että sinä olet isäni. mahdollisimman tasaista arkea
Koin tämän jälkeen ihmeellistä ja että hän, perhe sekä läheiset sairiemua. Suomalaisena miehenä sivat elää terveinä.
isä piti tietysti tunteensa sisällään,
– Toivon myös, että suhde
mutta jälkikäteen kuulin, kuinka Jumalaan pysyy itselläni ja läheihän oli saman tien soittanut äi- silläni kunnossa.
dilleni hyvin iloisena tästä.
Uutta sovinnon aikaa 31-vuoTeksti: Marja Salminen
tiaan Timon ja isän välillä ehti
Kuva: Timo Perkolan albumi

Isänpäivätoivekonsertti
la 7.11. klo 16

Millaisia musiikkiterveisiä haluaisit
lähettää isällesi tai isoisällesi?
Onko jokin kappale koskettanut sinua erityisesti isänä?
Lähetä oma toiveesi ja
terveisesi to 5.11. mennessä:
• radiodei.fi/toivekonsertti
• Radio Dei / Toivekonsertti,
Mannerheimintie 105,
00280 Helsinki
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Luottamuskoulussa
Päivi Saloranta

Toimittaja Päivi Saloranta tuli aikoinaan Radio Deihin hyvin vaikean elämänvaiheen keskeltä. Perhe oli juuri menettänyt konkurssissa koko omaisuutensa.
Luottamus Jumalaan ei vaikeuksienkaan keskellä kuitenkaan kadonnut.

H

ammashoitajan työssään hyvin viihtynyt
seinäjokelainen Päivi
Saloranta alkoi 90-luvun puolessa välissä itselleenkin yllätykseksi miettiä, voisiko hän joskus
tehdä hengellisiä ohjelmia radioon.
– Tunsin siihen sisäisen
kehotuksen.
Pohdittuaan asiaa Päivi päätti
pistäytyä paikallisradiossa kertomassa ideoistaan.
– Sieltä oli puoli vuotta aiemmin lakkautettu kaikki hengelliset
ohjelmat. Mennessäni käymään
radiolla, Estonia oli uponnut juuri
edellisenä yönä. Yhtäkkiä kaikki
ovet avautuivat minulle. Olin kuvitellut, että tekisin nauhoitettua
ohjelmaa, mutta sen sijaan minulle
tarjottiinkin kolmen tunnin suoria
lähetyksiä!
Melko nopeasti Päivi teki hengellisten ohjelmien lisäksi normaaleja paikallisradion ilta- ja viikonloppulähetyksiä ja oppi näin
radiotyön kuviot monipuolisesti.
Kun Radio Dei sitten aloitti toimintansa Seinäjoella vuonna 2001,
Päivi siirtyi palvelemaan kristillistä kanavaa, mikä oli hänelle itselleenkin tullut hyvin rakkaaksi
vaikeiden aikojen keskellä. Vuoden
2004 alusta hänestä tuli Dein
Pohjanmaan toimituksen aluevastaava. Laajan radiotyön ohella
hän on juontanut ja suunnitellut

useita hengellisiä festivaaleja ja yhteiskristillisiä tilaisuuksia.
Radio Dein Seinäjoen toimitus oli juuri aloittanut toimintansa (vuonna
2001), ja erilaisissa tapahtumissa oltiin aktiivisesti mukana. Kuvassa silloinen
Pohjanmaan alueen rukouspuhelinvastaava Marja Mäkelä (vas.), myyntipäällikkö Pekka Vaismaa sekä toimittaja Päivi Saloranta.

Taloudellinen
romahdus
Ennen siirtymistään toimittajan
tehtäviin Päivi perusti miehensä
kanssa kristillisen kahvilan. Idea ei
kuitenkaan saanut ilmaa siipiensä
alle, ja konkurssin myötä perhe menetti lyhyessä ajassa kaiken, muun
muassa uudehkon omakotitalonsa.
– Koska olimme yrittäjiä, emme
saaneet taloudellista tukea mistään. Vaikeudet konkretisoituivat
pienten lasten perheessä niin, että
ruuastakin oli pulaa.
– Meillä ei ollut rahaa ostaa edes maitoa. Saimme EUruokatukipaketteja, ja siellä oli
maitojauhetta, josta tehtiin maitoa.
Jos joskus saatiin hankittua oikeaa
maitoa, lapset oikein riemuitsivat.
Konkurssin lisäksi Päivi ja puoliso joutuivat yritystä myydessään
ammattihuijarin petkuttamiksi.
Päivi kävi kovaa sisäistä kamppailua varjellakseen mielensä
katkeruudelta.
– Silloin ihminen menettää
enemmän kuin omaisuutensa, hän
menettää koko elämänsä. Olisin
varmaan tartuttanut katkeruuden
myös omiin lapsiini ja kaikkiin ympärillä oleviin.

Katkeroituneena ihminen menettää
enemmän kuin omaisuutensa, hän
menettää koko elämänsä.

Yrityksen lopettamisen jälkimainingeissa Päivi pääsi tekemään ohjelmia Radio Deihin.
– Valtavan iso kiitos siitä Deille
ja Kirsi Rostamolle! En usko,

että ilman Radio Deitä ja kaikkea sitä, mitä sen kautta olen
omaani ja perheeni elämään
saanut, olisin selvinnyt henkisesti näin hyvin.

Radio Dei järjesti Seinäjoella useana vuonna Dei Festival -tapahtuman, joka radioitiin suorana kaikille kuuluvuusalueille. Lavalla nähtiin
aina Suomi-gospelin ykkösnimiä. Kuvassa juontajana toiminut Päivi
Saloranta yhdessä Jukka Leppilammen kanssa.

Vaikeista vaiheista ei ole valssia tuvan lattialla, eikä se teh- luottamaan siihen, että kaikki kyllä jär- tuomiota. Silloin kun ei ollut miSalorannan perheessä koskaan nyt meistä yhtään vähemmän jestyy, kunhan tekee itsekin parhaansa. tään muuta, oli vaan pakko luottaa
vaiettu, vaan niihin on usein pa- taivaskelpoisia.
– Ihminen selviää yllättäen ihan Jumalaan. Monet pelkäävät, että melattu keskusteluissa aikuisten lasten
Päivi kiersi pikkuveljensä kanssa pienelläkin. Ja jos alkaa häpeämään nettävät esimerkiksi asuntonsa, ja
kanssa, jotka kuitenkin muistelevat pitkin maakuntaa esiintymässä ja sitä omaa tilaansa, tekee siitä kyllä että siinä menee sitten koko elämä.
lapsuutensa olleen hyvää aikaa.
laulamassa perinteisiä lastenlauluja. lisätaakan. Itse päätin heti, että en Mutta tässähän mekin ollaan vielä,
– Jollain ihmeen tavalla
häpeä enkä salaile tätä, ja voi sanoa, että ollaan eletty ihan
pystyttiin kuitenkin säilytvaan kerroin kaikille, hyvä elämä.
Silloin kun ei ollut
tämään luottamus ja usko
mikä meidän tilanne oli.
tulevaisuuteen. Parisuhdekin
Tykätyn Radio Dein
mitään muuta, oli vaan
kesti testin, koska kumSeinäjoen toimittajan
Teksti: Marja Salminen,
pakko luottaa Jumalaan.
pikaan meistä ei syytellyt
äänessä kuuluu ilo ja
Mikael Juntusen
toista epäonnistumisesta.
lämpö.
haastattelun pohjalta
Itse kyllä syyllistin itseäni,
– Kenenkään taholta
Kuvat: Jukka Saloranta ja
koska oli minun ideani laittaa se
– Kerran äitienpäivän alla äitini en koskaan kokenut minkäänlaista
Radio Dein arkisto
yritys pystyyn.
oli vähällä kuolla keuhkoveritulppaan. Hän avasi myöhemmin minulle rajakokemustaan.
Luottamususkoa
– Äiti oli menossa kohti valoa,
Radio Dei Pohjanmaa
mutta
hänelle sanottiin, että pilapsuudenkodissa
aluelähetyksiä ma ja pe klo 17.30 alkaen
tää mennä takaisin, koska minä ja
Päivin vahva luottamus Jumalan pikkuveli tarvitsemme vielä häntä.
huolenpitoon kylvettiin häneen Emme tuolloin pikkuveljeni kanssa
jo kotona, missä elämä oli tasapai- tajunneet tilanteen vakavuutta, ja
noista ja onnellista, ja mihin kuului kun äitienpäiväjuhlassa lauloimme
Sanan ja rukoukSen illat
oleellisena osana iloinen taivasusko. "Äideistä parhain", muut itkivät
– Äitini oli Sleyn (Suomen siellä. Olisin vähän skeptisempi
Turun Martin kirkossa ti klo 19
Luterilainen Evankeliumiyhdistys näistä rajakokemuksista, ellei oma
ry) paikallinen puheenjohtaja. äitini olisi kertonut sellaisesta.
• Vierailijoita, Lassi Erpiö ja Soile Inkari ym.
Pidin hänen opettamastaan luot• Rukousta sairaiden puolesta
tavasta uskosta. Se ei perustunut
koskaan vaatimuksiin, vaan sii- Rohkaisuksi kuulijoille
ilpoistenpiiri.fi
hen, että olemme Taivaan Isän
Kuuntele parittoman viikon ma klo 19:
lapsia ja menemme kerran tai- Kun maailmanlaajuinen pandemia on
vaaseen. Ja jos radiosta tuli hy- horjuttanut monien taloutta ja uskoa
radiodei.fi/kuuntele/radio-dei-turku
vää musiikkia, silloin tanssimme tulevaisuuteen, Päivi haluaa rohkaista

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?
melä.
Lauri Johansson ja Ali Nie
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Tilaa oma
a
Ex-Criminals t-pait

20 € + postimaksu
als
radiodei.fi/excrimin
. klo 9–12)
p. (09) 7514 4511 (ark

E

x-Criminals -ohjelma on synnyttänyt poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa ja saanut
myönteistä palautetta. Toki kriittisiäkin
äänenpainoja on kuulunut, mikä ei ole tullut ohjelman tekijöille yllätyksenä.
– Hyvä, että palautetta tulee. Kaikesta otamme
opiksi, Ali Niemelä toteaa.
Ohjelmaa on tähän mennessä lähetetty jo yli
30 jaksoa.
– Olemme yllättyneitä ja iloisia positiivisesta
vastaanotosta. Tätä sarjaa on kiva tehdä ja se on
löytänyt omat kuulijansa, Ali ja Lauri kertovat.
Jatkossa sarjaan ei ole suunnitteilla suuria
muutoksia.

Ex-Criminals
sulattaa kovien kavereiden sydämiä
Ex-Criminals -ohjelmasarja on saanut hyvän vastaanoton.
Ali Niemelän ja Lauri Johanssonin vieraina on kuultu niin
päihde- ja vankilakierteestä vapautuneita kuin vankien
auttaja- ja tukiverkostoa. Ja kaiken keskustelun keskiössä
kulkee aina Jeesus.

– Edelleen pyrimme löytämään vieraiksi
ihmisiä, joilla on jokin kiinnekohta alamaailmaan. Sellaisia, jotka ovat selvinneet
rankasta rikoskierteestä tai toimivat vankien tukena, ohjelman toimittajat kertovat.

Kenelle ohjelmaa
tehdään?
Kristityt Yhdessä ry:n kustantamalla sarjalla halutaan tavoittaa erityisesti niitä,
jotka eivät vielä ole löytäneet Jeesusta,
eivätkä ehkä muuten Radio Dein taajuksille eksyisi.
– Tärkeää on myös tukea kaikkia heitä,
jotka kulkevat uskon tiellä heikoilla jäillä,
Lauri ja Ali lisäävät.
Kaksikko on levittänyt tietoutta ohjelmasta monin tavoin eri tahoille. He ovat
hyödyntäneet niin omia sosiaalisen median verkostoja, yhteyksiä valtamedioihin,
perinteisiä julisteita ja käyntikortteja kuin
Ex-Criminals -tapahtumiakin. Myös uudet
Ex-Criminals t-paidat viestivät sarjasta ja
muutoksen mahdollisuudesta.

Palautetta Ex-Criminals -sarjasta
Tyylillä vedetty omassa linjassaan, jonka johtajana on Jeesus Kristus.
Tänään oli mielenkiintoinen vieras (Ville Nieminen). En juuri muita
ohjelmia kuuntele Deistä kuin Ex-Criminals. – Liisi

Kuva: Pixabay

Late ja Ali kuulostavat siltä kuin olisivat aina olleet radiossa töissä, tykkään kovasti. Olen ammatiltani rekkakuski ja kuuntelen ohjelmaa yleensä
nauhoitteena. Kiitos hyvästä ohjelmasta pojille ja kiitos Jeesukselle. Viime
vuodet ovat olleet todella raskaita. – Ari
Kiitos teistä Ex-Criminals Ali ja Lauri. Olen kaulaani myöten kahleissa
tähän ohjelmaan. On rukoiltu, naurettu ja kyynelöity jaksojen tahtiin.
Huumori iskee kuin metrinen halko takaraivoon. Rehellisiä, aitoja ihmisiä. Asiat sanotaan niin kuin ne ovat. Jeesus on kaiken keskiössä. – Malla

Suomen pelätyimmän
rikollisen tarina
Lauri Johanssonilta on juuri ilmestynyt omaelämäkerta: Late – Suomen pelätyimmän rikollisen tarina (Docendo). Otteita ja kommentteja
kirjasta kuullaan myös Radio Deissä, ja teosta
voi tilata Deikaupasta.
– Kirjoitin kirjan, jotta joku voisi ottaa siitä
opiksi, ettei hänen tarvitse ensin lusia 20 vuotta,
Lauri taustoittaa opuksen syntyä.
Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Oskar Vilkevuori

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

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

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

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

Keräyslupa RA/2016/779

Haluatko saada meiltä postia sähköisesti?
Lähetä silloin sähköpostiosoitteesi:
kristityt.yhdessa@radiodei.fi.
Kaikkien lokakuun loppuun mennessä
saapuneiden viestin kesken arvomme
Dein ystäväkalentereita.

Leikkaa ja lähetä

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

Kristityt
yhdessä ry
maksaa
postimaksun

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

Soita
lahjoituspuhelimeen

A

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi

B

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

0600 111 77

(10,26 € + pvm)

0600 10 700

(20,28 € + pvm)

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

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

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

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka
Allekirjoitus

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

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

Saajan
tilinumero
Saaja
Maksaja

Tue Ex-Criminals -sarjaa:
Kiitos lahjastasi!

Päivitä yhteystieto si ja voita
ystäväkalenteri !

Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:

Kuuntele podcasteina: radiodei.fi/excriminals
Tilisiirto: Kristityt Yhdessä ry, FI88 1012 3000 206175, viite: 7757
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Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry

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

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

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

Euro

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

N

Kuva: Pixabay

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

Täytin tyttäreni kehotuksesta
Kuuntelijan toivelistan. Kuuntelen
sitä lähes päivittäin. Tällä kertaa
tapahtui jotain ihmeellistä: Pyhä
Henki kosketti minua ja sai aikaan kyynelvuon. Miehellenikin
tuli kyyneleet silmiin. Saimme olla
konkreettisesti Jumalan rakkauden

koskettamina. Olen kuullut, miten
jotkut ovat Dein kautta kohdanneet Jumalan. Nyt sain kokea sen
itse. – Marianne
***
Olen paljon kuunnellut Radio
Dein ohjelmia. Eilen olin mykistynyt, oli niin vaikuttavat puheet
Raamattuopiston juhlista. – Maija
***
Kiitos Katolisesta vartista. Tuli paljon uutta tietoa meille luterilaisille.
***
Tyttäreni nuori perhe alkoi kuunnella Radio Deitä, kun kokivat sen
jotenkin rauhoittavammaksi verrattuna muihin kanaviin. Jumalan
johdatusta, että sisältö on edelleen
sellaista, jonka kautta Jumala saa
koskettaa myös uskosta vielä osattomia. – Liisa

Pitäisikö maksaa jotain, että tulisi
enemmän suomenkielistä musiikkia? Englanninkielinen musiikki
ei eroa iskelmämusiikista, yhtä
vähän ymmärrän sanoista. – Tarja
***
Miksi hartaita säveliä soitetaan vain
sunnuntaisin? Toivoisin, että niitä ja
virsiä kuulisi joka päivä, ja paljon!
– Kaija
Toimitus vastaa:
Radio Dei tarjoaa tasokasta hengellistä musiikkia kuuntelijoiden
erilaiset musiikkimaut huomioiden.
Hartaampia säveliä lähetetään arkisin klo 5–7 sekä la–su aamupäivisin. Virsiä Deissä soi paljon,
mutta monenlaisina toteutuksina.
Arkisin klo 7–17 kuullaan reipasta

gospel-musiikkia, josta ulkomaista on
kolmannes. Iltaisin ja viikonloppuisin
palvellaan erityisesti niitä, jotka kaipaavat suoria hengellisiä sanoituksia
ja rauhallisempaa gospel-musiikkia.
Tällöin soivat vain suomenkieliset
kappaleet. Omaa lempimusiikkiaan saa soimaan lähettämällä toiveitaan Kuuntelijan toivelistaan tai
Toivekonserttiin.
***
Kiitos Radiohartaudesta, joka tuli
29.6. Oli todella antoisa, rehellinen ja koskettava. Teki mieli heti
jakaa ohjelma tutuille! – Terttu
Toimitus vastaa:
Radiohartauksista kannattaa vinkata muillekin. Ne löytyvät osoitteesta
radiohartaus.fi.

Kristityt Yhdessä ry:n jäsen,

Ystäväkalenterin arvontavoittajat

Olet lämpimästi tervetullut Kristityt Yhdessä ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ti 24.11. klo 18. Tilaisuus
järjestetään Radio Dein uusissa tiloissa: Mannerheimintie 105, 5.
krs, 00280 Helsinki. Jos koronatilanne pahenee, myös etäosallistuminen on mahdollista. Esityslistalla ovat sääntömääräiset
asiat. Kokousjärjestelyjen vuoksi tapahtumaan on ilmoittauduttava
etukäteen 17.11. mennessä sähköpostilla: kristityt.yhdessa@
radiodei.fi tai puhelimitse: (09) 7514 4511 arkisin klo 9–12.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee jättää omat yhteystiedot.

Saimme satoja kuvaehdotuksia ystäväkalenteriin 2021 – kiitos kaiKANSI
kille kauniista otoksista. Kuvia
lähettäneiden kesken arvoimme kalenteripalkintoja: Onnetar
suosi Meeriä Turusta, Eeroa
Kangasniemeltä ja Juhania
Helsingistä. Myös Radiokummien
kesken on arvottu ystäväkalenYstäväkalenteri
teri, jonka sai Anne Helsingistä.
2021
Onnea kaikille voittajille!

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)
KAUNEIMMAT
HAUTAMUISTOMERKIT

KIVILÄHDE

Mechelininkatu 3 B, Helsinki
Puh. 017 6880 140
helsinki@kivilahde.fi

Katso lähin
edustajamme

www.kivilahde.fi

Mm. testamentti, edunvalvontavaltakirja,
perunkirjoitus, avioehto, lahjakirja ja ositus.

lexly.fi

ASIAKASPALVELU
JA AJANVARAUS
010 3379 150

Kun suru koskettaa,
on asiantunteva apu korvaamatonta.
Kuva: Pixabay.com

oli syvällinen merkitys. Kun Jumalan Sana osoittaa syntisyytemme, se myös johtaa lääkkeen
ääreen, Jeesuksen ristin luo. Sanan ja
ristin valossa voimme turvallisesti
kohdata itsemme, lähimmäisemme ja Jumalamme.
Työssäni vainottuja kristittyjä palvelevassa järjestössä olen usein mykistynyt. Sanan ja ristin valo
etenee mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja ihmeellisillä tavoilla. Rautaovien ja
opin kahleiden takana evankeliumi saavuttaa uusia sydämiä.
Somaleja tulee uskoon. PohjoisKoreassa on maanalainen seurakunta.
Jeesus ilmestyy Lähi-idässä. Aseet, vankila, vainot
ja nälkä eivät pysäytä viestin viejiä.
Monet evankeliumin levittäjät toimivat äärimTämä mukaeltu kertomus kiertää Lähi-itää mo- mäisen vaarallisissa olosuhteissa. Välillä he kärsivät
nessa eri muodossa, enkä enää itsekään muista, pimeydessä valon tähden. Jo Paavali kirjoitti: ...kolmistä se matkaani
mesti olen saanut raippoja, kerran mitarttui. Joka tapanua kivitettiin, kolmesti olen joutunut
He tuntevat
uksessa se amhaaksirikkoon, vuorokauden olen
mentaa viisauden
Jumalan viisauden; meressä ajelehtinut; olen usein ollut
lähteistä vuositumatkoilla, vaaroissa virtojen vesillä,
vain valo karkottaa
hanten takaa.
vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa
Ny k y a i k a n a
heimoni puolelta, vaaroissa pakanain
pimeyden.
ihmistä saatetaan
puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaapitää viisaana,
roissa erämaassa, vaaroissa merellä,
mikäli hän on opiskellut paljon ja osaa luetella vaaroissa valheveljien keskellä... (2. Kor. 11:26)
tietojaan. Raamatussa esiintyvä viisaus luotaa
syvemmälle. Se asettaa viisaaksi sen, joka osaa
Mikä saa heidät jatkamaan? He tuntevat Jumalan
elää oikein Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. viisauden; vain valo karkottaa pimeyden.
Tästä puhuvat monet tutut Raamatun kohdat.
Heidän aurinkonsa nousee päivänä, jolloin
Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydä- pimeyden keskeltä paljastuvat uuden veljen
mestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi kasvot.
ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itIlpo Jokimäki
seäsi. (Luuk. 10:27)
Päätoimittaja
Mainitussa itämaisessa tarinassa valo on vihMarttyyrien ääni
doinkin koittanut, kun lähellä oleva paljastuu
veljeksi. Miten rakastankaan tämän kertomuksen ydintä.
Valo paljastaa muutakin. Aiemmin saarnamiehet
Marttyyrien ääni
heittivät usein ilmoille sananparren: "Minkä valo
paljastaa, sen veri puhdistaa." (Tämä kohta saarla klo 15.03
nasta kuului sanoa painokkaalla äänellä.) Tälläkin
uotio oli jo hiipunut, ja tähtien valo sammui nousevan auringon voiman
edessä. Aamun sarastus värjäsi horisonttia käsittämättömän
kauniilla väreillä.
– Isä, onko valo jo tullut,
sillä erotan vuorten ääriviivat taivaanrannassa?
– Vielä ei ole valoisaa, isä
vastasi paimenenalulle.
– Entä nyt? Erotan jo
tummemmat lampaat valkeista, poika kyseli.
– Ei ole vieläkään tarpeeksi
valoisaa, kuului vastaus.
– No milloin sitten?
– Kun näet vierelläsi seisovan ja huomaat, että hän on veljesi. Silloin on valoisaa, isä
päätti.
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to klo 19.15

S

Piispan kyselytunnilla
ke klo 09.03 ja 13.03
Kuva: Kimmo Korpela

– Kuusi askelta vakavaraiseen elämään

sekä la klo 13.35

30.9. Turun hiippakunnan
piispa Kaarlo Kalliala
21.10. Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo
25.11. Kenttäpiispa
Pekka Särkiö

Kuva: Radio Dein arkisto

Huoleton talous

K

Uusi Huoleton talous -sarja on tarkoitettu sinulle, joka kannat
huolta talousasioistasi ja yhtä lailla sinulle, joka olet kiinnostunut
viisaasta ja Jumalaa kunnioittavasta taloudenpidosta. Ohjelma tarjoaa käytännöllisiä työkaluja hallita omia tuloja ja menoja.

S

arjan ideoija ja toimittaja Johanna Sandberg
kertoo:
– Haluan murtaa tabun, ettei
rahasta saisi puhua. Jeesus puhui siitä suoraan ja Raamatussa
on paljon neuvoja sen käyttöön.
Sandbergin mukaan avoin
keskustelu talousasioista auttaa hahmottamaan omaa taloutta, murtaa myyttejä ja häpeää,
sekä antaa vinkkejä järkevään
rahankäyttöön.
– Jos omassa elämässä on pimeitä
alueita, ne peilautuvat herkästi taloudenhoitoon. Kun tutkii omaa
taloutta, saattaa löytää ongelmien
ytimen raha-asioiden taustalla.
Hän itse kiinnostui aiheesta perheen Yhdysvalloissa viettämän
sapattivapaan aikana.

– Yllättävien taloudellisten takaiskujen jälkeen pohdimme selviytymistämme. Kuulimme ystävältäni Financial Peace (= rauha
taloudesta) -nimisestä käytännöllisestä ohjelmasta, jonka työkalujen avulla saimme budjettimme
tasapainoon.
Suomeen palattuaan Sandberg
tutustui myös Dave Ramseyn The
Total Money Make-Over -teokseen.
Näiden oppien perusteella ja ympärillään nousseen kiinnostuksen innoittamana, hän muokkasi
Huoleton talous -kurssin Suomen
olosuhteisiin. Yhteisövalmentajana
toimiva Sandberg toivoo, että
kurssi palvelisi myös seurakunnissa työkaluna tukea ihmisiä.
Radio Deissä lähetettävän sarjan
kustantaa Samla Capital.

Huoleton talous
ti klo 14.15 ja la klo 12.35 , 6.10. alkaen
Podcastit, materiaalit ja keskusteluryhmä:
radiodei.fi/huoletontalous

otimaan ja Radio
Dein yhteistyönä
toteutettava Piispan
kyselytunti tenttaa syksyn aikana kolme evankelisluterilaisen kirkon piispaa. Suorassa
aamulähetyksessä kysymyksiä
esittää neljä toimittajaa eri medioista. Sarjan avaa Turun hiippakunnan piispan tehtävistä
tammikuussa 2021 luopuva
Kaarlo Kalliala (kuvassa).

ti klo 16.03, ke klo 01.00

Turun piispan vaalin ehdokkaat

kohtaavat Viikon Debatissa
sekä la klo 13.35

7.10. Kaisa Huhtala ja Heikki Arikka
14.10. Mari Leppänen ja Jouni Lehikoinen

L

oppuvuodesta valitaan
Turun arkkihiippakuntaan uusi piispa,
joka aloittaa tehtävässään
helmikuussa 2021. Radio Dei

einäjoen helluntaiseurakunnan Sateet lähetä -illat
alkoivat 20 vuotta sitten.
Tilaisuus saa nyt uuden nimen:
Seinäjoen ILTA. Johtava pastori
Markku Tuppurainen kertoo,
että kyse ei ole pelkästään nimen
vaihtamisesta, vaan myös illan
konsepti muuttuu. Nuorille ei ole
enää erillistä kokoustyyppistä tilaisuutta, vaan koko seurakunta
kokoontuu yhdessä ylistämään ja
rukoilemaan. Tärkeää on keskinäisen yhteyden ja armon kokemisen
ilmapiiri. Musiikki on ylistyspainotteista ja illassa on mukana aina
opetus ja julistus. Esirukoukset

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
jatkuvat kuten Sateissakin, mutta ei
välttämättä enää samalla kaavalla tilaisuuden lopussa. Radioinnit ovat
kuultavissa tunnin mittaisina koosteina Radio Deistä torstaisin.

Lähetyskipinä

Voit seurata ja kommentoida ohjelmaa myös suorana video
lähetyksenä: facebook.com/radiodei. Jaksot ovat jälkikäteen nähtävissä ja kuunneltavissa myös Radio Dein nettisivuilla.

ke klo 09.03 ja 13.03

kutsuu vaalien neljä ehdokasta pareittain vieraiksi kipakkaa keskustelua tarjoavaan Viikon Debattiin.
Kohtaamisia fasilitoi toimittaja
Ariel Neulaniemi.

Kuva: Pixabay

Sateet on nyt Seinäjoen ILTA

Turun eläkkeelle jäävä piispa
viimeistä kertaa

ja pe klo 22.03

M

ikä saa kristityn innostumaan
lähetystyöstä?
Aalloilla-ohjelman uusi sarja kutsuu lähetyskipinän sytyttämiä ystäviä kylään.
Tapaamme syksyn aikana Deistäkin tuttuja ääniä,
ja saamme kuulla mielenkiintoisia kertomuksia
Jumalan johdatuksesta.

Ylistys- ja rukouslaulut soivat
Yhdessä ylistämään -ohjelmassa
la klo 12.03 ja to klo 22.10 , 3.10. alkaen

S

irpa ja Isto Laitinen kuuluvat Yhdessä ylistämään -sarjan toimitustiimiin. Heille
musiikki on väylä vapautumiseen.
– Ylistysmusiikkia kuunnellessa ja mukana laulaessa taakat
yksinkertaisesti kevenevät ja mielen valtaa ilo. Tällöin keskitymme
itsemme sijasta Häneen, jolta
olemme saaneet elämän.
– Syksyllä ajattelimme nostaa
esiin musiikkia, joka on saanut
aikaan muutosta hengellisessä
elämässä. Kysymme esimerkiksi

kuuntelijoilta,
miten riparilaulut ovat
vaikuttaneet
jumalasuhteen rakentumiseen.
Sarjaa toimitetaan
Petri Laineen johdolla. Laitisten
lisäksi mukana ovat Erika ja AriPekka Niemelä, Johanna Särkkälä
ja Johanna Parkkinen. Sarjaa kustantaa Kristityt Yhdessä ry.

Helsinki
Maanantai-ilta
17.30 Avoin 		
kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.03 Uskonpuhetta/
Seurakunnassa
saarnattua
20.03 Armollista
menoa**
Sunnuntaiaamu
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen
Raamattuopistolta
Sisä-Suomi
Maanantai
17.30 Elämän syke
18.00 Alusta alkaen
18.55 Sydämellä*
Perjantai
17.45 Uusheräys tänään
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen
Raamattuopistolta
Turku
Maanantai
19.03 Ilpoisten piiri
Turun
Martinkirkosta**
Seinäjoki
Maanantai
17.45 Pois alta pohojalaanen tuloo
18.15 Seinäjoen srk:n
musiikillinen
iltahartaus
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
Kajaani
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
18.00 Kirkkoseurat
Kemi
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
** Tulee kaksi kertaa kuussa

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ
Isälle lahjaksi

Uutuudet

Tarjoukset
ILTAKERTOMUKSIA
Tarjoushinta 12 €

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

(suositushinta 19 €)
PÄIVÄ

SEIKKAILUUN
ISÄN KANSSA
Seppo Jokinen
Hinta 27 €
PÄIVÄ

ISÄ SINULLE
Mark Gyde
Hinta 17 €
PÄIVÄ

HYVÄN ELÄMÄN
RAKENNUSPUUT
Markku Ojanen
Hinta 28 €
AIKAMEDIA

JEESUS
JEESUS EI
EI PELKÄÄ
PELKÄÄ
PIMEÄÄ
PIMEÄÄ
Ville
VilleKalaniemi
Kalaniemi

PIMEYDESSÄKÖ
TOIVO?
Craig Groeschel

Hinta
Hinta25
25€€
AIKAMEDIA
AIKAMEDIA

Hinta 25 €
PÄIVÄ

PUOLIVÄLISSÄ
Bassolaulajan tarinoita elämäntaipaleen alkupuolelta
Matti Turunen
Hinta 15 €
OMAKUSTANNE

Musiikki
SIELU VIRKISTYY
SEIKKAILIJAN
SEURASSA
Bear Grylls
Hinta 32 €
PÄIVÄ

JUMALAN IHMEITÄ
JA IHMISIÄ
EVANKELIUMIN
ASIALLA
Hannu Nyman

ONNELLINEN LAPSI
Jari Sinkkonen
Hinta 29 €
PERUSSANOMA

VAPAUTTA HALUAN
HENGITTÄÄ
Kalle Virta
Hinta 29 €
KARAS-SANA

ISÄ
ISÄ KAIPAA
KAIPAA
LASTAAN
LASTAAN
Kari
KariO.
O.Niemi
Niemi
Tarjoushinta
Tarjoushinta18
18€€
(suositushinta
(suositushinta24
24€)
€)
PÄIVÄ
PÄIVÄ

Ajankohtaista

Hinta 34 €
KARAS-SANA

GOSPEL
GOSPEL GENTLEMEN
GENTLEMEN NÄITÄ AIKOJA VARTEN
Löytty,
Löytty,Simojoki,
Simojoki,Laaksonen
Laaksonen EtCetera ja Pekka Simojoki
Hinta
Hinta20
20€€
PÄIVÄ
PÄIVÄ

Hinta 20 €
ETCETERAN TUKI RY

GIVE ME JESUS
Nina Åström
Hinta 15 €
AIKAMEDIA

RAKKAUDEN
ARKISEMPI VEISU
Seppo Jokinen

VALOA JA VOIMAA
ELÄMÄN TIELLE
Aurore Tisell

Hinta 27 €
PÄIVÄ

Tarjoushinta 10 €
(suositushinta 27 €)
PÄIVÄ

TOIVONI ON
Sari Savela
Hinta 17 €
PERUSSANOMA

ISÄ MEIDÄN
– RUKOUS
ELÄMÄNTAPANA
Markku Tossavainen
Hinta 25 €
AIKAMEDIA

YLISTYKSEN
YTIMESSÄ
Petri Kosonen
Hinta 25 €
AIKAMEDIA

PSYKOLOGINEN
PAINONHALLINTA
PROSESSI®
Päivi Niemi
Hinta 32 €
PÄIVÄ

RAJANSA KAIKELLA
Päivi Niemi
Hinta 32 €
PÄIVÄ

ARMOLLISESTI
ARMOLLISESTI
KESKENERÄINEN
KESKENERÄINEN
Rikastettu
Rikastettue-kirja
e-kirja
Jorma
JormaKalajoki
Kalajoki
Hinta
Hinta25
25€€
PÄIVÄ
PÄIVÄ

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

ODOTAN
ODOTAN SINUA
SINUA
AitoTrio
AitoTrio

KAIROS-LIVE 2018
Matti Turunen

Hinta
Hinta20
20€€

Hinta 15 €
OMAKUSTANNE

MATTI JA YSTÄVÄT
Matti Turunen
Hinta 10 €
OMAKUSTANNE

Tilaukset: www.deikauppa.fi

JEESUKSEN VERTAUKSET
Vesa Ollilainen
Tarjoushinta 10 €
(suositushinta 17,90 €)
UUSI TIE

USKON JA TOIVON
KERTOMUKSIA LAPSILLE
Tarjoushinta 12 €
(suositushinta 17 €)
PÄIVÄ

IKIOMAT KIRJANI
Raamatunkertomuksia,
rukouksia ja vauvakirja
Tarjoushinta 12 €
(suositushinta 19 €)
PÄIVÄ
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Ohjelmakartta 2020
Opetus, hartaus ja rukous

Maanantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Tarinoita toivosta
10.30 Raamattu
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
U 12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.30 Toivon lauluja
15.15 Päivän porilainen
U 15.25 Raamattu
16.03 Teatteria 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 Teatteria 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

Musiikki

Keskiviikko

Tiistai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 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
U 12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.15 Huoleton talous L
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

Keskustelu

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Viikon debatti
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
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
14.00 TOIVON PÄIVÄ
15.15 Kasvun paikka
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

U
K
L
R

Lähetystyö

Lapset ja nuoret

Torstai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Israel-raportti
10.30 Raamattu
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
U 12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
U 14.20 Radiokirkkokuoro
15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.25 Raamattu
16.03 Suuret kirjailijat
		
Romuluksen jäljillä

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Jälki-istunto
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous
12.30 Suolapala
U 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

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Kuva: Pixabay

18.30 Radioraamattupiiri
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
22.05 Ex-Criminals
U 23.00 Katolinen vartti
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
U

18.03 One Way
19.03 Uskovaiset nuoret LIVE
19.30 PTX
U 20.03 Raatihuone
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
23.00 Gospel Flow
U 00.03 Kutsu vapauteen
U 01.00 Ex-Criminals
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

Uutiset tasatunnein
klo 06–22

17.00 USKON ILTA
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 Seinäjoen ilta
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 00.03 Raamattubuffet
U 01.00 Suuret kirjailijat
		
Romuluksen jäljillä
02.00 Raamattu kannesta kanteen
02.30 Avoin raamattukoulu
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U
U

U

17.45 Uusheräys tänään
19.03 Saarnaajan puolituntinen*/
		
Hyvää iltaa Kuopiosta*
19.30 Veli-Matin juttusilla
20.03 Rukousasema
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
U 22.03 Aalloilla
U 23.00 Rukous Suomen
		
puolesta
00.03 One Way
U 01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U

Radiot.fi

Kuuntele netissä

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

Julkaisija:
Kristityt Yhdessä ry

Uusinta

Perjantai

U

U

Uusintalähetys
Koostelähetys
Ohjelma alkaa lokakuussa
Ohjelma on ruotsinkielinen
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

Lauantai
08.03 Pakina
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
11.03 Raatihuone
12.03 Yhdessä ylistämään
U 12.35 Huoleton talous L
12.50 KD-Kompassi
13.03 Itäraportti
U 13.35 Viikon debatti
14.35 Ikkuna maailmaan */
		
Lähetysavain*
15.03 Marttyyrien ääni
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
U 22.00 Gospel Flow
U 00.00 Sykettä Israelista K
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous
		
Suomen puolesta

U

U

03.30 Rukousasema
Radio Dei pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

Sunnuntai
07.45 Virsivartti
08.03 LASTEN MAKASIINI
08.30 101 aarretta Raamatusta
08.45 Radiopyhäkoulu
09.05 Pyhäpäivän esittely
09.20 Radiokirkkokuoro
09.55 – 12.00
	ALUEELLISTA OHJELMAA
10.45 Virsivartti **
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
		
Raamattuopistolta**
U

12.03 Raamattubuffet
13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu K
U 15.03 Itäraportti
U 16.03 Teatteria
		
pintaa syvemmälle

U

17.03 Sana elää
17.30 Katolinen vartti
18.00 Tuomasmessu
U 20.03 Aalloilla
21.03 Ajankohtainen Patmos
21.30 Taivaan ja maan väliltä
U 00.30 Raamattuavain Extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Marttyyrien ääni
U 02.45 Sana Jerusalemista

Posti- ja käyntiosoite:
Mannerheimintie 105, 5. krs
00280 Helsinki
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
www.kry.fi, www.radiodei.fi
ISSN: 1456-8357
Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n
puhelinvaihteen numero on
(09) 7514 4511 (ma-pe klo 9–12.30)
Osoitteenmuutokset:
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
Päätoimittaja
Johanna Reinikainen (09) 7514 4511
johanna.reinikainen@radiodei.fi
Lehtimainokset
Lehden mainostiedustelut ja hinnat:
Pekka Vaismaa 0500 662 340
pekka.vaismaa@radiodei.fi
Ulkoasu ja taitto:
Anne Laine
Kristityt Yhdessä ry
Hallituksen puheenjohtaja
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
Toiminnanjohtaja
Johanna Reinikainen (09) 7514 4511
johanna.reinikainen@radiodei.fi
Jäsenasiat, yleisasiat:
Hannele Laaksonen (09) 7514 4511
hannele.laaksonen@radiodei.fi
Sähköposti suoraan:
etunimi.sukunimi@radiodei.fi

Radio Dein taajuudet:

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

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

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

Herra on minun valoni

Ps. 27:1a

Avullasi tavoitamme evankeliumille
laajasti suomalaisia juuri siellä,
missä he kuuntelevat radiota.
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Soita lahjoituspuhelimeen

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

kau

2

Anna lahja tilisiirtona
FI88 1012 3000 2061 75 (viite: 3887)

3

Tue nyt tai kuukausittain
radiodei.fi -sivuston kautta

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

Kiitos lahjastasi!
4

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

