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Psalmit puhuttelevat
improvisoiduilla
sävelmaisemilla
Raamatun psalmit ovat soineet Jukka Leppilammen sielussa
intensiivisesti puolentoista vuosikymmenen ajan. Pyhien
tekstien soinnista syntyi uusi radio-ohjelmasarja Pop-up –psalmi.

T

aitelijan säännölliseen päivärytmiin kuuluu neljä psalmeista
koostuvaa liturgiahetkeä.
– On aika huikeaa psalmeja laulaessa
ajatella, että Jeesus lauloi niitä samoilla
sanoilla. Ainoa ero on siinä, että hän tiesi
täyttävänsä ne.
Leppilampi sanoo psalmien sanoitusten
kattavan koko ihmisyyden kentän.
– Koko elämän rajuus, hurjuus, syntisyys, pimeys ja hyljätyksi tuleminen sykkivät Raamatun 150 psalmissa – ja kaiken sen keskeltä nousee ”halleluja”, hän
hämmästelee.

Pop-up –psalmi
ma-pe klo 10.10, klo 14.15
kooste su klo 20.05

Alkaen
2 698 €

© Tourismos Gesselchaft Erfurt, Kuva: Barbara Neumann

improvisoidun sävelmaiseman, joka nousee kyseisen psalmitekstin sävyistä.
Leppilampi on editoinut psalmitekstejä
laulu- ja runomuotoon sopiviin mittoihin.
Kokonaisia psalmeja ei Pop-up -psalmissa
välttämättä lauleta tai lausuta säe säkeeltä
alusta loppuun.
– Intuitiolla on tässä tärkeä rooli.
Ajatuksena on, että Pop-up -psalmi voisi
kommunikoida tämän päivän ihmiselle
jotain.
– Toisaalta pop-up -käsitteenä on sellainen, että se on jotain, joka voi kulkea ja
mennä, ottaa paikkansa täällä tai tuolla ja
asettua vähäksi aikaa, kunnes se taas menee
jonnekin. Tässä ohjelmassa on kenties joKolmen minuutin matka
tain samaa. Jokainen jakso voi olla kolmen
minuutin matka jonnekin, jälkeenpäin olisi
toiseen todellisuuteen
sitten kiva kuulla, minne kuuntelijat ovat
Leppilampi työsti kesällä Radio Dein mu- näillä matkoilla päätyneet.
siikkipäällikkö Antti Suonion kanssa uuden ohjelmasarjan Pop-up -psalmi. Jaksot
Teksti: Kai Kortelainen
koostuvat Raamatun ikiaikaisista teksteistä,
Kuva: Jani Laukkanen
joihin Leppilampi ja Suonio maalaavat

Matkanjohtajana
päätoimittaja
Kirsi Rostamo.
Asiantuntijaoppaana
Sirkka-Liisa Aalto.
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Jeesuksen nimi riittää
– uskoa ei tarvitse suorittaa

O

len aina ollut suorituskeskei- En oikein sisäistänyt kolminaisuusopnen ihminen. Osaksi se joh- pia, jos muutakaan. Luulin, että Jumala
tunee kasvatuksesta, osaksi vaatii minua olemaan hyvä ihminen ja
geeneistä. En muista, että kestämään loukkauksia. En pelkästään
minua olisi pakotettu tekemään esimer- muuttanut ulkonäköäni, vaan yritin kuokiksi kotitöitä yhtään sen enempää kuin lettaa temperamenttista luonnettakin.
muitakaan lapsia. Kyse oli pikemminkin Luulin Pyhän Hengen voiman tekevän
vanhempieni asenteesta. Kun haravoin minut kaikkivoipaiseksi, ja otin aivan liian
lehtiä tai onnistuin kopian vaativia tehtäviä hoikeissa, sain kehuja ja tuntaakseni, vaikka minun
On pysyttävä
sin olevani hyväksytty.
olisi pitänyt hoitaa ensin
lähellä Kristusta, itseäni. Paloin loppuun,
Olen yrittänyt olla aivan
enkä enää kyennyt tekeniin joka päivä
päinvastainen kasvattaja.
mään työtäni.
on armo uusi.
Kehun tytärtäni siitä, että
hän on olemassa, enkä
Se olikin parasta, mitä
siitä mitä hän tekee. Silti hän on kunnianhi- minulle tapahtui. Olin jotenkin niin almoinen ja stressaa suorituksista - eli jotain haalla, että vihdoin pystyin ymmärtämään
suorittamisen pakkoa tulee varmaan gee- Jeesuksen antaman lahjan. Ymmärsin, ettei
neistä ja toisaalta ympäristön vaatimuksista minun suorituksillani olekaan merkitystä.
ja vertaamalla itseään toisiin.
Voin vaikka vain maata ja olla tekemättä
mitään, ja silti Jeesus pelastaa. Eikä minun
Koin hengellisen heräämiseni tilanteessa, tarvitse pelätä Jumalaa, sillä Jeesuksen
jossa sulhaseni oli jättänyt minut toisen nimi riittää.
takia. Tunsin riittämättömyyttä ja sain
lohtua Jumalan rakkaudesta, jonka löy- Silloin vapauduin suosin Tuomasmessun alttarilta Agricolan rittamisesta. Mutta
kirkosta. Jumala hyväksyi minut täydel- vapauduinko lopullilisesti. Hän ei rakasta minua sen takia sesti? Suorittamiseen
mitä olen, vaan sen takia kuka Hän on ja vahvuuteen voi
ja koska Hän on minut luonut.
sairastua ja silloin se
on synti, joka erotEnsirakkaudessa tunsin suurta vapautta taa meitä Jumalasta.
kaikista odotuksista. Oloni oli kuin tai- Kiusaus syntiin on
vaan linnuilla: täynnä iloa ja vapautta. Jopa kuin varjo oven taminut jättänyt sulhaseni näki muutokseni kana. Siksi on joka
ja kysyi olinko minäkin löytänyt uuden päivä sytytettävä valo,
rakkauden. Kyllä, olin löytänyt miehen jotta varjot väistyvät.
nimeltä Jeesus.
On pysyttävä lähellä
Jo muutaman kuukauden jälkeen suo- Kristusta, niin joka
rittaminen alkoi hiipiä uskooni. Luin päivä on armo uusi.
Raamatun pari kertaa läpi eri käännöksillä,
Kirsi Rostamo
osallistuin useana päivänä viikossa hengelRadio Dein
lisiin tilaisuuksiin, lopetin meikkaamisen
toimitusjohtaja
ja pukeudun tummiin vaatteisiin. Osa tästä
Kuva: Sanni Tunturipuro
oli ihan tervettä innostusta, mutta osaan
liittyi pelkoa siitä kelpaisinko Jumalalle.
Suorituskeskeisen ihmisen on vaikea
Kirsi Rostamo
ottaa vastaan armoa, koska pelastumiPäivän blogi –ohjelmassa
nen ei riipu hyvistä teoistamme, vaan
ti klo 8.45 ja 12.50
siitä, että Jeesus kuoli minun syntieni
puolesta.

Tämä numero
kutsuu vapauteen:
”Te opitte tuntemaan totuuden,
ja totuus tekee teistä vapaita.”
Joh. 8:32

Koen
ensimmäistä
kertaa
elämässäni olevani
todellisesti vapaa.
Jussi Taipale s. 6

Ku
va:
M

ikael J
untunen

Anna-Liisa
Valtavaara:
Anteeksiannon kautta
tulee vapaus.
s. 12

Kristuksen
antama
sisäinen vapaus on
kantava voima.
Susanna ja Kimmo Ala-Penttilä s. 10
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Pekka Simojoki:

un Pekka Simojoen
pesue täydentyi
vuonna 1994 pienellä tyttärellä, syntyi myös koskettavan kaunis kappale Tyttö onnellinen:
”Luoksemme lensit kuin keijukainen,
keskelle talven ja pakkasien...tyttöni
pieni ja niin hentoinen... Silmiisi katson
ja koukussa oon, huoleni jälleen unohtukoon!
Voi kuinka tahtoisin muistaa sen: Hetkeksi vain
sinut syliini sain, lapsi rukousten.”
Pekka ei peittele kiitollisuuttaan puhuessaan aikuisesta tyttärestään, Heidi
Simeliuksesta.
– Heidi on aina ollut luova, innostuva,
juossut isosiskon ja veljien perässä. Kun
isommat tekivät omia näytelmiään, Heidi
pyöri mukana hännänhuippuna ja keksi
itselleen jonkin roolin.
Aikuisena Heidi tanssii, maalaa, laulaa,
säveltää ja näyttelee.
– Harva muuten tietää, että hänellä oli
pari maalaustakin näyttelyssä Riihimäellä.

Yhdessä
mutta erillisinä
Kun perheen kaikki jäsenet äiti Arjaa
myöten laulavat, heitä on usein verrattu
laulavaan Trappin perheeseen, joka tunnetaan musikaalista Sound of Music. Silti
Simojoen lapset ovat selkeästi löytäneet
oman tapansa tehdä musiikkia, vaikka
yhteisiäkin projekteja on ollut.
– Olen joskus ehdottanut, että tehdään
sellainen joulujuttu jossakin kappelikirkossa, mutta lapset ovat aika tehokkaasti
ampuneet nämä alas.
Isä ja tytär
kesällä -98

Pekka muistelee Pistaasipähkinöiden
arvoitus -lastenmusikaalia, johon inspiraatio syntyi nimenomaan alakouluikäisen
Heidin mietintämyssyssä.
Aikuisena tytär on pelastanut isänsä
monta konserttia, kun flunssa on vienyt
Pekan ääneen.
– Olen miettinyt, soitanko ja peruutan keikan, kunnes kerran hoksasin, että
Heidihän pystyy laulamaan. Paras palaute
on ollut, kun joku tulee sanomaan, että oikeastaan meillä kävi aika hyvä tuuri, kun
sinulla meni ääni.

Radio Dein kuuntelijoidenkin
suosituimmaksi artistiksi
valittu gospelmuusikko Pekka
Simojoki iloitsee aikuisesta
tyttärestään, joka on selkeästi
löytänyt oman tiensä artistina,
vaikka esiintyy mielellään
isänsäkin rinnalla.

Korkealta ja kauniisti
Tampereella musiikkiteatteria opiskeleva
Heidi on mukana Pekan tämän syksyn
Häikäisevän kirkas -konserttikiertueella,
yhtenä sen pääsolisteista. Ylistyslauluista
koostuvalla Häikäisevän Kirkas -levyllä
kuullaan myös isosisko Hennaa, jonka
ääntä Pekka kuvailee enemmän altoksi.
– Heidin ääni puolestaan on kirkas ja
korkea. Kun tytöt laulavat yhdessä, niin
tosi hienosti soi yhteen.
Heidin erityslahjaksi hän kertoo kyvyn
improvisoida laulaen, heittäytyä vapaasti.
Myös laulunkirjoittajana tytär on päässyt
yllättämään isänsä.
– Ihan kuusi-nolla! Hämmästelen, että
tekstit, rytmit ja muutkin ovat niin hyvin
mietittyjä.
Yksi hauska muisto lapsuudesta nousee
vielä Pekan mieleen.
– Palasin joltakin reissulta ja tyttö tuli
istumaan syliini, painoi nenänsä nenääni
vasten ja kysyi: ”Iskä, kuka sinun mielestäsi
on maailman mukavin Heidi?” Arvasin
nappiin, ja sain kuulla olevani maailman
mukavin isi.
Pekka Simojoki:
• perhe: vaimo Arja, kaksi tytärtä
ja kaksi poikaa
• asuu Kangasalla
• tuottelias 61-vuotias laulaja ja
lauluntekijä, yli 700 laulua, viisi virttä
uudessa virsikirjassa
• julkaissut eri kokoonpanojen
kanssa lähes 80 äänitettä
• viettää 40-vuotisjuhlavuotta yhteistyöstä
sanoittaja, runoilija Anna-Mari
Kaskisen kanssa

Koko kan

ja tyttö o

nsan Pekka

onnellinen
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– Olemme reissanneet perheenä
Afrikassa ja päässeet näkemään hänen lapsuusmaisemiaan, mikä on ollut tosi hienoa. Iskällä on välillä sellainen afrikkalainen elämäntapa, että
"This is Africa". Välttämättä ei siis olla
aina ajoissa paikalla ja joskus saatetaan
syödä jotain, mikä on mennyt vähän
vanhaksi, koska "kaikilla muillakaan
ei ole ruokaa".
Heidi ja Pekka yhteisellä
Aasian matkalla kesällä 2015

Heidi Simelius:

K

un isä on Suomen tunnetuimpia ja rakastetuimpia gospelmuusikkoja, ei tytär Heidi
Simeliuskaan voi välttyä vertaamiselta
lahjakkaaseen vanhempaansa.
– En ole ajatellut Simojoki sukunimeä sinänsä painolastina. Voin halutessani kertoa, että Pekka on minun isäni.
Suvun 1920-luvulle asti kulkeneen
Simelius-nimen Heidi halusi ottaa itselleen, koska siinä on tyyliä.
Myös Heidi tekee lauluja, mutta toteaa, ettei isänsä tavoin ole kirjoittanut
niihin kovin paljon hengellistä sisältöä,
"koska tuntuu, että ehkä kaikki on jo
meidän perheessä sanottu". Heidi määrittelee tyylinsä pikemminkin soulin
tyyppiseksi pop-musiikiksi, ja hän laulaa suomenkielellä.

Isä tulee kaukaa
Simojoen kiertue-elämän takia perheen neljä lasta kasvoivat pitkälti Arja
äidin hoivissa.
– Isää odotettiin aina kovasti reissusta kotiin, ne olivat erityisiä hetkiä.
Pekka vietti lapsuutensa Namibiassa, jossa hänen vanhempansa olivat lähetystyössä.
Heidi Simelius:
• 25-vuotias tamperelainen
• valmistui viime keväänä Helsingin
Metropolia ammattikorkeakoulusta
ammattimuusikoksi ja laulajaksi
• täydentää opintojaan Tampereen
musiikkiteatterilinjalla
• harrastaa käsitöitä, lautapelejä,
tanssia, säveltämistä ja maalaamista

Lastenlevystä se lähti
Heidi oli 11-vuotias, kun hän pääsi levyttämään ensimmäistä kertaa isänsä
kanssa. Neljä vuotta myöhemmin
he kirjoittivat ensi kertaa kappaleita
yhdessä.
– Se oli hyvä koulu. Eniten joutui
silloin opettelemaan, että kun oli jokin
oma tosi henkilökohtainen biisi, minkä
oli itsestään syvältä kaivanut, niin sitten
se piti uskaltaa antaa jollekin toiselle
muokattavaksi.
Hän myöntää, että näissä pyörityksissä ei kyyneliltäkään ole vältytty.
– Pelotti, että onko tämä ihan kauhea. Ennen uusinta Häikäisevän Kirkas
-levyä, Heidi alkoi kysellä, olisiko isällä
hänelle mitään laulettavaa, että voisikohan tehdä taas yhdessä musiikkia.
– Oli hauskaa päästä mukaan ja huomata, kuinka on laulajana ja ihmisenä
kehittynyt verrattuna seitsemän vuoden takaiseen ylistyslevyyn. Nyt saan
tehdä tätä täysillä ja koen, että tämä on
niin mun juttu!

Erityiset yhteiset jutut
Pekka ja Heidi matkustivat kahdestaan kesällä 2015 kolmeksi viikoksi
Japaniin ja Kiinaan.
– Seikkailtiin, käytiin rannalla,
snorklattiin, tehtiin sanaristikoita…
Ja Pekingin kirkossa esiinnyttiin noin
tuhannelle ihmiselle. Meidän erityisbiisi löytyy iskän soololevyltä, missä
saan laulaa yhden säkeistön "Minä en
ole ensimmäinen, joka ihmisen polkua käy…". Siinä laulussa on historian
havinaa.
Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Mikael Juntunen sekä
Simojoen ja Simeliuksen
kotialbumit
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Vapaut

-M

usiikki on minun tapani
viedä evankeliumia. Kun lapsena asiat olivat vielä
kunnossa, kävin musiikkikoulua ja
soitin haitaria. Teini-iässä se vaihtui
sähkökitaraan, koska haitarissa ei
ollut tarpeeksi rock'n'rollia!
Soittaminen jäi pitkäksi aikaa.
Taipale tarttui kitaraan jälleen
2013, ja omia lauluja alkoi syntyä. Konsertti Mäntän kirkossa
yhdessä tyttären kanssa oli eheyttävä kokemus.
– Jotakin sisälläni meni taas
paikalleen.

Papan viinat
ja hatkat koulusta
Jussin vanhemmat erosivat ja äiti
jäi yksin kahden teinin sekä vastasyntyneen Jussin kanssa.
– Minut huostaanotettiin isovanhemmille 7-vuotiaana äitini
päihdeongelma takia. Hän oli yhtä

kyvytön vanhemmaksi kuin itse- pihasta ja veivät laitokseen.
kin olin myöhemmin päihteitä
Koulukodissa sakin vahvin
käyttäessäni.
päätti mitä tehdään, siellä opittiin
Kotona ei puhuttu Jumalasta, varastelemaan autoja ja vedettiin
mutta Jussi osallistui seurakunnan huumeita.
lastenleireille.
– Kymmenvuotiaana varastin
papan kaapista viinaa, jäin kiinni Pysäytys
ja tukkapöllyhän siitä seurasi.
Isovanhemmat pitivät kovaa ku- Jussi muistelee vuoden 2014 taria ja Jussi muutti takaisin äidilleen pahtumia, jotka olivat hänen eläyläasteikäisenä.
mänsä synkimpiä.
– Olin vähän
– Lähdimme
Sellissä nostin
kuin irti päästetty
kaverien kanssa
hullu, kun äiti ei
antamaan selkään
kädet pystyyn
pitänyt rajoja.
miehelle, joka oli
ja sanoin
Jussi syrjäypahoinpidellyt
Jumalalle,
tyi koulussa ja
naistuttavaamme.
alkoi pyöriä poTarkoitus ei ollut
että jos olet
rukoissa, joissa
olemassa, auta! aiheuttaa pahoja
tehtailtiin rövammoja, mutta
töksiä ja käytetseuraavana päitiin huumeita. 15-vuotiaana tuli vänä kuulin, että uhri oli kuollut
lähtö Hämeenlinnaan Vanajan aivoverenvuotoon. Se oli elämäni
koulukotiin.
pysäyttävin kokemus. Vaikka olin
– Se oli kova paikka, pelotti, kun elänyt kovilla säännöillä koulukopoliisit hakivat tarkkailuluokan tiajoista lähtien, ymmärsin, että nyt

olin tehnyt jotain todella peruuttamatonta. Pakenin, yritin tukahduttaa tuskaani päihteillä, mutta
eihän se ollut mahdollista.

Silmukka kiristyy
Jussi menetti lyhyessä ajassa äitinsä,
mummon ja papan. Lisäksi paras
kaveri teki itsemurhan.
– Silloin puin nyrkkiä yläkertaan,
etten halua olla missään tekemisissä
kanssasi! Henkirikoksen jälkeen
ajattelin, että nyt olen tehnyt jotain
niin hirveää, ettei minulla olekaan
asiaa Jumalan luo. Itsemurhakin
kävi mielessä.
Jussi kuitenkin ryhdistäytyi, lopetti huumeidenkäytön ja pääsi
vankilan avo-osastolle ja töihin.
– Kolme kuukautta meni hyvin,
sitten retkahdin. Sellissä nostin
kädet pystyyn ja sanoin Jumalalle,
että jos olet olemassa, auta! Yksin
minusta ei ole tähän.

teen kutsuttu
Jussi Taipaleen mukana kulkee kitara ja nilkassa avovankilan
valvontapanta. Mies kärsii tuomiota henkirikoksesta Hämeenlinnan
Ojoisissa helmikuun loppuun saakka. Sen jälkeen koittaa valvottu
koevapaus ja elokuussa koko tuomio on kärsitty. Sisäisen vapautensa
Jussi löysi yli kaksi vuotta sitten, kun avasi sydämensä Jeesukselle.
Rauhaa
raamattupiiristä
Vankilapastori Vesa Mäkelän vinkistä Jussi haki Kylmäkosken vankilan kristilliselle päihdekuntoutusosastolle. Hän meni mukaan
myös hengellisiin tilaisuuksiin ja
raamattupiireihin.
– Ensin lähdin ehkä vain pullakahvit mielessä ja näkemään tuttuja muilta osastoilta, mutta aika
nopeasti sanoma kävi kohti. Sain
aina rauhan raamattupiiristä. Aloin
myös rukoilla.
Luovuttautuminen Jumalalle ei
ollut silti helppoa.
– Rukoillessa jokin kuiskutti
korvaani, että nythän sinä vasta
itsestäsi pellen teet, kun hihhuliksi
rupeat. Sinulla on vielä pitkä tuomio edessä, tulee tosi raskas reissu.

Muuttunut mies
Uskoontulon myötä Jumala alkoi
vaikuttaa.
– Ennen oli aina pientä vilppiä, mutta Herra näytti minulle,
että ajatukseni, tekoni ja tapani

kohdella muita ihmisiä olivat täysin kelvottomat.
Uudet elämänohjeet löytyivät
Raamatusta.
– Aiemmin olin pelännyt, että
uskoon tullessani tekisin sosiaalisen itsemurhan, mutta osoittautuikin, että nyt minua kunnioitetaan
vankilassa enemmän kuin koskaan.
Sanaani voi luottaa.
Jussi on kiitollinen, että on saanut mahtavan elämän entisen tilalle. Rakkauttakin on ilmassa.
– Minua tultiin hakemaan
Ojoisten avovankilasta hengelliseen tilaisuuteen soittamaan,
ja niinhän siinä kävi, että kuskin kanssa kuljetaan nyt yhteistä
matkaa.

"Late" Johanssonin sanat rohkaisevat: "Takana oleva voima on
aina suurempi kuin edessä olevat
vaikeudet".
Jussi on aloittanut opiskelut Teopoliksessa, Suomen

Takana oleva
voima on aina
suurempi kuin
edessä olevat
vaikeudet.
Vapaakirkon teologisessa opistossa, ja toivoo eräänä päivänä valmistuvansa pastoriksi.
– Haluaisinkin haastaa lukijoita,

Vapaus
Lähestyvä vapautuminen tuntuu hyvältä, koska tulevaisuus näyttäytyy toiverikkaana.
Toistakymmentä vuotta tuomioita
istunut mies tietää toki kokemuksesta, että vapautuvalla vangilla on
aina haasteensa löytää paikkansa
yhteiskunnassa. Vankitoveri Lauri

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

Lähetä

Soita

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

että muistaisivat rukouksin, että
selviäisin lopuistakin opinnoista.
Koevapaus koittaa helmikuussa,
mutta Jussi kokee olevansa sisäisesti vapaa jo nyt.
– En ajattele niinkään enää, että
olen vankilassa, vaan koen olevani
vapaa, koska olen vapaa päihteistä
ja siitä ahdistuksesta ja levottomuudesta, joka sisälläni on aina
ollut. Nyt voin olla vain oma itseni
ja tiedän, että se riittää Herralleni ja
kanssamatkaajilleni. Koen ensimmäistä kertaa elämässäni olevani
todellisesti vapaa.

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

Teksti: Marja Salminen
Mikael Juntusen
haastattelun pohjalta
Kuva: Mikael Juntunen

Kuva: Adobe Stock | ipopba
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Kuva: Adobe Stock | harvepino

Evankeliumi leviää
on sisarradio, koska olemme oppineet paljon toiminnastanne.
Seuraamme tarkasti, mitä Dei tekee ja kuinka te tavoitatte kristittyjä
ja ei-kristittyjä.
Radioaseman johtaja kutsuu
Radio Dein kuuntelijoita mukaan
matkalle, jonka Wind FM järjestää elokuussa 2020 yhteistyössä
Medialähetys Sanansaattajien
kanssa. Matkalla tutustutaan radioaseman toimintaan.

Batjargal Tuvshintsengel, Mongolian
pääkaupunki Ulaanbaatarissa
toimivan Wind FM -radioaseman
johtaja, haluaa levittää radion
välityksellä evankeliumia koko
Mongolian radiotalo
harvaanasuttuun maahan ja tuoda
rakennettiin
toivoa rikkinäisiin perheisiin.
suomalaisin voimin

M

ongolia oli kommunistinen maa
vuoteen 1991 asti.
Kommunismin hajottua maahan
tuli uskonnonvapaus. Sen pääuskonto on buddhalaisuus. Wind
FM:n johtajan mukaan kristillinen kirkko kasvaa Mongoliassa
voimakkaasti. Maassa, jossa ei vielä
1990-luvun alussa ollut lainkaan
kristittyjä, on nyt yli 80 000 kristittyä ja 650 kirkkoa.

Radio Dei on
”sisarradio”
Batjargal Tuvshintsengel kertoo,
että Wind FM on tehnyt kristillisiä perheradio-ohjelmia vuodesta 2001 alkaen. Kanavalla on
viikoittain noin 200 000 kuuntelijaa. Se on tutkimusten mukaan
Ulaanbaatarin kuunnelluin radioasema. Wind FM on osa medialähetysjärjestö Far East Broadcasting
Companyn verkostoa Aasiassa.
Mongolian väestöstä 70 prosenttia on alle 35-vuotiaita, joten
kanavan tarjoamalle kristilliselle
perheneuvonnalle ja -kasvatukselle
on kysyntää. Wind FM tuottaa

lisäksi evankelioivia ohjelmia ja
kristillistä opetusta. Se tekee yhteistyötä kaikkien kirkkojen kanssa.
– Meidän täytyy tarjota opetuslapseuttavaa ohjelmaa kirkoille ja
verkostoitua eri kirkkokuntien johtajien kanssa, erityisesti maaseudulla. Haluamme, että kirkot ovat
vahvoja ja pystyvät olemaan maan
suolana joka puolella Mongoliassa.
Koulutamme seurakuntien johtajia
siihen, että he osaavat käyttää paremmin hyväksi radion mahdollisuuksia. Meidän pitää myös pystyä
reagoimaan nopeasti ja joustavasti
paikallisiin sosiaalisiin ongelmiin,
joita ovat muun muassa perheväkivalta, abortit ja alkoholismi.
Wind FM on perustanut maaseudulle useita paikallisradioasemia. Mongoliassa on paljon liikkuvia paimentolaisia. Kristityt
eläinlääkärit jakavat heille aurinkokennoilla toimivia radiovastaanottamia. Kanava tekee yhteistyötä järjestöjen, esimerkiksi
Medialähetys Sanansaattajien ja
Radio Dein, kanssa.
– Olen kiitollinen kaikille Radio
Dein kuuntelijoille, jotka ovat rukoilleet ja tukeneet meitä pitkään
taloudellisesti. Minulle Radio Dei

Radio Dein ystävä ja työuran rakennusmestarina tehnyt Kalevi
Marin sai tammikuussa 2003
tekstiviestin. Häntä pyydettiin
suunnittelemaan ja rakentamaan
Ulaanbaatariin uutta radiotaloa
tulipalossa tuhoutuneen puisen
radiotalon tilalle.
Wind FM -radioaseman johtaja Batjargal Tuvshintsengel tuli
Suomeen kertomaan uusien toimitilojen tarpeista ja näyttämään
valokuvia tulipalosta. Marin vastasi rakennushankkeesta: Hän teki
piirustukset taloa varten, hankki
työnjohtajat ja yli sata ammattitaitoista talkoolaista Mongoliaan ja
Suomeen. Talon pohjakaivaukset
tehtiin syksyllä 2003.
– Saimme viisumit aina vain
kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Talvella Mongoliassa voi olla öisin pakkasta jopa 60 astetta. Se oli
yksi syy, miksi projekti kesti kuusi
vuotta. Toinen syy oli, että teimme
töitä sitä mukaa, kun saimme kerätyksi rahaa.
Uusi radiotalo valmistui vuonna
2008. Siihen rakennettiin muun
muassa useita studioita ja kirkko.
Marin oli perustanut 2000-luvun alussa Mualimankaekkeus ry:n
yhdessä kuuden muun savolaisen

kanssa. He olivat saaneet sydämelleen kehitysaputyötä tekevän,
evankelioivan yhdistyksen perustamisen. Se keräsi Mongolian radiotyölle noin 400 000 € tammikuussa
2005 saadun keräysluvan turvin
sekä Medialähetys Sanansaattajien,
Fidan, Avainmedian ja Kristityt
Yhdessä ry:n kautta.
Marin (Mualimankaekkeus
ry) piti yhdessä mongolialaisten

Tue Mongolian
radiotyötä:
Kristityt Yhdessä ry:n tilinumero:
FI88 1012 3000 2061 75
Viite: 1504
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Mongoliassa radioaalloilla

Valmis Wind FM –radiotalo.

Tomroo vastaa
radioaseman tekniikasta.
Batjargal Tuvshintsengel (vas.) ja Kalevi Marin.

radiotoimittajien kanssa ympäri
Suomea neljän vuoden aikana huikeat 118 tilaisuutta, joissa hankittiin varoja rakentamiseen. Lisäksi
yhdistykselle tuli yhteensä noin
kahden miljoonan euron arvosta
erilaisia tavaralahjoituksia alakatosta ja hissistä wc-pyttyihin.
– Tavarat vietiin kuudessa merikontissa Kiinaan ja sieltä junalla
Mongoliaan. Lyhempi ja nopeampi reitti olisi kulkenut Venäjän
kautta, mutta se ei ollut turvallinen.
Siihen aikaan alueella toimi mafia,
joka varasti tavaraa rautateillä.
Marin vieraili Mongoliassa viimeksi kaksi vuotta sitten. Matkalla

tuli esiin monia käytännön tarpeita.
– Wind FM tekee ohjelmia
myös vammaisille. Pyörätuolilla
ei pysty nousemaan rappuja ylös,
joten meidän pitäisi rakentaa hissi
talon siihen päähän, jossa radiohaastatteluja tehdään. Siihen tarvitsemme varoja.
Mongolian radiotyölle voi lahjoittaa edelleen Kristityt Yhdessä
ry:n kautta.
Teksti: Milla Suonio,
osittain Mikael Juntusen
haastattelun pohjalta
Kuvat: Kalevi Marinin
kotialbumi

Suomalaisia talkoomiehiä Wind FM
-rakennuksella vuonna 2004.
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vapauden; minä saan elää oman
näköistäni ja toinen oman näköistänsä elämää.

Kun löytää oman
tarkoituksensa
Jumalan luomana,
ymmärtää
toistenkin arvon.

Susanna ja Kimmo Ala-Penttilä pitävät yhdistäviin tekijöihin keskittymistä tärkeänä niin kristittyjen kesken
kuin parisuhteessa. Toinen ihminen on arvokas, vaikka ajattelisi eri tavalla kuin itse.

Jumala kantaa
vaikeista vaiheista läpi
Susanna ja Kimmo Ala-Penttilä ovat saaneet kokea
sairauksien keskellä Jumalan huolenpitoa.

Y

listarolaiset Susanna ja
Kimmo Ala-Penttilä eivät pelkää kääriä hihoja,
kun on mahdollisuus tehdä jotain
hyödyllistä. Pariskunta oli aikoinaan mukana Radio Dein festivaaleilla ja kesällä Kimmo oli Dein
kesäkiertueella pystyttämässä ideoimaansa ja ystävien kanssa rakentamaansa mobiililavaa sekä
taustalaulajana.
Mukavasta tekemisestä saa voimaa arkeen, jota Ala-Penttilöillä
värittää Susannan krooninen sairaus. Lapsena tehdyn leikkauksen seurauksena vatsaontelossa
kasvaa arpikudosta, joka kuroo

pahimmillaan suoliston umpeen
aiheuttaen kuolioita. Susanna on
viety kerran jos toisenkin ambulanssilla sairaalaan, ja leikkauksia on takana toistakymmentä.
Komplikaatioitakin on tullut,
mm. tulehduksen hoidossa raju
anafylaksia (yliherkkyysreaktio)
antibioottiallergian vuoksi.

Särkymisen siunaus
Usko on ollut kantava voima vaikeissa vaiheissa. Susanna on kokenut, että Jeesus ei ole hylännyt
sairauksien keskellä. Välillä on ollut

niin paha olla, että elämänhalu on
mennyt. Kärsimys on murtanut,
mutta siitä on kasvanut myös uutta.
– Jotkut asiat eivät mene perille
ennen kuin itse suostuu särkymään
ja tunnustamaan, että on aika rikki.
Täytyy uskaltaa ottaa vastaan se
lohdutus, minkä Jumala haluaa
antaa.
Kasvun ja eheytymisen tiellä on
löytynyt oma arvo.
– Kun löytää oman tarkoituksensa Jumalan luomana, että on
arvokas, tärkeä ja rakastettu, ymmärtää toistenkin arvon. Saamme
hyväksyä ja kunnioittaa toisiamme
sellaisina kuin olemme. Se antaa

Päivä vain
ja hetki kerrallansa
Sairaus koskettaa aina koko perhettä ja koettelee parisuhdetta.
Susannaa ja Kimmoa sairaus ei
ole erottanut, vaan yhdistänyt.
Epätoivon hetkinä he ovat kokeneet, miten Jumala on kantanut.
– Kristuksen antama sisäinen
vapaus on kantava voima, joka
on paljon suurempi kuin me.
Saamme kokea kaikkien vaikeuksien keskellä Jumalan rauhaa
ja turvaa, Kimmo sanoo.
Kun Susanna on ollut elvytettävänä sairaalassa, Kimmo on saanut
voimia ja lohtua Päivä vain ja hetki
kerrallansa -laulun sanoista.
– Jumala on luvannut olla hetkessä mukana. Kun jaksaa tämän
hetken, niin sitten tulee seuraava
hetki – ja sitten päivä onkin jo
mennyt.

Heikkous ei ole häpeä
Susanna on kiitollinen siitä, että
Kimmo on jaksanut olla vahva
silloin, kun hän on ollut heikoimmillaan, ja tsempannut jatkamaan
eteenpäin. Myös toisten ihmisten välittäminen ja tuki ovat olleet
tärkeitä.
Ala-Penttilät toivovat, että he
voisivat olla omasta puolestaan
vertaistukena toisille.
– Toivon, ettei joku koe olevansa
huonompi uskovainen, kun ei parane, tai huonompi ihminen, kun
kokee henkistä tuskaa. Me kaikki
ihmiset olemme vajavaisia ja
meissä on monta puolta. Ihminen
voi näyttää vahvalta, mutta olla
myös heikko. Jumalan edessä me
saamme olla heikkoja ja ihmissuhteissa totta toiselle, Kimmo
sanoo.
Teksti: Elina Kirkkomäki,
Susanna Erätulen
haastattelun pohjalta
Kuva: Annu Kuusisto

| 11

Vapauteen

Kristus meidät vapautti
V

apaudenaukio, vapauden museo, vapauden monumentti ja Vapauden
puistotie ovat paikkoja, jotka kymmenen lähetysvuoden aikana Virossa tulivat
tutuiksi. Vieraiden valtojen ikeen alle joutunut
pieni kansa tietää, miltä vapauden menettäminen tuntuu.
”Vapauteen Kristus meidät vapautti.” (Gal. 5:1a)
Paavali kutsuu meitä olemaan vapaat ja julistaa, että Kristus itse on meidät vapauttanut.
Hän on meidän Vapahtajamme. Mutta mistä
hän on meidät vapauttanut?
Myös maailma ympärillämme julistaa vapautta tehdä mitä tahtoo ja olla oman itsensä
herra, vapautta auktoriteeteistä ja oikeudesta
päättää itse, mikä on totta ja mikä ei. Mutta
onko se vapautta, jonka kunniaksi kannattaa
nimetä toreja tai rakentaa muistomerkkejä?
Onko se vapautta, jonka Kristuskin tahtoo
meille lahjoittaa?
Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti: jokainen, joka
tekee syntiä, on synnin orja. (Joh. 8:34)
Synti on vapautta päättää itse, mikä on totta.
Synti on eroa Jumalasta. Se, joka ei suostu palvelemaan Herraa, jää synnin orjaksi. Vieraan
vallan ikeen alla hyvät ja kauniitkin asiat

orjuuttavat: työ, raha, seksi, alkoholi, internet, ihmisten mielipiteet, huolet ja murheet.
Synnin orja tahtoo orjuuttaa myös lähimmäisensä. Synti valtaa alaa.
Vapauden menettämisen huomaa vasta silloin, kun ihmisessä herää tahtoo elää oikein ja
lopettaa synnin tekeminen. Vieraan vallan raskas ies kiristää otettaan ja ajaa tekoihin, jotka
orjuuttavat yhä enemmän.
Paavali kirjoittaa, että Kristus on ristinkuolemallaan vapauttanut meidät. Hän on
sovittanut syntimme ja nujertanut synnin,
kuoleman ja Perkeleen vallan. Meidän ei
tarvitse olla orjia, eikä pitää itsellämme orjia.
Yksi lähetysvuosieni parhaita muistoja on
hetki, kun kyyryssä paikalle saapunut ja vilkkaalle kadulle Kristuksen eteen polvistunut,
sodan kauhut kokenut veteraani sai kuulla
syntinsä julistettavan anteeksi. Hän sai jatkaa
matkaansa pää pystyssä, vuosikymmenten
raskaat kahleet Kristuksen jalkojen juureen
jättäneenä. Siinä hetkessä vapautensa kadottanut sai kokea todellisen vapauden, jonka vain
Kristus voi lahjoittaa.
Synnittömiä meistä vapautetuista ei vielä
tässä ajassa tule, mutta synnin syvimmästä ja
hirveimmästä seurauksesta, iankaikkisesta
kadotuksesta, me olemme vapaita. Se on
todellista vapautta, jonka kunniaksi kannattaa
pystyttää kirkkoja, nimetä katuja ja säveltää
ylistyslauluja. Se on vapautta, jota tulee julistaa kaikille kansoille, kaikilla kielillä ja kaikilla
taajuuksilla.
”Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen
orjuuden ikeeseen.” (Gal. 5:1b)
Kai Lappalainen
Suomen Raamattuopiston
viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kuva: Adobe Stock | iya_tolstaya

SRO:n ohjelmia Radio Deissä:
Jumalanpalvelus
Suomen
Raamattuopistolta
su klo 11

Radioraamattupiiri
ti klo 18.30

Avoin
Raamattukoulu
to klo 18.30

Päivän sana
ma – pe
klo 6.30, 21.30

Kuva: Adobe Stock | Anastassiya
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Teologi, kirjailija Anna-Liisa Valtavaara:

Rakkaus voi poistaa
kaiken syyllisyyden
Väärä syyllisyys on yksi suurimpia esteitä ihmisen
sisäiselle vapaudelle. Siitä vapautuminen on kuitenkin
mahdollista, vaikkakin usein pitkä ja kivuliaskin prosessi.

K

iltteydestä kipeät -kir- esteitä vapaudelle häpeän ja katkejasta tunnetuksi tullut ruuden ohella.
espoolainen teologi ja
– Moni hakee jonkinnäköistä
kirjailija Anna-Liisa Valtavaara lupaa sille, ettei tarvitse antaa anon luennoinut viime vuosien ai- teeksi, mutta sillä tavalla ihminen
kana paljon syyllisyydestä. Hän jättää itsensä vapauden ulkopuokirjoitti aiheesta myös kirjan lelle. Anteeksiantamaton on aina
”Syyllinen olo –
sidottu siihen, mitä
Syystä vai suotta?”
tai kenelle hän ei
Jumalalta riittää anna anteeksi. Se
(Kirjapaja Oy,
aina armoa.
2014, uudistettu
rajoittaa ihmisen
painos Päivä Oy,
elämää tosi paljon,
2019). Valtavaaran toiveena on Valtavaara sanoo.
tuoda ihmisille vapautusta sekä
– Häpeä taas on lähellä väärää
oikeasta että väärästä syyllisyy- syyllisyyttä. Ihminen kokee oledestä, sillä syyllisenä eläminen ei vansa väärä ja huono ja ettei kelole ihmiselle alkuperäinen olotila. paa ja riitä. Silloin ei voi olla vapaa,
Aatami ja Eeva elivät vapaana koska miettii koko ajan sitä, mitä
syyllisyydestä. He eivät tien- muut ajattelevat itsestä, ja että taas
neet pahasta mitään. Heillä oli jokin asia menee itsensä takia pieavoin suhde Jumalan ja tois- leen. Ihminen on silloin sidoksissa
tensa kanssa, eikä heidän tar- itseensä ja synkkiin tuntoihinsa ja
vinnut mennä piiloon tai pelätä uskomuksiinsa. Siihen ei mahdu
mitään. Syntiinlankeemuksen vapautta eikä sen tuomaa iloa.
myötä kaikki muuttui. Ihminen
alkoi piileskellä Jumalaa ja vierittää vastuun vääristä teoistaan Syyllinen syystä
toisten niskoille.
vai suotta?

Vapauden esteitä
Jumalan tahto on, että ihminen
saisi elää vapaana turhista painolasteista. Syyllisyys on yksi suurimpia

Väärän syyllisyyden taustalla on
rakkauden puute. Ihminen ei
ole tullut jostain syystä vakuuttuneeksi siitä, että on arvokas ja
kelvollinen ja riittävä epätäydellisenäkin. Hänen minäkuvansa ja

identiteettinsä ovat arvottomuuden ja huonouden värittämiä.
– Joillakin vaikuttaa se, jos on
lapsena moitittu ja syyllistetty paljon ja aiheetta, tai jos ei ole saanut
sellaista rohkaisua, että on hyvä ja
kelpaa, vaikka välillä mokaakin,
Valtavaara listaa.
– On ihmisiä, jotka syyllistyvät
aina ja kaikesta varmuuden vuoksi,
ja toisessa ääripäässä niitä, jotka
eivät syyllisty koskaan mistään,
vaikka pitäisi ja olisi aihetta.
Moni kantaa aiheellistakin syyllisyyttä ihmissuhteisiin ja Jumalaan
liittyen. Ja vaikka olisi pyytänyt ja
saanutkin anteeksi, voi olla vaikea
uskoa saaneensa anteeksi. Yksi
yleinen syyllisyydenaihe on vanhemmuus. Äiti tai isä saattaa miettiä, onko se oma syy, jos lapsella
on ongelmia.
– Syyllistyminen on turhaa,
koska yleensä jokainen vanhempi
tekee parhaansa sillä hetkellä, kun
lapset ovat siinä. Paremmin ei voi
tehdä kuin parhaansa, Valtavaara
lohduttaa.

Vapaaksi väärästä
syyllisyydestä
Jos kokee olevansa jumissa itsensä kanssa eikä ymmärrä, miksi

Totuus ja rakkaus ovat Anna-Liisa
Valtavaaran mukaan parhaat
lääkkeet väärään syyllisyyteen.
Totuus paljastaa sen, onko
ihminen oikeasti syyllinen vai ei,
ja rakkaus saa ihmisen uskomaan,
että on arvokas, vaikka välillä
mokaisikin.

käyttäytyy niin kuin käyttäytyy ja
kokee aina syyllisyyttä, niin asiaa
kannattaa Valtavaaran mielestä
silloin miettiä ja käsitellä.
– Jos on kysymys väärästä syyllisyydestä, niin siihen ei auta anteeksi pyytäminen ja saaminen.
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Siihen tarvitaan ihan muuta, kuten
ensin totuuden löytäminen, onko
ihminen syyllinen vai ei. Se auttaa
jo eteenpäin, kun ymmärtää, että
on vain luullut olevansa syyllinen.
Koska väärä syyllisyys on kasvanut osaksi ihmisen identiteettiä, siitä irti pääseminen on pitkä
prosessi.
– Jos on elänyt vuosikymmeniä
ajatellen, ettei ole kovin rakastettava ja kelvollinen ja että on varmaan syyllinen muidenkin pahaan oloon, niin siitä ei opi kovin

hetkessä pois, vaan se vaatii aikaa ja
prosessointia. Myös anteeksianto
niille, jotka eivät ole osoittaneet
itselle tarpeeksi rakkautta tai ovat
saaneet uskomaan, että on kelvoton, on tärkeää. Vasta sitä kautta
tulee vapaus, Valtavaara sanoo.

Nimesi on rakastettu
Valmiiksi ja täysin ehjäksi ei tule
kuitenkaan kukaan maan päällä
eläessään. Siksi armollisuus itseä

kohtaan on tärkeää. Ja sen ymmärtäminen, että voi olla kaikesta epätäydellisyydestään huolimatta täydellisen rakastettu.
– Sen oppimista tämä elämä varmaan on, että oppisi luottamaan,
että on rakastettu ja kelpaa ja riittää
sellaisena kuin on, ja että toiset voivat tykätä, vaikkei ole täydellinen.
Ja jos ei kukaan muu tykkää, niin
Jumala tykkää meistä aina. Hänelle
me olemme rakastettuja aina, silloinkin, kun olemme pahimmin
mokanneet, Valtavaara lohduttaa.

– Jumalalta riittää aina armoa.
Kukaan ei ole niin ihmeellinen
ja erityinen, että olisi tehnyt sellaista syntiä, jota Jumala ei anna
anteeksi. Kaikki on kannettu ristille ja anteeksisaatavissa, eikä vain
kerran, vaan aina kun tarvitsee.
Ihminen saa tulla armontarvitsijaksi aina uudestaan.
Teksti: Elina Kirkkomäki,
osittain Mikael Juntusen
haastattelun pohjalta
Kuva: Mikael Juntunen

Miten voin tukea
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Dei tavoittaa
niin bussissa kuin vankilassa
Mitä tapahtuisi, jos Radio Dei
hiljenisi? Kuinka monelta jäisi
evankeliumi kuulematta?

Toinen kertomus kantautui korviini,
kun kuuntelin keskiviikkoisin klo 17.30
lähetettävää Minä uskon -ohjelmaa. Siinä
Jari Sjöberg kertoi toimittaja Maija
ain jälleen käsiini koskettavia Hurrille:
tositarinoita, kuinka Jumala on
”Ajan työkseni bussia. Menin erään kersaanut toimia Radio Dein kautta. ran autoon ja avasin Radio Dein. Sieltä
Ensimmäinen viesti saapui kesällä vanki- rupesi kuulumaan hengellistä musiikkia.
lan muurien sisältä:
Eräs henkilö tuli kyytiin al”Olen elinkautisvanki
kuvaiheessa, ja ennen kuin
Radio Dei sai
murhasta, josta en juuri mihän jäi pois, tuli hän luokseni
olla lohtuni ja kiittämään kyyneleet silmissä.
tään muista. Olen katunut
tekoa, rukoillut anteeksiHän oli Deistä tulleen laulun
pelastukseni
antoa uhrin lähimmäisten,
aikana kokenut Jumalan kosomaisten ja ystävien puoketuksen, ja oli siinä saanut
lesta. Radio Dei sai olla lohtuni ja pelas- tehdä parannusta elämässään. Musiikki
tukseni, kun minut vangittiin poliisivanki- oli vaikuttanut syvästi. Muutaman muunlaan, jossa kuuntelin asianajajani tuomaa kin kerran on tullut joku kiittämään, kun
radiota ja juuri teidän kanavaa. Kunnes bussissa on soinut Radio Dei.”
eräänä kevätiltana kuulin Jumalan kutsun
Kiitos, että näet tämän
ja sain polvistua sellin kylmälle betonilatti- radiotyön tärkeyden ja
alle. Tunsin kuinka voima ja käsittämätön voit siunata sitä.
lämpö valtasivat minut ja koko tilan, aivan
kuin valo olisi laskeutunut elämääni tuona
Johanna Reinikainen
iltana. Herra sai koskettaa. Se oli jonkin
Yhteyspäällikkö,
ohjelmanne aikana, kun siinä rukoiltiin
Kristityt Yhdessä ry
juontajan kanssa syntisen rukous. Kiitos
siitä Herralle.”

S

Lahjoita tai
tule jäseneksi

Kuva: Adobe Stock | alswart

män
ssa on elä
aikki te, joi ää Herraa!
1 kpl: 12 € + postikulut
ylistäk
henkäys,
ekin, sanoin tai teoin,5 kpl: 59 € ja ilman postikuluja!
Halleluja! Ps. 150:6 itä teettekin,
tehkää kaikki Herran Jeesuksen
Postikulut:
nimessä, kiittäen hänen kauttaan
Jumalaa, Isäämme.
1 kpl = 2 €, 2–4 kpl = 4 €
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Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n
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Tilaa muistiinpanoille



A4-koko, kierrekannet



Katso kaikki kuvat: radiodei.fi/kalenteri

Kol. 3:17

soittamalla: (09) 7514 4511 (ark. klo 9-12)
sähköpostilla: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
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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
7786
7744
1504

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

Kristillinen radiotyö
Rukouspuhelin
Israel-ohjelmat
Rukousasema-ohjelma
Rukous Suomen puolesta -ohjelma
Tuomasmessu
Viikon Tikka
Raamattu-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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Mielen
päällä
sukeltaa
Raamattuun

R
Rainer Friman

Radio Deistä tuttu Rainer Friman pistää asioita puntariin
uudessa Mielen päällä -monologisarjassa. Rehelliseen
tapaansa hän pohdiskelee elämän arkisia asioita
ja sattumuksia, kipuja ja kasvuja, etsien vastauksia
Raamatusta ja hengellisestä kirjallisuudesta.

I

hmisen ääni -ohjelmaa Jipun erityisesti panostamaan, siis itsenäikanssa Radio Deissä toimit- seen työskentelyyn ja ajatteluun.
tava Friman haluaa uuden ohTeksti: Marja Salminen
jelmansa rohkaisevan ihmisiä lukeKuva: Jani Laukkanen
maan enemmän Raamattua ja muita
kristillisiä kirjoja.
Mielen päällä
– Olen ollut tosi huolissani uskoti 14.45 ja to klo 19.05
vaisten lukemisen romahtamisesta.
Siitä tämä idea syntyi.
Rainer Friman ja
Sanan lukemiseen ja tutkimiseen
Ihmisen ääni
hän peräänkuuluttaa kriittisyyttä.
parittoman viikon
– Ettei kaikki olisi sitä, että nieke klo 16.02
len, mitä minulle tarjotaan. Tähän
ja ti klo 22.05
minä tulen Mielen päällä -ohjelmassa

Syyskattaukseen
uusia blogisteja

adio Dein suosittu
Päivän blogi saa uusia radiokolumnisteja
joukkoonsa. Syyskuun alusta
aloittivat Aaro Rytkönen,
E m i l A n to n j a S a l l a
Korteniemi. Maanantaisin
aalloilla kuultava Rytkönen
on pappi ja teologian maisteri,
joka työskentelee Amerikan
Reformoidun Kirkon Al
Amana -keskuksen johtajana
Omanissa. Tiistaisin äänessä on
päätoimittaja Kirsi Rostamo,
keskiviikkoisin ajatuksiaan jakaa tuotepäällikkö ja kirjailija
Jouni Lallukka. Anton isännöi
torstaisin, ja hän on suomalaisirakilainen katolinen teologian
maisteri ja väitöskirjatutkija.
Perjantaisin uskoa ja elämää

Viikon Tikka
palaa aalloille

Timo Tikka

La klo 19.03, uusinta to klo 23
Rakastettu asia- ja ajankohtaisohjelma evankeliumin valossa saa nyt jatkoa. Timo Tikan toimittamissa henkilöhaastatteluissa kokemukset uskosta
ja elämästä kiteytyvät persoonallisiksi tarinoiksi.
Ohjelman kustantaa Kristityt Yhdessä ry.

kirkoissa ja niiden ulkopuolella
tarkastelee teologian tohtori
Eero Junkkaala. Vuoroviikoin
Junkkaalan kanssa on äänessä
Lontoossa työskentelevä viestinnän ammattilainen Salla
Korteniemi.
Päivän blogi
arkisin klo 8.45 ja 12.50

Raamattu alusta loppuun
La klo 21.03, uusinta su klo 15.35

Raamatun hevoset
To klo 14.45
Teologian tohtori Juho Sankamon toimittamassa
ohjelmassa syvennytään hevosten maailmaan ja vertauskuviin Raamatussa. Lyhytohjelmasarjan kustantaa
Kone-Ketonen Oy.

Salla Korteniemi

Eero Junkkaala

Uutuussarjassa käydään läpi kaikki
R aamatun k ir jat Moosek sesta
Ilmestyskirjaan kalenterivuoden aikana.
Raamatun sanomaa ja taustoja on avaamassa joukko tunnettuja Raamatun
tuntijoita, mm. teologian tohtori Eero
Junkkaala, pastori Jari Jolkkonen, kirkkoherra Arto Antturi, pastori Kalle Virta
ja terapeutti Salme Blomster.

GLS-vartti varustaa
johtajuuteen ja tiimityöhön
To klo 20.20, uusinta la klo 10.35
GLS-vartissa keskustellaan ajankohtaisista johtajuus- ja tiimityön haasteista
sekä niiden voittamisesta.
Sami Jalosen vieraiksi saapuu eri alojen johtajia ja vastuunkantajia. Teemat
liittyvät Global Leadership Summit
-konferenssin tämän vuoden aiheisiin.
Ohjelman tarjoaa GLS Suomi.

Sami Jalonen
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Kuuntele
tuoretta musiikkia
Vuoden takainen
musiikkihaku tuotti
huikean sadon uusia
hengellisiä lauluja,
joita on kuultu Petri
Laineen luotsaamissa
Yhdessä ylistämään
-teemalähetyksissä. 28.
syyskuuta esitellään
mm. Satu Sinikummun
Kevät tulee huomenna
-esikoislevyn antia.

K

olmekymppisen Sinikummun
kappaleet ovat ilmavia, toivoa ja tunteita täynnä.
Laulut liikkuvat popin, indien ja folkin välimaastossa.
– Levyllä käsitellään paljon ihmisyyden kipupisteitä, viedään niitä Jumalalle
ja kiitetään Häntä hyvästä huolenpidosta. Siinä näkyy tietty ’vaikeuksien
kautta voittoon’ –kaari, Sinikumpu
kertoo.
– Laulut ovat siltä ajalta, kun minulla
oli aikuistumiskriisi ja löysin laulujen
teon kautta kanavan, jolla sain purettua
ja tuotua asioita Jumalalle.
Sinikumpu haaveili pitkään omasta
levystä, mutta oikea aika odotutti itseään. Hän opiskeli Raamattuopiston
musiikkilinjalla, kävi laulutunneilla, julkaisi pari singleä ja teki joitain keikkoja.
– Olin esiintymässä Muoniossa lähetysjuhlilla vuonna 2017. Sen jälkeen
Lähetysyhdistys Rauhan Sanasta kysyttiin, saisivatko kustantaa levyni.
Levyn kappaleissa on hyvin intiimi
tunnelma ja loistavia sovituksia.
– Sovitukset on tehty yhteistyössä
Tuuli Malveen ja Joonas Wikströmin
kanssa, joka on myös tuottanut levyn.
Mukana on myös kokeellisia elementtejä, kuten paperin, ritilän ja lusikan
ääniä, Sinikumpu paljastaa.

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
Helsinki
Maanantai
17.30 Avoin
kuntakanava*
18.45 E-vartti
20.03 Armollista menoa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen Raamattuopistolta
Sisä-Suomi

Satu Sinikumpu

Teemalähetyksessä kuullaan koskettava kappale Sinne missä. Mikä on sen
tarina?
– Tämä laulu syntyi aika haavoittuvassa tilanteessa. Olin löytänyt itsestäni
kyhmyn ja odotin aikaa tutkimuksiin.
Mietin, mitä jos olen sairas, jos kuolen?
Istuin vanhempieni luona pianon ääressä ja tämä laulu syntyi siitä prosessoinnista. Jos minulla olisi viimeinen
laulu, niin se olisi varmaan tämä.
Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Petri Laine
Yhdessä ylistämään
la klo 12 ja to 22.10
28.9. Satu Sinikummun,
Tiina Mattilan
ja Matti Halmetvaaran
uutta musiikkia.
5.10. alkaen ohjelma saa
uudet juontotiimit Petri Laineen,
Anu Neuvosen ja Erika & Ari-Pekka
Niemelän johdolla.

Maanantai
18.00 Alusta alkaen
18.35 Aikamerkki
18.55 Sydämellä*
Perjantai
17.30 Aikamerkki
17.45 Uusheräys tänään
18.30 Matti-papin
matkassa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen Raamattuopistolta
Turku
Maanantai
17.40 Lintumetsä
19.03 Ilpoisten piiri
Turun Martinkirkosta
Seinäjoki
Maananai
17.45 Pois alta pohojalaanen tuloo
19.30 Matkalla
20.03 Elämä on
Perjantai
17.45 Vaasan aika

18.25 Valoa elämään
Sunnuntai
9.55 Jumalanpalvelus
11.30 Elämän ääniä
Lohja
Sunnuntai
9.55 Jumalanpalvelus
Kemi
Sunnuntai
9.55 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
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Hei
Kristityt
Yhdessä
ry:n jäsen,

Radio Dein
Jopo sai kodin

R

adio Dein #herätys kesäkiertueen arvonnan pääpalkintona
komeili Dein logolla varustettu
Jopo-pyörä. Se päätyi Timo Sundille
Joensuuhun. Mika Karolan uutuuslevyn voitti Asko Nyrönen Vesangalta,
Tiekirkko-repun Sakari Turunen
Pyhännältä ja kiertue-paidan Tarja
Hyttinen Kajaanista. Onnittelut! Kiitos
kaikille kyselyyn vastanneille ja kiertueteltalla vierailleille.

Olet lämpimästi tervetullut Kristityt Yhdessä
r y:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
ti 12.11.2019 klo 18.
Kokous järjestetään Radio
Dein tiloissa, Ilmalankuja
2 i, Helsinki. Esityslistalla
ovat sääntömääräiset
asiat. Tarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan
etukäteen 7.11. mennessä
sähköpostilla: kristityt.yhdessa@radiodei.fi tai puhelimitse: (09) 7514 4511
arkisin klo 9-12.

Terveisiä hengellisiltä
kesäjuhlilta
Radio Dei ja Kristityt Yhdessä
ry vierailivat kesän aikana useilla
kesäjuhlilla, joilla syntyi monia
siunattuja kohtaamisia. Kesäkisaan
osallistuneiden kesken arvottiin
JBL Bluetooth-kaiutin, jonka
voitti Hilkka Kestilä Tampereelta
– onnea!

Tiberias, Kuollutmeri, Jerusalem.
Matkanjohtajana Radio Dein
Rukousaseman vetäjä Elina Karonen,
paikallisoppaana Heikki Kangas.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Kinneret Tours
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Kuva: Runformissions

Dein joukkue:
Mikael Juntunen,
Antti Suonio,
Mikko Hurskainen
ja Anna Suomalainen.

Radio Dein joukkue juoksi
tonnin Mongolian radiotyölle

R

adio Dei otti osaa Run
for Missions -juoksuhaasteeseen. Medialähetys
Sanansaattajien organisoima juoksutapahtuma järjestettiin osana
Tampere Maratonia elokuun lopulla. Dein joukkueessa viestimaratonin juoksivat toimituksen

puolesta Mikael Juntunen, tuotannosta Antti Suonio, myynnistä
Mikko Hurskainen ja Israelissa
juoksukuntonsa hankkinut Anna
Suomalainen. Radio Dein keräämä potti mongolialaiselle Wind
FM -radiolle oli 1000 euroa.

Ystäväkalenterin arvonta
Saimme satoja kuvaehdotuksia
kuuntelijoilta Dein ystäväkalenteriin. Kaikkien kuvia lähettäneiden
kesken arvoimme vuoden 2020

kalentereita. Onnetar suosi Eero
Malista, Maiju Ruotsalaista ja
Marjaana Immosta. Onnea voittajille ja kiitos kuuntelijoille kuvista!

Kiitos Eeva!
Kiitämme lämpimästi Eeva Ahtia vuosista,
jotka hän palveli Joensuun Rukouspuhelimen
yhteyshenkilön tehtävissä ja toivotamme hänelle runsaasti siunattuja eläkepäiviä!

4.10. UUSIKAUPUNKI

15.11. NURMO

Klo 19.00, kirkko, ohjelma 20 €

Klo 19.00, Kulttuurikeskus Crusell
Liput ennakkoon alk. 22,50 €

16.11. LAUKAA

5.10. VALKEAKOSKI

17.11. MÄNTSÄLÄ

Klo 18.00, Kappelikirkko, liput ovelta 20 €

Klo 18.00, kirkko, liput ovelta 20 €
Klo 17.00, kirkko, liput ovelta 20 €
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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

Uskon askeleita -ohjelmat ovat
niin hyviä, että niitä on ilo kuunnella uusintoina, vaikka monta
kertaa. - Ulla
***
Mikael on paras juontaja! Tykkään
kovasti hänen huumoristaan, erityisen välkky hän on juontaessaan
Raatihuonetta! Ja hyvät vieraat!
- Jussi
***
Kuuntelin Radio Deitä jo silloin,
kun kuukausi ennen ensimmäisen
lähetyksen alkua soitettiin koko
ajan musiikkia. Radio Dei on
muuttanut tunnelman kotonani ja
se muutti elämäni. Nykyisin Radio
Dei on koko ajan päällä. -Seija
***
Kuuntelin Rainer Frimanin ohjelman jo toiseen kertaa, kun Juhani

Huotari oli vieraana ja voi kun oli
upeaa tietoa ja ihan näin silmissäni tuon Jumalanseinän, mihin
KGP.n tyypit törmäilivät! Kiitän
ohjelmasta ja muistakin jaksoista.
Siunausta ja kaikkea hyvää!
***
Kiitos taas kantavasta aamusanasta
tälle päivälle, Jukka Norvannon
avaamaa raamatunsanaa ja Juha
Vähäsarjan niin kantava ja lohduttava sana! -Helena
***
Haluan kiittää usean päivän ajalta
taivaallisen kantavista ohjelmista,
musiikista, hartauksista, toivoa ja
uskoa vahvistavasta ohjelmistosta.
Olen taas ylpeä Kirsi Rostamon
rohkeudesta sanoa asiat raamatullisesti. Kiitos hyville juontajille

ja Ariel Neulaniemikin otti kesällä homman haltuun vahvalla
ammattitaidolla ja varmuudella.
Siunausta taivaallisen sanoman
kylväjäkanavalle!
***
Sydämelliset kiitokseni tälle kanavalle! Kuuntelen tosi paljon Radio
Deitä, en pärjäisi ilman sitä! Se on
päällä autossa, kotona. Ja jos mies
katselee tv:stä jotain ohjelmaa, minulle on kuulokkeet, joista Dei
kuuluu. Toivon todella, että tämä
kanava säilyy Suomessa! - Pirkko
***
Kiitosi ihanista ohjelmista ja erityisesti Aalloilla-ohjelmasta! Radio
Dei on minulla päällä läpi yön.
- Helli

ANNELI RAJAMÄKI
Sairaanhoitaja, koulutettu
hieroja, jäsenkorjaaja ja
jalkojenhoitaja

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

Tervetuloa
Radio Dein
syntymäpäiville
Radio Dei juhlii 22-vuotistaivaltaan
Tuomasmessussa su 3.11. klo
18. Tule paikan päälle Helsingin
Mikael Agricolan kirkkoon tai
kuuntele syntymäpäivämessu
radiosta. Mukana on monta tuttua ääntä Deistä. Musiikista vastaavat Carmen Ensemble ja
Tuohus-kuoro. Messussa lauletaan kappaleita mm. heidän uudelta
Rukouslevyltä, Että äänesi kuulisin.
Tilaa nyt

Että äänesi kuulisin
– RUKOUSLAULUJA
Carmen Ensemble
& Tuohus-kuoro
Rauhallisia ja sävykkäitä hengellisiä
lauluja. Tekijöinä mm. Pekka
Nyman, Antti Vuori, Antti Suonio,
Olli Helenius ja Hanna Ekola.
20 € + 2 € postikulut
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
tai 09 751 44 511 (ark. klo 9-12.30)

Majoitut Birgittalaisluostariin Rooman historiallisessa
keskustassa. Matkalla näet antiikiin Rooman, Villa Lanten,
Rooman tärkeimmät kirkot ja Vatikaanin museon.
Ainutlaatuisia kokemuksia ovat paavin audienssi ja
Sant’Edigio -yhteisön esittely ja Iltamessu. Matkanjohtajina Kirsi Rostamo ja kirkkoherra Arto Antturi.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Elve Tours Oy.

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ
Elämäkerrat

PIANOMIES
HILLEL TOKAZIER

TAISTELIN
ARAFATIN
JOUKOISSA

Sinikka Klemettilä
Hinta 28 €

KADUN KUKKA

Tass Saada
Hinta 28 €

PÄIVÄ

RAKKAUDEN
RAJOILLA

Maarit Eronen
& Jane Jones
Hinta 18 €

Mirkka Salmensaari
Hinta 26 €

PÄIVÄ

PÄIVÄ

TAVOITTAMATTOMISSA

REVITTY HUNTU
Thelma Sangster
Hinta 15 €

Darrell Tunningley
Hinta 10 €

PÄIVÄ

PÄIVÄ

PERUSSANOMA

Lahjakirjat

KUNHAN
VAELLAMME
SAMAA TIETÄ

JUHANI HUOTARI

Tapio Nousiaisen elämä
ja palvelutyö kristittyjen
yhteyden puolesta
Miika Tynjälä
Hinta 35 €

Vainotun kristityn
asiamies
Tapani Sopanen
Hinta 28 €
PÄIVÄ

MULLAN MAKUA,
TAIVAAN TUOKSUA
Keikkamiehen
hartauskirja
Pekka Simojoki
Hinta 25 €

PÄIVÄ

KYYNEL JA KIITOS

KIITOSKIRJAT

PERUSSANOMA

PÄIVÄ

Riitta Lemmetyinen
Hinta 25 €

Merlin Carothers
Hinta 22 €

PÄIVÄ

Yhteiskunta

Hengellinen kasvu

Nuottikirjat
ANNA
SYDÄNTEMME
SOIDA
Pekka Simojoki
Hinta 32 €
PAIVA

KUN
HUUMEET TULIVAT
HELSINKIIN
Tapani Ruokanen
Hinta 29,90 €

VAPAUTETTU
MUUTTUMAAN

TIE HÄNEN
LÄSNÄOLOONSA

AIKAMEDIA

KKJMK

Juha Ketola
Hinta 25 €

John & Lisa Bevere
Hinta 22 €

DOCENDO

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

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ
Musiikki

ARMON SAANUT
SYNTINEN
Mika Karola
Hinta 20 €

VIRSIMAISEMANI
MY LANDSCAPE
OF HYMNS
Hillel Tokazier
Hinta 20 €

KEVÄT TULEE
HUOMENNA
Satu Sinikumpu
Hinta 20 €

HÄIKÄISEVÄN
KIRKAS
Pekka Simojoki
Hinta 20 €

PAIVA

Elämäntaito
LOHDUTTAJANI
Marika Bromerus
Hinta 15 €

YOU KNOW
THE WAY

Roberto Brandão
Hinta 22 €
AIKAMEDIA

GOSPEL
GENTLEMEN

Jaakko Löytty,
Pekka Simojoki ja
Petri Laaksonen
Hinta 20 €
PÄIVÄ

ÄIDIN IKÄVÄ
Saara Kinnunen
Hinta 27 €
PERUSSANOMA

NIMESI ON
RAKASTETTU
Elli Meklin
Hinta 29 €
AIKAMEDIA

SYYLLINEN
OLO – SYYTTÄ
VAI SUOTTA?

Anna-Liisa Valtavaara
Hinta 19 €
PÄIVÄ

Lapset ja nuoret

VOIT ALKAA
UUDELLEEN

ARMON
KOSKETTAMAT

KUVA JA SANA

UUSI TIE

Joyce Meyer
Hinta 25 €

ILTAKERTOMUKSIA
Vanessa Carroll
Hinta 19 €
PÄIVÄ

JUMALA PITÄÄ AINA
JP
LUPAUKSENSA
JA MURTOVARAS
Max Lucado
Hinta 29,90 €
KKJMK

Sanna Saarimaa
Hinta 14,90 €

MISTÄ ON
KYSYMYS?

Kun Jumala kutsuu
Daniel ja
Mari Nummela
Hinta 9,90 €
UUSI TIE

Tytti Salo
Hinta 15 €
PÄIVÄ

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

www.deikauppa.fi
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Maanantai

Kuvat: Adobe Stock | alenek

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
10.10 Pop-up -psalmi
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
U 14.15 Pop-up -psalmi
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 24.15 Pop-up -psalmi
U 00.30 Viikon teos
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

LÄHETYSTYÖ

Keskiviikko

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
10.10 Pop-up -psalmi
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
U 14.15 Pop-up -psalmi
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
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
23.00 Black gospel E
U 00.00 Pop-up -psalmi
U 00.03 Kutsu vapauteen
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
10.10 Pop-up -psalmi
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
U 14.15 Pop-up -psalmi
14.45 Raamatun hevoset
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
20.20 GLS-vartti
20.50 Iso Katekismus
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään
U 23.00 Viikon Tikka
U 00.00 Pop-up -psalmi
U 00.03 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

Tiistai
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
10.10 Pop-up -psalmi
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 14.15 Pop-up -psalmi
14.45 Mielen päällä
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 Pop-up -psalmi
U 00.03 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

U

U

U

U

Radiot.fi

Kuuntele ohjelmia silloin,
kun sinulle sopii.

U
U
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Uusintalähetys
Koostelähetys
Ohjelma on englanninkielinen
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
09.03 Jälki-istunto
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.10 Pop-up -psalmi
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 Jälki-istunto
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
U 14.15 Pop-up -psalmi
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
21.40 Sanan aarteita
U 22.05 Aalloilla
U 23.00 Rukous Suomen puolesta
U 00.00 Pop-up -psalmi
U 00.03 One Way
U 01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 02.00 Sana elää
U 02.30 Matti-papin matkassa
U 03.00 Jälki-istunto
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.

JULKAISIJA:
Kristityt Yhdessä ry

UUSINTA

Lauantai
08.02 Pakina
08.15 Lintumetsä
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
U 10.35 GLS-vartti
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
19.03 Viikon Tikka
20.03 Kutsu vapauteen
21.03 Raamattu alusta loppuun
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
08.07 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
U 15.03 Itäraportti
U 15.35 Raamattu alusta loppuun
U 16.03 Syventävä oppimäärä
17.03 Sana elää
18.00 Tuomasmessu
20.05 Pop-up -psalmi K
21.03 Ajankohtainen Patmos
21.30 Taivaan ja maan väliltä
U 00.30 Raamattuavain Extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Marttyyrien ääni *
U 02.45 Sana Jerusalemista

Radio Dei pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

Uutiset tasatunnein
klo 6.00 – 22.00

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 klo 9-12)
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

Kuva: depositphotos.com
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Mitä on todell
Minulle vapaus on sielun keveyttä. Sitä, että syntini on anteeksi annettu ja minut on
hyväksytty juuri tällaisena. Se on kuin pikkupojan sydän, joka lentää. – Tapani Sopanen
5.10. teemana: "Mikä sitoo kristittyä miestä?"

Olen kokenut fyysiset sairaudet ja käynyt kuolemaa lähellä. On ollut riippuvuuksia, jotka ovat vetäneet pimeyden maailmaan, jopa itsetuhoisuuteen. Kun on
saanut todella kokea, että ’vapauteen Kristus meidät vapautti’, niin se on todellista:
Hän muuttaa koko elämän.
– Arto Boa
12.10. teemana: "Ihmis- ja kuolemanpelko"

Saan vapaasti ’räytyä’ vaikeidenkin tunteiden kanssa, se on osa meidän inhimillisyyttämme. Se ei vähennä luottamustani Jumalan huolenpitoon, eikä sitä, kuinka rakas
tai tärkeä olen Hänelle.
– Hanna Hukkanen
19.10. teemana: "Perheen pitkäaikaiset sairaudet"

Te opitte tuntemaan totuuden,
ja totuus tekee teistä vapaita.
Joh. 8:32

UUTTA
Kutsu vapauteen -ohjelma
Alkaen la 5.10. klo 20.03, uusinta ke klo 24
Marja Salmisen toimittamassa sarjassa kuullaan
vapauttavia tositarinoita ja vastauksia todelliseen
vapauteen.
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry

TUE NYT

en
Kutsu vapaute
-ohjelmasarjaa ja

NTÄ
EVANKELIUMIN ÄÄ
RADIOSSA

1

Soita lahjoituspuhelimeen

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

2

Anna lahja tilisiirtona
FI88 1012 3000 2061 75 (viite: 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

