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Leevi ja Lari
Launonen:

Syvempi yhteys löytyi
Larin aikuisiällä

Timo Soini
perää kirkolta
uskollisuutta
evankeliumille
s. 16

Tommi Räsänen:
Maailman paras uutinen
tavoitti saatananpalvojan
s. 12

Uuden testamentin äänikirjaksi lukenut

Krista Kosonen:

Työ, jonka toivoin jatkuvan ikuisuuden s. 10

Kuva: Emma Rinneheimo

s. 4

|3

2|

Suomen gospelhuiput tuovat

PÄÄKIRJOITUS

joulukonsertin suoraan kotiisi
Pekka Simojoen Ikiaikojen taa
-kappale nousi vuosi sitten suureen suosioon ja nyt sen sanoma
johdattaa livestream-konserttia.

Pekka Simojoki kertoo, että kappaleen syntyyn
ei liity dramatiikkaa, vaan se löysi hahmonsa
joulun pyhinä vuonna 2009.
– Minulla oli pitkään pyörinyt kitarassani
pieni sointuriffi, jossa oli jotain niin jouluista ja
kaihoisaa, että melodia alkoi rakentua niiden
uvittele vanha pohjalaistalo, jonka päälle. Työnimeksi annoin tälle Joulu ensimmäitunnelmallisen tuvan täyttävät Pekka nen. Kun huomasin, kuinka paljon sen nimisiä
Simojoen, Jipun, Even & Ossin, lauluja jo on, vaihdoin nimeksi Ikiaikojen taa, joka
Heidi Simeliuksen, Pekka Laukkarisen sekä muutenkin kertoo laulun sanomasta enemmän.
Olli Heleniuksen tarinat ja laulu. Välillä silPari vuotta sitten Antti Vuori teki kappaleesta
mäkulma saattaa kostua, kun nämä herkät uuden upean sovituksen, jonka Pekan tytär
artistit muistelevat oman lapsuutensa jouluja Heidi Simelius esitti joulukonsertissa. Viime
ja laulavat heille rakkaita jouluisia kappaleita. jouluna he työstivät siitä upean musiikkivideon,
– Jari Levyn housebandin säestyksellä kuul- jonka myötä laulu syttyi ihan uudella tavalla ja
laan varmasti hienoja versioita! Tämä on tosi ins- lähti lentoon.
piroiva projekti. Saamme hienon ja koskettavan
– Olen ollut tosi iloinen ja vähän häkeltykokemuksen verkon välityksellä, uskoo Johanna nytkin siitä vastaanotosta, minkä se on saanut.
Vauto, jonka johtama Ohjelmatoimisto Kristalli Minulle sanottiinkin, että siinä on jotain samaa
järjestää konsertin yhdessä
kuin vanhassa Tulkoon joulu
Radio Dein kanssa.
-kappaleessa. Ainakin toivon,
Tapahtuma kulkee
että se on jotenkin löytänyt sitä
nimellä Ikiaikojen taa,
ensimmäisen joulun henkeä,
joka on samalla Pekka
Simojoki kertoo.
Simojoen kappale.
Simojoen mukaan sekä itse
– Kun kuulin laulun
kappale että tuleva konsertti
ensimmäisen kerran, sen
haluavat liittää kuulijansa siisanat kolahtivat minuun
hen vuosituhansia pitkään
heti. Tämä laulu vie sinne
kristittyjen vaellukseen, joka
ikiaikojen taa Jeesuksen
lähti aikanaan Betlehemistä.
seimen äärelle, joulun sa– Saamme joka joulu katnoman ytimeen, Vauto
soa ihmettä ja aavistella sitä
Johanna Vauto
selittää.
suunnatonta salaisuutta, joka

kuulla evankeliumia

”Juuri siinä Jumalan rakkaus
näyttäytyi meille, että hän lähetti
maailmaan ainoan Poikansa,
joka antaa meille elämän.”

R

adio Dei täytti tänä syksynä 23
vuotta. Juutalaisuudessa luku
23 nivotaan kuulemma yhteen
muutoksen, liikkeellä olemisen, kasvun,
aktiivisuuden, vapauden sekä riippumattomuuden arvojen kanssa. Tämä
innostaa minua, sillä juuri näitä toivon
myös nyt 23-vuotiaalle Radio Deille.

K

1. Joh. 4:9, UT2020

Muutoksen tuulia

Pekka Simojoki

Saamme hienon ja
koskettavan
kokemuksen
verkon välityksellä.
makaa vaatimattomassa seimessä. Siinä on
jotain ’pyhää ja puhdasta’, niin kuin laulu sen
ilmaisee.
Teksti: Johanna Reinikainen
Kuvat: Mika Nuorva ja Simojen arkisto

JO U LU KO N S E RT T I

L IVE ST R E AM
21.12.2020 KLO 19.00
PEKKA SIMOJOKI • JIPPU
EVE & OSSI • PEKKA LAUKKARINEN
OLLI HELENIUS • HEIDI SIMELIUS
JARI LEVY HOUSEBAND

Nyt on suomalaisten aika

Tässä numerossa
evankeliumin
sanoma koskettaa.

LIPUT
ALK. 18 €

Jo useamman vuoden olemme talon
sisällä puhuneet ”next levelin” eli seuraavan tason muutoksista. Parannusten
käynnistäjinä ovat toimineet muutto
uusiin, toimivampiin tiloihin ja siihen
liittyvien teknologisten uudistusten
sarja. Tulevaisuuden kasvua haemme
Radio Dein laajentumisesta monimediaiseksi. Suunnittelemme innolla
myös kuuntelijoiden toivomia uudistuksia Radio Dein iltapäivän ohjelmistoon. Tätä kaikkea pohtiessamme
kuuntelemme herkällä korvalla saamaamme palautetta. Seuraavassa lehdessä kerromme tarkemmin, millaisia
muutoksia tuellanne on luvassa.

Taloushaasteet pitävät
nöyränä
Olen usein ihmetellyt, miksi joudumme tällaisessa voittoa tavoittelemattomassa, ilosanomaa kertovassa
mediassa käyttämään niin paljon aikaa ja resursseja varojen hankkimiseen. Kuitenkin kaikki rahat, kullat
ja hopeat ovat loppupelissä Jumalan.
Voisimmeko joskus vielä olla vapaita
ja riippumattomia taloudellisista
haasteista?
Olen tullut sellaiseen lopputulokseen, että ehkä ilman rahahuolia voisi
ylpistyä tai tehdä päätöksiä, jotka eivät
ole Jumalan tahdon mukaisia. Ehkä rahan tarve onkin se, mikä pitää nöyränä
niin kuuntelijoiden, yhteistyökumppaneiden kuin tukijoiden – ja erityisesti
Jumalan edessä.

Maailman parhaan
uutisen välittäjänä
Juuri nyt, kun ihmiset eivät voi kokoontua seurakuntiinsa ja kirkon jäsenmäärä
vähenee, on erityisen tärkeää kertoa
maailman parasta uutista uusin keinoin
ja välinein. Nyt on suomalaisten aika
kuulla evankeliumia, joka tuo valoa
pimeän talven ja ahdistusten keskelle.

Koin Jeesuksen rakkauden, ja kaikki

pelko ja ahdistus lähti
Kimppu Hyvärinen s. 8

Jos haluaa
välittää uskoa

Kuuntelemme
herkällä korvalla
saamaamme palautetta.

lapsilleen, se kannattaa tehdä
omalla esimerkillä.
Lari Launonen s. 4

Uudistamme ohjelmia ja median
muotoja, mutta uskon ydin pysyy
niissä samana riippumatta Raamatun
käännöksistä, pandemiasta tai meidän
omasta vajavaisesta uskostamme, sillä:
Jumala osoitti rakkautensa maailmalle
antamalla ainoan Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoudu, vaan saa
ikuisen elämän. (Joh. 3:16, UT2020)

Kari osti minulle Raamatun

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Tommi Räsänen

Kirsi Rostamon

Päivän blogi

ti klo 08.45 ja 12.50

Kuva: Sanni Tunturipuro

ja ristin, ja sanoi, että

älä koskaan
irrota otettasi
tästä kirjasta.
s. 12
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Usko ja syvällinen
pohdiskelu yhdistävät
Mittavan elämäntyön helluntaiherätyksessä tehnyt Leevi Launonen iloitsee pojastaan Larista,
joka nykyaikaisena isänä on onnistunut yhdistämään sekä uran että vanhemmuuden. Perheen
miehiä yhdistää kiinnostus filosofiseen pohdintaan. Leevin ääni on tuttu hänen Radio Deihin
toimittamistaan syvämietteisistä blogeista, mutta
nyt hän on jättämässä viestikapulaa pojalleen
Larille.

Leevi Launonen:

R

istin Voitto -lehden päätoimittajan työstä pari vuotta
sitten eläkkeelle jäänyt Leevi muistaa toisen lapsensa Larin syntymästä, että lähtö synnytyslaitokselle tuli hyvin äkkiä tammikuisena sunnuntaiaamuna.
– Päätin ilahduttaa vaimoani; laitoin kotia kauniiksi
ja sytytin eläviä kynttilöitä. Kun tulimme vauvan kanssa
takaisin, sain kovat moitteet siitä, että olin jättänyt tyhjään
asuntoon kynttilöitä palamaan.

Lari Launonen:
• 38-vuotias uskonnonfilosofian tohtorikoulutettava teologisessa tiedekunnassa
• Toimii IK-opiston Helsingin kampuksen
vastaavana opettajana
• Perhe: Puoliso ja yksi lapsi

Leevi muistelee lämmöllä poikansa kouluvuosia, jolloin vietettiin hyvää aikaa ystäväperheiden kanssa.
– Lapset oppivat tuntemaan toisensa ja ystävystyivät. Olen huomannut, että Lari on saanut
näistä ystäväperhekokemuksista joitain tärkeitä
eväitä ja myös miehen malleja elämäänsä.
Leevi harmittelee, että oli Larin lapsuusvuosina hyvin uppoutunut työelämään, ja lasten
kanssa oleminen jäi liikaa vaimon harteille.

Launosten suvusta löytyy uskovia monessa
polvessa, Leevin isä toimi 1940-luvulla myös
saarnaajana.
– Raamatusta nouseva maailmankatsomus
on itselleni sellainen, joka kantaa, johon voin
levollisesti luottaa, josta voin keskustella ja joka
on turvallinen elämän pohja tässäkin ajassa.

Onko tärkeämpää, että
sinä olet aina omissa
mielipiteissäsi oikeassa,
vai että sinulla on hyvä
ja avoin suhde poikaasi?

äitöskirjaansa valmisteleva Lari toimii
vastaavana opettajana Iso Kirja -opiston Helsingin kampuksella. Koronaaikana hän on ollut paljon kotona ja omistanut
aikaa lapselleen. Kasvatuksessa Lari uskoo
aitouteen ja esimerkin voimaan.
– Omat vanhemmat eivät juurikaan painostaneet meitä käymään seurakunnassa tai
lukemaan Raamattua, halusin itse tehdä niin.
Tutkimuksista tiedetään, että jos haluaa välittää uskoa lapsilleen, sitä ei kannata tehdä liian
voimakkaasti, vaan pikemminkin omalla esimerkillä. Niin että elää itse aidosti niiden periaatteidensa ja uskonsa mukaisesti. Esimerkki
kyllä välittyy, kuten meillä kotona on käynyt
sekä minulle että sisaruksille jo nuorella iällä.
Larin lapsuudenmuistot nousevat mieleen
yksittäisinä pieninä välähdyksinä.
– Potkittiin joskus palloa pihalla tai isä vei minut
laskettelemaan Laajavuoreen. Ei me hirveän paljon harrastettu tai tehty yhdessä, mutta toisaalta ei
ole jäänyt sellaista makua, ettei isä olisi ollut läsnä.
Varmaan hän kuului siihen sukupolveen, joka
teki paljon töitä ja oli seurakunnassa vastuussa.

– Olen päässyt sisälle Larin ajatteluun ja löytänyt hänet nyt aikuisiällä enemmän poikanani.
Hän on opiskellut myös filosofiaa, johon itsekin ihastuin kovasti opiskeluvuosina. Yhteisen
uskon lisäksi meillä on löytynyt filosofiseen
pohdiskeluun liittyvää kiinnostusta, mikä on
yhdistänyt lisää.

Kommunikaatiokatkokset
Kun lukioikäinen Lari muutti asumaan kavereidensa kanssa, nuoren elämä lähti luisumaan
väärille poluille.
– Olimme huolissamme. En itse osannut
kohdata tällaista itsenäistyvää nuorta riittävän
taitavasti, enkä ymmärtänyt, miksei minun
poikani voinut esimerkiksi rakastaa Mozartia
ja Bachia niin kuin minä.
Leevin vaimolta löytyi lopulta viisasten kivi
tulehtuneisiin väleihin.
– Hän sanoi, että nyt sinun täytyy ratkaista
onko tärkeämpää, että sinä olet aina omissa
mielipiteissäsi oikeassa, vai että sinulla on hyvä
ja avoin suhde poikaasi. Se oli minulle herätys.

Isäänsä parempi

Leevi Launonen:
• 65-vuotias Radio Dein blogisti ja kirjailija
• Kasvatustieteiden tohtori
• Ristin Voitto -lehden päätoimittaja
2005–2018
• Perhe: Puoliso ja kolme aikuista lasta,
yksi lapsenlapsi

Leevi iloitsee, että hänen poikansa on vahvasti
sitoutunut perheeseensä.
– Hän on huomattavasti parempi isä kuin
mitä minä aikanani osasin olla.
Kun miehet tapaavat, syntyy luontevasti
keskustelua jostakin ajankohtaisesta teemasta.
– Larilla on myös vakavaa maailmankatsomuksellista ja filosofista pohdintaa, ja
hän haluaa perusteita asioille ja pohtii niitä
syvällisesti.

Lari Launonen:

V

tieteen, teologian ja filosofian risteyksessä olevia kysymyksiä.
– Ydinasioista, jotka liittyvät Jumalaan ja
Jeesukseen, olen pitänyt kiinni, mutta muuten
tämä on sellaista jatkuvaa jännitteessä elämistä
ja etsintää samanaikaisesti.

Avarakatseinen isä
Lari kiittää isänsä vahvaa eettistä selkärankaa
ja rohkeutta nostaa Ristin Voitto -lehden päätoimittajana esiin myös herätysliikkeessään
havaitsemiaan väärinkäytöksiä.
– Arvostan hänen akateemista lähestymistään asioihin. Isä ei ole mikään änkyräkonservatiivi tai liberaali, vaan sellainen
laaja-alainen ajattelija ja älyllisesti hyveellinen ihminen.
Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Mikael Juntunen ja
Launosten albumi

Vaikeat vuodet
Lari muistelee, että jo ennen lukiota tuli
isän kanssa sanaharkkaa esimerkiksi
pukeutumisesta.
– Se oli kyllä aika avant-gardistista ja villiä.
Ymmärrän hyvin, ettei se oikein miellyttänyt
isäpappaa!
Lari myöntää, että mopo lähti keulimaan
teini-iässä.
– Perustin räppimetalliorkesterin. Saimme
kristillisissä piireissä suosiota, ja keikkailimme
ulkomaita myöten. Minulla oli vahva halu evankelioida, mutta toisaalta ajauduin seurakunnasta
pois enkä elänyt kristityn elämää. Siihen aikaan
liittyivät päihteet ja bilettäminen.
Larin suhde Jumalaan uudistui vuonna 2004,
ja hän lähti Isoon Kirjaan opiskelemaan.
– Älyllinen puoli, johon isä viittasi, heräsi
pikkuisen myöhemmällä iällä.
Yliopistomaailmaan ankkuroitunut Lari on
mukana Areiopagi-projektissa, joka käsittelee

Isä ja poika 90-luvun alussa yhteisessä konferenssitapahtumassa. Ilmeistä päätellen mielenkiinto
kohdistuu kuitenkin eri asioihin.

Päivän blogi

Leevi Launonen
ke klo 8.45 ja 12.50
vuoden 2020 loppuun asti
Lari Launonen
joka toinen pe klo 8.45 ja 12.50
tammikuusta 2021 alkaen
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Rauhaa

Kanssasi myötä- ja vastamäessä

kaikille kansoille

Vantaalaisesta Elvi Danskista tuli miehensä omaishoitaja kymmenen vuotta sitten puolison
sairastuttua aivoverenvuotoon. Viime vuodet ovat koetelleet niin fyysisesti kuin henkisesti,
mutta Elville on alusta lähtien ollut selvää, että hän hoitaa Pentin kotona.

E

lvin ja Pentin katseet kohtasivat 60-luvun alussa tukholmalaisessa helluntaiseurakunnassa. Elvi, kiltti
maalaistyttö Jyväskylän Koskenpäästä,
oli lähtenyt Ruotsiin etsimään työtä,
ja samalla reissulla löytyi Penttikin,
joka oli kulkenut omat mutkaiset
polkunsa.
Elvi varttui turvallisessa kodissa
ja kuuli Jeesuksesta jo nuorena.
Pontikankeitossa kunnostautunut
Pentti oli tullut elämässään parannuksen paikalle. Juttuväleihin uskovaiset nuoret pääsivät samalla metrolla kulkiessaan ja ajatukset menivät
yksiin. Häitä vietettiin vuonna 1964
Ruotsissa, missä Danskeille syntyi kaksi
lasta. Suomeen muuton jälkeen perhettä
siunattiin vielä kahdella pienokaisella.
Hyvät puhelahjat ja sitoutuneen sydämen
omaava Pentti huomattiin pian helluntaipiireissä, ja niin hän sai kutsun työntekijäksi
Loviisan seurakuntaan.

paljon vaimonsa avun varassa. Elvi ihmettelee, kuinka entinen energinen,
nyt ruumiinsa vankina elävä mies
ei kuitenkaan koskaan ole kapinoinut tai voivotellut tilaansa.
– Ehkä se kapinamieli on
enemmän minulla. Ihmisiä
tässä kuitenkin vaan ollaan, ja
myös heikkoja. Usein sanonkin, että sinä se jaksat kuitenkin kantaa kuormasi.

”Anna käsi”

Mutta kyllä sitä
ihmeellisesti saa
voimaa, kun huokaisee
taivaan Isän puoleen.

siellä, ja että hänet siirrettäisiin Helsinkiin sairaalaan. Sanoin että ei voi olla totta. Miten näin
äkkiä voi tapahtua jotain tällaista. Pentillä todettiin aivoverenvuoto, minkä jälkeen paluuta entiseen elämään ei ollut, Elvi kertoo tapahtumista.

Luopumisen tuskaa
Elvi sai alkujärkytyksestä toivuttuaan sanotuksi Pentille jo sairaalassa, että minä pidän
sinusta huolta niin kauan kuin pystyn ja jaksan.
Miehen vointi oli välillä parempi, mutta kun
liikkumisesta tykännyt mies joutui luopumaan
ajokortista ja sen jälkeen vielä rakkaasta polkupyörästäkin, hän masentui, ja kunto romahti.
Tututkin huomasivat, että puheliaasta miehestä
oli tullut vaitelias.
Tällä hetkellä Pentti pystyy hissukseen liikkumaan rollaattorilla, mutta on muuten hyvin

77-vuotias Elvi haluaa hoitaa miehensä kotona. Nykyään hän tosin
saa kolmen viikon välein seitsemän
päivää omaa aikaa Pentin ollessa osastolla. Elvi ei vähättele omaishoitajan työn
vaativuutta; se kysyy niin pitkää pinnaa kuin
ruista ranteeseen.
– Mutta kyllä sitä ihmeellisesti saa voimaa,
kun huokaisee taivaan Isän puoleen.
Ja jos uni karkaa silmistä, Elvi ja Pentti tassuttelevat yhdessä keittiöön vaikka kolmelta
yöllä aamukahvia keittelemään ja voileipiä
syömään. Liikuttavimpia hetkiä ovat ne, kun
muuten niin vähän puhuva Pentti kuiskaa vaimolleen: ”Anna käsi.”
– Se tekee minut iloiseksi! Tulee mieleen,
kuinka taivaan Isäkin kuulee meidän huutomme,
kun pyydämme, että anna sinä meille voimaa
ja kätesi meitä auttamaan ja vahvistamaan.

Usko Jeesukseen
taltuttaa
katkeruuden.

Teksti: Marja Salminen
Kuva: Danskien albumi

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

Kuva: Depositphotos

Aikamoinen paukku
Lasten lennettyä pesästä Elvi ja Pentti olivat
valmistautumassa rauhallisten eläkepäivien
viettoon, kun tammikuussa 2010 putosi yllättäen pommi. Elvi oli lähtenyt hoitamaan
tyttärentytärtään, ja Pentti jäi aamupäivän
pyörälenkin jälkeen kotiin touhuilemaan
omiaan.
– Ei kestänyt kovin kauan, kun tuli puhelinsoitto sairaalasta. He kertoivat, että mieheni oli

R

a a m att u v a hv i s t a a
Jeesuksen juutalaiset juuret, vaikka
hänen todellinen alkuperänsä on iankaikkisuudessa. Johanneksen evankeliumi muistuttaa: Sana
tuli ihmiseksi.
Jeesus syntyi Juudean
eteläisen vuoriylängön
Betlehemissä. Historialliseen
ajankohtaan tapahtuman liittävät valtaa pitäneet Rooman keisari
Augustus ja aluehallinnosta vastannut
kuningas Herodes Suuri.
Juutalaisten parissa odotettiin tuohon aikaan poliittista vapauttajaa suurvallan ikeestä. Kansallisen
Messias-kaipuun taustalla oli monia Vanhan testamentin profetioita. Heprean sana Messias kuvaa
pappisvirkaan, kuninkaaksi tai profeetaksi vihittyä,
joka erotettiin voitelulla tehtäväänsä. Suuren pelastuksen odotus liittyi Daavidin kuningashuoneeseen, johon valta luvattiin ikuisesti.

Lähi-idässä näemme tämän historiallisen kaipuun
muuttuneen Aabrahamin poikien väliseksi kiistaksi.
Raamatun mukaan lupaus annettiin Iisakille, mutta
islamilaisuudessa vallitsee ajatus, että perintö annettiinkin sivuvaimo Haagarin pojalle Ismaelille.
Tämä uskonnollinen riita on kylvänyt kiukun
siemeniä, jotka hautuvat sisimmässä ja vääristävät
maailmankuvan.
Sama pätee koko ihmiskuntaan: kielteiset asenteet muuttavat käytöstämme. Emme enää heijasta
Jumalan tahdon mukaisesti elämää, vaan kuolemaa.
Teemme katkeruudesta ja lopulta tuhoavasta vihasta ”oikeutetun”. Kun olemme rauhattomia ja kärsimättömiä, loukkaamme ja vahingoitamme kanssaihmisiä. Tästä on lyhyt matka väkivallan tekoihin.
Raamatussa muun muassa Kainin kateus sumensi
hänen mielensä veljessurmaan. Selvittämätön viha
nielaisee ihmisen. Tämän vuoksi Jeesus varoitti
vakavasti väärästä sydämen asenteesta.

Kiinnitämme helpommin
huomion ulkoisiin asioihin.
Kuitenkin jo ilkeät sanat
haavoittavat syvästi. Ellei
Jumala saa parantaa, vahingoitamme lopulta niitäkin,
joita rakastamme eniten.
Hallitsematon suuttumus
muuttuu vihaksi ja tuhoaa
kanssaihmisiä, mutta myös
hänet itsensä, joka hautoo pahaa sydämessään.
Jouluna negatiiviset tunteet on
ehkä helppo peittää hetkeksi, mutta tarvitsemme kokonaisvaltaista valkeudessa vaeltamista, jotta emme vahingoita toisiamme. Vasta
silloin on mahdollista puhua tai laulaa ainaisesta
joulusta.
Kansakunnat kuohuvat tänään kohti Jeesuksen
paluuta. Koronapandemian varjossa tapahtuu
yhä terroritekoja ja suuria luonnonkatastrofeja.
Vähemmälle huomiolle jää Lähi-idän myönteinen rauhankehitys, muun muassa Israelin uudet
diplomaattisuhteet muslimivaltioihin.
Parhaita sanomia ovat kuitenkin todistukset siitä,
että esimerkiksi Syyrian ja Irakin väkivallan kurimuksesta paenneita arabeja kääntyy kristityiksi.
Muslimien uskoontulo on Israelin näkökulmasta
erinomainen rauhanuutinen. Usko Jeesukseen taltuttaa katkeruuden. Tätä kautta jopa juutalaisten
ja arabien välille syntyy aito sovinto.
Heikki Kangas
Kirjoittaja on Lähi-idän erikoistoimittaja,
joka on asunut Israelissa 30 vuotta

Heikki Kankaan ohjelmia Radio Deissä:

Sykettä Israelista
Ti, ke ja pe klo 10.15
la klo 24.00 viikon kooste

Israel-raportti
To klo 10.15 ja 17.30

sekä la klo 15.35

Kustantajat: Lev Hatsafon – Pohjoisen Sydän ry
ja Kristityt Yhdessä ry
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Kimpun syvät haavat
		 paranivat

Minun ei tarvitse enää
teeskennellä,
minulla on aito ilo.

Hyvinkäällä asuva Kimppu
Hyvärinen on onnellinen
kristitty ja viiden lapsen äiti.
Lapsuuden perheessään hän
joutui kuitenkin kokemaan
pahoinpitelyä ja seksuaalista
hyväksikäyttöä.

Isän kuolema
Kun Kimppu oli vielä äitinsä vatsassa, perhettä kohtasi iso tragedia. 28-vuotias isä oli
lähdössä rintamalle, jolloin äidille tuli vahva
ennakkoaavistus.
– Hän sanoi isälle, että älä mene, tunnen että
sinulle tapahtuu jotain pahaa.
Isä oli kuitenkin lohduttanut ja luvannut palata pian. Hän oli tarttunut veljeä hartioista, ja
pyytänyt tätä pitämään huolta äidistä ja vauvasta äidin masussa.
– Siinä hän hyvästeli minut, hän oli rakastava
isä, Kimppu saa kyyneliltään sanotuksi.
Parin päivän päästä isä oli nähnyt unen, että
kotona on tulipalo. Hän sai esimieheltään luvan käydä kotona. Kun Kimpun isä poikkesi
tienvarteen tarpeelleen, hän sekä kaksi saattajaa menehtyivät miinan räjähtäessä, vain noin
kilometrin päässä kotoa.

Muutto Suomeen

siinä helvetissä niin kauan että kuolen. Kun
kerroin hyväksikäytöstä, koulukuraattori itki.
Minäkin itkin.

Perhe sai Punaisen Ristin kautta turvapaikan
Suomesta. 2-vuotias Kimppu saapui äidin,
isäpuolen ja kahden veljen kanssa pohjolaan
vuonna 1991. Uudessa kotimaassa perheeseen
syntyi vielä neljä siskoa.
Elämä jatkui kuitenkin kaoottisena, sillä isäpuoli
oli väkivaltainen, ja Kimppu joutui kokemaan
seksuaalista hyväksikäyttöä 5-vuotiaasta lähtien.
– Äitini oli tietoinen pahoinpitelystä, koska
hän joutui itsekin sen kohteeksi.
Hyväksikäytöstä hän ei tiennyt mitään.
Kimppu ei uskaltanut kertoa kenellekään, koska
isäpuoli uhkasi tappaa sekä Kimpun että äidin.

Tuskaa hymyn takana
Teini-iässä Kimppu yritti itsemurhaa kaksi
kertaa, ensimmäisen kerran noin 12-vuoden
ikäisenä isäpuolen unilääkkeillä.
– Ajattelin, että nyt pääsen pois täältä.
Yritys päättyi huimaus- ja oksennuskohtaukseen.

Jos en nyt avaa suutani,
joudun elämään siinä
helvetissä niin kauan
että kuolen.

Turvaan

– Äiti vei minut pesulle, ja ihmetteli minkä
takia tämä lapsi käyttäytyy näin.
Painajaista jatkui vielä useita vuosia.
– Aina kun menin kouluun, piilotin pahan
olon sisälleni ja näytin ulospäin iloiselta ja hymyilevältä tytöltä. Tunsin häpeää siitä, että
joku saisi tietää. Ajattelin että hyväksikäyttö
on minun vikani.
Erään pahoinpitelyn jälkeen 17-vuotias
Kimppu vihdoin uskalsi kertoa totuuden
luokkakaverilleen, joka vei järkyttyneenä
asian eteenpäin. Sosiaaliviranomaiset
vakuuttivat Kimpulle, että heitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
– Uskalsin sen tähden avautua. Ajattelin,
että jos en nyt avaa suutani, joudun elämään

Kimpulle järjestyi paikka lastenkodista.
– Äitini kertoi saaneensa kerran näyn, että
hänen miehensä hyväksikäyttää hänen lastaan.
Hän oli kuitenkin sivuuttanut ajatuksen, koska
ei voinut uskoa, että kukaan isä voi kohdella
lastaan niin.
Kun totuus tuli ilmi, Kimpun äiti pyysi tyttäreltään moneen kertaan anteeksi.
– Vaikka olen jo 32-vuotias, palaamme edelleen usein näihin tapahtumiin, ja äiti pahoittelee, kun en kertonut, koska asiat olisivat voineet
olla toisin. Jumalalle kiitos, en tullut raskaaksi.

Maailman paras lahja

Kuva: Depositphotos

K

un maolaista ideologiaa tunnustavat punaiset khmerit pääsivät valtaan Kambodžassa 1975, merkitsi
se Kimppu Hyvärisen synnyinmaan sivistyksen ja kehityksen nopeaa ja rajua alasajoa.
Uskonto, teatteri, musiikki ja sanomalehdet
lakkautettiin. Kirjastot, sairaalat ja koulut tyhjennettiin, ja väestö siirrettiin maaseudulle pakkotöihin "kuoleman kentille". Punakhmerien
verisen hallinnon aikana kuoli yli miljoona
kambodžalaista aliravitsemukseen, sairauksiin
ja teloituksiin. Myös Kimppu Hyvärisen suku
joutui kärsimään. Kimpun äiti menetti sodassa
vanhimman veljensä, ja joutui itsekin hyvin
nuorena ankaraan orjatyöhön riisipellolla.

Kimppu tuli uskoon pitkän prosessin jälkeen.
– Olin vuonna 2007 Timo Valtosen järjestämällä uskovien nuorten laskettelureissulla.
Iltatilaisuudessa puolestani rukoiltiin ja Pyhä
Henki virtasi sisälleni päästä varpaisiin. Siitä
lähtien tiesin, että olen Jeesuksen oma. Koin
Hänen rakkautensa, ja kaikki pelko ja ahdistus
lähti. Minun ei tarvitse enää teeskennellä, minulla on aito ilo. Koen myös surua, jos näen,
että ihmiset ovat hajalla ja rikki.

Kimppu iloitsee siitä, että koko perhe on
kääntynyt kristityksi. Hän on myös pystynyt
antamaan anteeksi isäpuolelleen.
– Se oli pitkä ja vaikea prosessi. Harjoittelin
tosi usein niin, että katsoin peiliin ja puhuin
itselleni.
Kimpun unelmana on kouluttautua poliisiksi.
– Haluan auttaa ihmisiä ja ohjata vaikeuksissa olevia oikeaan suuntaan. Minulla olisi
myös silmää nähdä, ketkä joutuvat kokemaan
perheväkivaltaa.
Kimppu on kuitenkin vielä kahden vaiheilla.
– Haluaisin, että ihmiset kannustavat minua
siinä, että pystyn siihen. Ja tietysti rukoilen
myös, että se olisi Jumalan tahto elämässäni.
Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Kimppu Hyvärisen albumi

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

Kimppu tapasi nykyisen miehensä seurakunnan
nuortenillassa. He olivat hyviä ystäviä puolitoista
vuotta ennen kuin alkoivat seurustella. Kimppu
on hyvin onnellinen perheestään ja lapsistaan.

Herra varjelee sinut

kaikelta pahalta, hän
suojelee koko elämäsi.

Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n

Ps. 121:7
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ja kertomuksia Raamatun ihmeistä
Kun Suomen ykköskaartin näyttelijä, Amerikan valkokankaallakin säteillyt
Krista Kosonen asteli syyskuussa Radio Dein toimitukseen, teki hän sen ilman
suuren diivan elkeitä, vahvasti fokusoituneena poikkeavaan työtehtäväänsä,
Uuden testamentin lukemiseen äänikirjaksi.

K

rista Kosonen seuloutui vaativaan tehtävään
UT2020-käännöksen
ääneksi monien vaihtoehtojen
joukosta.
– Etsimme kokenutta ja ammattitaitoista lukijaa, Suomen
Pipliaseuran toiminnanjohtaja
Markku Kotila kertoo.
– Uuden testamentin lukeminen
ei ole aloittelijan hommaa. Se vaatii
taidon lukea ''neutraalisti'', niin ettei
lukijan oma tulkinta paistaisi läpi,
vaan että kääntäjän tulkinta olisi
etusijalla. Krista valittiin ammatillisin perustein, hänellä on tehtävään
erittäin sopiva ääni.

yhteistyö on sujunut hienosti,
ennen UT2020:n nauhoituksia
toteutimme muutama vuosi sitten Digi Markuksen äänityksen.
Toivottavasti pääsemme myös
jatkossa auttamaan Pipliaseuraa
tulevissa ääniraamattuprojekteissa,
Hurskainen toteaa.

Innostava ja opettava
kokemus

Krista Kosonen innostuu silmin nähden, kun häneltä itseltään kysytään, millainen kokemus
Uuden testamentin lukeminen
äänikirjaksi on henkilökohtaisesti ollut.
Äänitys Radio Deissä
– Tämä on ollut todella kivaa!
Totesin yhdelle kollegallekin, että
Krista Kosonen uppoutui eri- tämä on sellainen työ, jonka toikoislaatuiseen toimeksiantoonsa voisin jatkuvan ikuisuuden. On
suurella pieteetillä ja luki Uuden ollut jotenkin rauhoittavaa, ihatestamentin läpi muutamassa vii- naa, yleissivistävää ja äärimmäisen
kossa. Kyse oli sen suuruusluokan mielenkiintoista.
tuotannosta, että apuun kutsuttiin
Koska ääniraamatun lukijan
äänituottaja Sami Asp.
oma tulkinta pyrittiin pitämään
minimissään, rönsyilyyn ei ollut varaa.
– Tulkinta on tietysti
Tämä on sellainen
makuasia, ja tiedostan,
työ, jonka toivoisin
että aina joku loukkaantuu, eikä kaikkia
jatkuvan ikuisuuden.
voi miellyttää. Kun kyseessä on tällainen teos,
pitää kuitenkin mielesDein yhteyshenkilö Mikko täni jättää kuulijalle tilaa täyttää
Hurskainen seurasi tyytyväisenä tekstiä omilla mielikuvillaan.
Samin ja Kristan yhteistyötä.
Raamattu on monille hyvin ra– He toimivat hyvin tiiminä. kas ja tärkeä. Toivon, että suuMuutenkin Pipliaseuran ja rin osa heistä pitää tästä uudesta
Radio Dein pitkään jatkunut käännöksestä.

Raamattu puhuttelee
Krista kasvoi papin tyttärenä,
ja Raamatun kertomukset tulivat hänelle tutuiksi jo pienenä.
Erityisesti Krista muistaa Lasten
Raamatun tarinat Jeesuksen tekemistä ihmeteoista, ne olivat
hänen mielestään jotain todella ihmeellistä. Uusiakin oivalluksia on hankkeen kautta
syntynyt.
– Tätä tehdessä on ollut mielenkiintoista huomata, etten osannut

aiemmin havaita evankeliumien eroja. Nyt näen saman
tarinan uudesta näkökulmasta.
Kysymykseen henkilökohtaisesta vakaumuksesta Krista
vastaa kuuluvansa evankelisluterilaiseen kirkkoon, muttei muuten kommentoi suhdettaan uskonkysymyksiin.
Kristityssä perheessä kasvaneena hän kertoo omaksuneensa
kotoa monia kristillisiä tapoja, kuten iltarukouksen.
– Ja virret ovat tulleet tutuiksi.
Raamatun lukeminen on saanut näyttelijän pohtimaan,
mikä elämässä on todella tärkeää.
– Itse haluaisin nostaa esiin Raamatun arvoista yleisen anteeksiannon, rakkauden, kärsivällisyyden ja vilpittömän auttamisen viestit.

Uutta ja helposti ymmärrettävää
UT2020 on Uuden testamentin käännös, jollaista ei koskaan aiemmin ole toteutettu. Raamatun kieli on käännetty
suoraan kreikankielisestä alkutekstistä mobiiliympäristöön
ja muokattu 15–20-vuotiaiden nykysuomalaisten kielentajuun sopivaksi. Älypuhelimeen käännöksen saa lataamalla
Piplia-sovelluksen, jossa voi kuuntelemisen lisäksi tehdä
omia alleviivauksia ja muistiinpanoja tekstiin. Myös verkkopalvelusta Raamattu.fi löytyy tekstiversio.
Käännöskielen punaisena lankana on Markku Kotilan
mukaan ollut, että keskeiset asiat ilmaistaan päälauseissa
eikä sivulauseita ketjuteta montaa peräkkäin.
– Tekstistä on muokattu selkeä ja helposti ymmärrettävä.
Korostan, ettei tämä ole kuitenkaan mikään uusi versio Uudesta
testamentista, vaan tarkka käännös alkutekstistä, jossa on
haluttu ottaa huomioon käyttöympäristö sekä lukijoiden ja
kuulijoiden tarpeet.
UT2020:ta ei ole siis tarkoitettu korvaamaan
Kirkkoraamattua, vaan sovellus on kehitetty käytettäväksi
sen rinnalla. Kotila iloitsee siitä, että hanke toteutettiin yhteistyönä seitsemänhenkisen ekumeenisen ohjausryhmän
voimin, ja rahoituskin jakaantui eri toimijoiden kesken.
Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina olivat Suomen
ev.lut. kirkon kirkkohallitus, Suomen ortodoksinen kirkko,
Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristillinen
neuvosto.

Jouluevankeliumi
Niihin aikoihin keisari Augustus määräsi, että kaikkien maailman
ihmisten piti ilmoittautua veronmaksajiksi. Näin laadittiin ensimmäinen veroluettelo Quiriniuksen hallitessa Syyriaa. Kaikki lähtivät omaan kotikaupunkiinsa ilmoittautumaan.
Myös Joosef lähti galilealaisesta Nasaretin kaupungista Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli Daavidin sukua.
Matkalla oli mukana Maria, joka oli luvattu Joosefille vaimoksi
ja joka oli raskaana. Kun he olivat perillä, synnytyksen aika tuli ja
Maria synnytti eläinten suojassa pojan, esikoisensa. Hän kapaloi
vauvan kankaaseen ja laski tämän lepäämään kaukaloon eläinten
heinille, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.
Herran enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. He pelästyivät pahoin, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö.
Minä ilmoitan teille suuren ilouutisen, joka koskee koko kansaa.
Daavidin kaupungissa on tänään syntynyt teille Pelastaja. Hän on
Kristus, Herra. Tunnistatte lapsen siitä, että hän makaa kankaaseen kapaloituna heinien päällä kaukalossa.” Äkkiä enkelin seuraksi ilmestyi valtava taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa:
”Kunnia korkeuksien Jumalalle ja rauha maan päällä ihmisille, joita
hän rakastaa.” (Luuk. 2:1–14, UT2020)

Teksti: Mikael Juntusen haastatteluiden pohjalta Marja Salminen
Kuvat: Suomen Pipliaseura

– UT2020-projektin vetäjän ja Pipliaseuran viestintäjohtajan Terhi Huovarin kanssa on
mutkatonta ja hauskaa tehdä yhteistyötä, toteaa Mikko Hurskainen Radio Deistä.

Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila iloitsee
uuden käännöksen valmistumisesta.

Kuva: Pixabay

Tähtinäyttelijä
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Jumalan rakkaus mursi
saatananpalvojan
Tommi Räsäsen pitäisi
olla kuollut. Hän käytti
runsaasti lääkkeitä jo
10-vuotiaana, ryhtyi
saatananpalvojaksi,
tuhosi kirkkoja, pisti
itseensä suonensisäisiä
huumeita ja yritti riistää
useita kertoja itseltään
hengen. Sitten tapahtui
jotain uskomatonta.

hänen luokkansa oli lähdössä
kirkkoon.
– En tiedä, mistä se johtui,
mutta sekosin koulussa ja hyppäsin ikkunasta. Sanoin, että
minä en kirkkoon tästä lähtien
tule.

Orjallista elämää

Tommi ja Maria Räsänen ovat tuore aviopari.

K

irkkojen tuhoamista,
okkultismia, veren juomista, eläinten uhraamista… Tommi Räsänen kertaa ahdistavaa elämäntarinaansa
Lauri ”Late” Johanssonin ja Ali
Niemelän toimittamassa ExCriminals -ohjelmassa.

Pimeys alkoi Tommin elämässä jo 9-vuotiaana, jolloin
portti oli auki pahuudelle viattomilta tuntuvien juttujen kautta.

Hän kohdisti jo nuorena koululaisena vihaansa esimerkiksi kirkkoa kohtaan. Tommi muistelee
ohjelmassa erästä tilannetta, kun

Oma luuloni oli, ettei sieltä
pimeydestä voi tulla uskoon.

Tämän jälkeen alkoi Tommin
tietoinen okkultismin etsintä.
Mukaan tulivat erilaiset rituaalit eläinten uhraamisen, veren
juomisen ja erilaisten symbolien tutkimisen kautta. Tommi
kuvaa saatananpalvonnan olevan orjallista elämää erilaisten
sääntöjen kautta. Pimeys vain
syveni ja paheni. Hän yritti lukuisia kertoja tappaa itsensä siinä
onnistumatta.
– Vihasin Jumalaa niin paljon, etten ole mitään muuta niin

vihannutkaan. Samoin itseäni
ja kaikkia ihmisiä maan päällä.
Viha oli niin suuri, että vaikka
olin 45-kiloinen ruipelo, minua
jouduttiin pitämään kiinni monen ihmisen voimin, kun sain
raivokohtauksia.
Tommi kertoo Ex-Criminals
-ohjelmassa, miten saatananpalvonta on monin paikoin järjestäytynyttä toimintaa. Myös
Vapaamuurarit yrittivät saada
häntä mukaan toimintaansa siinä
onnistumatta. Tommi kuvaa haastattelussa lisäksi muutamia karmivia rituaaleja, mitä saatananpalvojat tekevät.
– Mulla ei ollut silloin mitään
tunteitakaan, niin ei se hetkauttanut mitenkään.

Jumalalle on kaikki
mahdollista
Nuoren miehen elämä kävi sietämättömäksi 21 vuoden iässä.
Hän yritti jälleen kerran itsemurhaa, mikä epäonnistui erikoisen
tapahtumasarjan kautta. Hän oli
upottautumassa jokeen, mutta jokin sai hänet sieltä ylös ja kävelemään kohti kirkon rappusia. Siellä
Tommi tapasi henkilön, joka kysyi
tunteeko hän Jeesuksen?
– Vastasin, että kyllä haluaisin,
mutta en voi, kun olen saatanan-

Tommi pyysi anteeksi kirkkojen häpäisemistä monelta
kirkkoherralta.
– Siitä pitää ottaa vastuu, kun
laskuja ja vahingonkorvauksia on
hurjasti ulosotossa. Jumala on ollut siinäkin armollinen. Minulle
on annettu anteeksi paljon sakkoja, ja ennen kaikkea olen saanut
anteeksi niiltä, joita olen erittäin
pahasti loukannut.
Rakkaaksi raamatunkohdaksi
Tommille on muodostunut
Filippiläiskirjeen (4:6–7) sanat:
Älkää olko mistään huolissanne,
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan
rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne
ja ajatuksenne, niin että pysytte
Kristuksessa Jeesuksessa.
– Saatanan voima on hurja,
mutta Jumalan voima on
vielä suurempi, Tommi toteaa
vapautumisestaan.

Hylätty vauva –
rakastettu vaimo

Tommi elää nyt raittiina ja on
tuore aviomies. Ex-Criminals
-ohjelmassa myös hänen Mariavaimonsa kertoo yhtä lailla toivottomasta taustastaan. Hänen
äitinsä jätti hänet rappukäytävään alle kahden
ikäiSaatanan voima on hurja, kuukauden
senä. Sieltä hän
mutta Jumalan voima on
päätyi pienten lasten vastaanottovielä suurempi.
kotiin ja pian kasvattiperheeseen.
palvoja. Oma luuloni oli, ettei sieltä Lapsuuteen liittyi monia ongelpimeydestä voi tulla uskoon.
mia, joita yritettiin ratkoa psykiatSeuraavana päivänä hän tapasi risella osastolla. Hän oli lastenkoevankelista Kari Teikarin, jonka dissa, nuortenkodissa, ja sitten
puheet koskettivat.
mukaan tulivat huumeet. Maria
– Hänessä oli se ero muihin ihmettelee itsekin karua elämänevankelistoihin, että hän ei pelän- tarinaansa, mutta on juuri siitä
nyt minua, vaikka olin hirvittävän syystä tänä päivänä kiitollinen.
näköinen: pitkä tukka ja verta joka
– En ole ikinä ollut näin onnellipuolella, koruja ja niittejä.
nen. Olen lähinnä vihannut omaa
Tapahtumasarja johti Tommin elämääni ja yrittänyt saada hengen
synnintuntoon ja uskoon.
pois itseltäni monesti. Join seitse– Kari osti minulle Raamatun män vuotta, kunnes haimani vauja ristin ja sanoi, että älä koskaan rioitui, ja sitten siirryin aineisiin.
irrota otettasi tästä kirjasta.
Jäin myös subutexiin koukkuun.

Luulin, etten pääse ikinä päihteistä
irti. Vieroitusoireet tuntuivat siltä,
ettei ole mitään mahdollisuutta.
Asuin kadulla, eikä minulla ollut
mitään asuntoa.
Maria kertoo ohjelmassa
saaneensa siskoltaan erikoisen
näyn paikasta, jossa hän lopulta
kuntoutui ja pääsi kuiville, sekä
tapasi tulevan aviomiehensä
Tommin.

– Viimeiset puolitoista vuotta
olen toiminut Elävä Toivo -seurakunnan kuntoutuskeskuksessa
apuohjaajana. Halusin jäädä sinne
auttamaan muita, jotka tarvitsevat
tukea, Maria kertoo.
Teksti: Lauri Johanssonin ja
Ali Niemelän haastattelun
pohjalta Ariel Neulaniemi
Kuva: Räsästen albumi

Ex-Criminals
Lauri ”Late” Johansson ja Ali Niemelä
elämän tärkeiden kysymysten äärellä
ti klo 22.03, ke klo 16.03 * ja to klo 01.00
*) Tammikuussa 2021 ke uusinta siirtyy su klo 16.03

Kuuntele Tommi ja Maria Räsäsen haastattelu
sekä muita jaksoja: radiodei.fi/excriminals

Tilaa oma
Ex-Criminals t-paita
20 € + postimaksu
radiodei.fi/excriminals
p. (09) 7514 4511
(ark. klo 9–12)

Suomen ja Israelin diplomaattisuhteet 70 v
Seuraa juhlavuotta Suomen Tel Avivin
suurlähetystön netissä,josta löydyt mm.
podcasteja diplomaattisuhteiden historiasta ja valokuvanäyttelyitä.

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?
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Mahdollisuuksien äärellä

Kuva: Jarmo Teinilä

M

uistamme kuluvan vuoden aikana, jolloin sydämelleen maailman parhaan uutisen levittämisen
emme saaneet vapaasti tavata toisiamme. radiolla – lämmin kiitos kaikesta tuesta!
Olet varmasti miettinyt, mitä tapahtuu koronan jälkeen.
Tai jos tapasimme, emme saaneet halata,
vaan tervehdimme hullunkurisesti kyynärpäillä, maskit Palaammeko takaisin entiseen malliin? Siihen on helppo
kasvoillamme. Seurasimme päivittäin tautilukuja, sai- vastata: emme palaa. Kuluva vuosi ei ole pakottanut meitä
rastuneita, altistuneita ja kuolleita. Olimme enemmän olemaan vain varovaisia, vaan myös kekseliäitä ja uuden
tai vähemmän väsyneitä koronaan ja kaikkiin niihin luojia. Olemme joutuneet opettelemaan kokonaan uusia
rajoituksiin, joita se toi mukanaan. Vuosi 2020 muis- toimintamalleja, miten keskustella, pitää kokouksia ja järjestää
tetaan kaipauksen vuotena, aikana jolloin emme tapahtumia – verkossa. Jotkut näistä uusista käytännöistä
saaneet enää olla toisillemme samalla tavalla läsnä, jäävät varmasti elämään. Eikä se ole huono juttu lainkaan.
Ehkä kaikkein merkityksellisin uusi
jakaa elämäämme ja
asia on kuitenkin vasta tulossa. Radio
kokea yhteyttä.
Radio on yksinäiselle ystävä, Dei on nimittäin käynnistänyt monia
Kuluva vuosi tullaan
mahdollisuuksia sisältävän projekmuistamaan myös aisurulliselle toivon tuoja
tin, jonka seurauksena radiokin siirvan toisenlaisista asija väsyneelle piristäjä.
tyy verkkoon. Ei huolta, perinteinen
oista. Siitä, kuinka
Radio Dei, jonka radioaallot tuovat
vietimme enemmän
aikaa kotona, olimme lastemme kanssa, ulkoilimme koteihimme, ei ole häviämässä mihinkään.
Kaikki tämä on uutta, vaatii aikaa ja resursseja. Uskomme
ja tutustuimme Suomeen.
Kaiken tämän lisäksi tämä aika muistetaan siitä, vakaasti, että uuden synnyttäminen on juuri nyt tärkeämettä ymmärsimme taas radion merkityksen. pää kuin koskaan. Emme anna vaikeiden aikojen lannistaa,
Sen, että korona, luonnonilmiöt, katastrofit tai vaan suuntaamme kohti huomista. Siihen myös Jumala
mitkään lait ja kiellot eivät voi estää radioaaltoja kutsuu meitä, joka päivä. Tapahtuipa mitä tahansa, Hän
on luvannut pitää meistä huolen. Siihen uskoen haluan
etenemästä sydämeltä sydämelle.
Radio tekee sen, missä se on parhaimmillaan: Se toivottaa sinulle armorikasta loppuvuotta ja siunata tuon yksinäiselle ystävä, surulliselle toivon tuoja ja levaa vuottasi 2021!
väsyneelle piristäjä. Iloitsemme nyt, sillä olemme
voineet Kristityt Yhdessä ry:n kautta tukea
Sami Jalonen
Radio Dein toimintaa enemmän kuin
Hallituksen puheenjohtaja
koskaan. Tämän ovat mahdollistaneet
Kristityt Yhdessä ry
radiotyön ystävät, jotka ovat saaneet

Joko sinä olet radiokummi?
Kristityt Yhdessä ry:n radio-ohjelmien kustantaminen vaatii varoja.
Monista pienistä teoista syntyy yhdessä suuria tuloksia. Haluaisitko
lahjoittaa kuukausittain esimerkiksi jakson verran ohjelmaa?
lähetämme
Radio Deissä:
21 € - yhdet Sykettä Israelista -uutiset tai jakson Raamatun sanaa
36 € - yhden Heikki Kankaan Israel-raportin
71 € - jakson verran Minä uskon -ohjelmaa
107 € - yhden sunnuntain Virsivartin
142 € - esirukousjakson verran Rukousasema-ohjelmaa
214 € - Rukous Suomen puolesta -lähetyksen
340 € - jakson verran Uskon askeleita -sarjaa
428 € - yhden Kuuntelijan toivelistan, Toivekonsertin
			 tai jakson Kutsu vapauteen -sarjaa

Haaste

uutta radiokummia

Etusi radiokummina:
* Radio Dein ekologinen ystäväkassi
* vuosittain useita kummikirjeitä, jotka
sisältävät radiotyön kuulumisia ja
ajankohtaisia rukousaiheita
* Aalloilla-lehti suoraan kotiisi 4 x vuodessa

Tule radiokummiksi,
tukijäseneksi tai lahjoita

Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:
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.
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Etu radiotyön ystäville
Kristityt Yhdessä ry:n jäsenet ja radiokummit
saavat DEIKAUPPA.FI:stä
10 %:n alennuksen
koodilla KRY

▪ järjestää kristittyjä yhdistäviä tapahtumia.

-10%
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)

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
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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Postia kuuntelijalta

Timo Soini:

”Ole opissa tiukka, mutta ihmistä kohtaan armahtavainen”
Radio Dein Herätys! -lähetyksessä vieraillut Timo Soini on
tyrmistynyt siitä, miten hiljaa kirkko on elämän pyhyydestä.

T

imo Soini pohtii, ettei uskonnossa
voi liberalisoitua samalla tavalla kuin
politiikassa.
– Elämän pyhyys ei ole mielipidekysymys.
Biologisesti elämä alkaa hedelmöittymisestä
ja sillä on seurauksensa, mutta parkkimaksun
suuruus on mielipidekysymys.

Palaako Soini valtakunnan
politiikkaan?
Poliittisen uran Timo Soini aloitti jo 16-vuotiaana Suomen Maaseudun puolueessa. Soini
oli mukana perustamassa Perussuomalaisia
SMP:n konkurssin jälkeen, ja vuonna 1997
hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi. Sen

Työelämäntaitoja Radio Deistä
Yhdeksäsluokkalainen Isa-Maria
Vilkevuori suoritti työelämään
tutustumisviikon Radio Deissä.

K

irsi Rostamon tyttärenä Isa-Maria
on viettänyt paljon aikaa radiolla.
TET-harjoittelu toi runsaasti uutta
mukanaan.
– Vaikka olen koko lapsuuteni pyörinyt
täällä, en ole ymmärtänyt, mitä täällä konkreettisesti tehdään. Nyt olen päässyt sitä näkemään ja olemaan mukana.
Isa-Marian viikko sisälsi haastattelujen litterointia, ystäväkalentereiden postitusta, juttujen

jälkeen Soini on ollut Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, kansanedustaja, Euroopan parlamentin jäsen, perussuomalaisten presidenttiehdokas ja ulkoministeri Sipilän hallituksessa.
Timo Soinin mielestä politiikka on vuosien
varrella tullut helpommaksi ja lähemmäksi
ihmisiä.
– Aiemmin kansa ei tiennyt sinusta, jos
Hesari ei kirjoittanut sinusta. Nykyään sosiaalisen median avulla saa viestin itse perille.
Ennen poliitikkoja suojeltiin heidän omilta
hölmöilyiltään, nykyään olet itse vastuussa
siitä, mitä teet tai sanot.
Soinin perhe toivoisi valtakunnan politiikan oven pysyvän jo kiinni, mutta kokenutta
poliitikkoa kiinnostaa edelleen ihmisten asioista päättäminen.
– Olen vielä Espoon kaupunginvaltuustossa. Ehdokkaaksi on kysytty useammastakin porukasta, enkä ole vielä vastannut. Tulen
pienestä Iivisniemen lähiöstä. Jos jään pois, ei
sieltä valita ketään.
Teksti: Kirsi Rostamo ja
Isa-Maria Vilkevuori
Kuva: Isa-Maria Vilkevuori
#Herätys!

Kiitos Aalloilla-ohjelmasta ja erityisesti Leila Kakkurin haastattelusta! Hän on mahtava esimerkki
ja suorastaan esikuva valoisasta
ja uskoaan todeksi elävästä kristitystä. – Kaarina

Valtava kiitos Radio Deille!
Ohjelmat ovat olleet minulle
sekä seurakunta että ystävä. Olen
saanut paljon rohkaisua niiden
kautta. Kuuntelijan toivelista on
mieleinen. – Sirpa

Ex-Criminals -ohjelmaa on aivan
ihana kuunnella! Siinä on tosi tärkeitä aiheita ja huumoria. Naisena
kaipaan ohjelmaksi Ex-Criminals
Women! Toivottavasti vinkkini saa
tulta alleen. – Raija

tullut usein mainoksia testamenttien teosta ja hautaustoimistoista.
Toivoisin, että kiinnittäisitte asiaan
huomiota. – Helena

Toimitus vastaa:
Kyllä, pyrimme saamaan sarjaan
useammin naisiakin.
***
Kuuntelen paljon Radio Deitä.
Kovissa ahdistuksissani olen odottanut siltä apua ja lohdutusta. Välillä
olen vaihtanut asemaa, kun sieltä on

Y Radio Dein väki

Kiitämme lämpimästi
Sirkka-Liisa Viitaniemeä
pitkäaikaisesta palvelustehtävästä
Valtakunnallisen Rukouspuhelimen päivystäjänä. Toivotamme hänelle runsaasti
siunausta tulevaisuuteen.

arkisin klo 07.15–10.15

Sanan ja rukoukSen illat
kirjoittamista sekä kuva- ja videomateriaalien
tuottamista sosiaaliseen mediaan.
– Mieluisinta oli litterointi, koska se on
kaikista yksinkertaisinta ja mukavaa. Melkein
terapeuttista, kun vain kuunteli ja kirjoitti.
Viime kesän rippikoululainen käy nyt isoskoulutuksessa. Tulevaisuudessa hän haaveilee esteratsastajan ammatista, mutta vahvana
varasuunnitelmana hän pitää oikeustieteiden
opintoja. Toivotamme Isa-Marialle menestystä
ja Taivaan isän huolenpitoa.
Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Anu Lehtipuu
Isa-Maria kuvasi perjantain jälki-istuntoa, jossa
perattiin ajankohtaisia ilmiöitä.

Turun Martin kirkossa ti klo 19
• Vierailijoita, Lassi Erpiö ja Soile Inkari ym.
• Rukousta sairaiden puolesta
ilpoistenpiiri.fi
Kuuntele parittoman viikon ma klo 19:
radiodei.fi/kuuntele/radio-dei-turku

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

Toimitus vastaa:
Joskus samantyylisiä mainoksia osuu
samoihin aikoihin, ja tietyt teemat
saattavat ahdistaa. Toisaalta esim.
kuolemaan liittyvät asiat ovat monille ajankohtaisia ja tarpeellisia.
Haluamme Deissä välittää sitä toivoa ja lohdusta, jonka Jumala voi
meille antaa kaikkien myrskyjenkin
keskellä.

Kiitos sinulle kuluneesta vuodesta.
Jouluiloa ja siunattua vuotta 2021!

Kiitos
Sirkka-Liisa!

Lähetä

Juntusen jututettavana.

Soinin mielestä evankelisluterilaisen kirkon
pitäisi olla uskollinen evankeliumille. Sen ei
pitäisi liberalisoitua maailmanaikojen mukaan,
vaan pitää kiinni totuudesta.
– Olen tyrmistynyt siitä, miten hiljaa evankelisluterilainen kirkko on elämän pyhyydestä.
Hän uskoo mottoon ‘’Ole luja mutta lempeä’’ eli opissa tiukka, mutta ihmistä kohtaan
armahtavainen.
Soini on ollut politiikassa uskollinen omalle
näylleen. Hän on esimerkiksi tuonut esille
raskauden keskeytyksiä vastustavat näkemyksensä useissa yhteyksissä. Ulkoministerinä
ollessaan hänestä kanneltiin oikeuskanslerille, koska hän osallistui Kanadan matkalla
kynttilävigiliaan abortin uhrien muistoksi.
Oikeuskanslerin päätöksen mukaan kyseessä
oli uskonnonvapauden harjoittaminen ja
sananvapaus, eikä Soini näin ollen tehnyt
mitään lainvastaista.

omaisuuksia, se motivoi asioimaan
pienilläkin talenteilla oikein! – Anne
***
Radio Dein kuuluvuus on parantuMitä Radio Dei
nut Kankaanpäässä. Kiitos ystäväon merkinnyt
kalenterista. Hieno ja todella hyvä
sinulle?
antaa joululahjaksi. – Heimo
Kerro oma tarinasi.
***
Kristityt Yhdessä ry
Yksin jäätyäni Dei on päivieni ilo
Mannerheimintie 105
ja lohtu! – Arja
00280 HELSINKI
***
Kiitokset Ariel Neulaniemelle
aalloilla@radiodei.fi
hienosti vedetystä Debatista 16.9.
Aihe oli vaikea ja haastava = moKuulin Jeesuksesta ensin isoäidil- nenlaisia tunteita herättävä, myös
täni, sitten pyhäkoulussa ja kaiken kiinnostava. – Kirsti
kruunasi Radio Dei, jonka ansi***
osta tulin uskoon 12v 9kk sitten. Silloin harvoin, kun on mahdollista seurata #Herätys! -lähetyksiä,
Kiitos Y – Anja
niin sitä mielenkiintoisemmiksi ne
***
Huoleton talous -ohjelma on käyvät. Kiitos Mikael Juntuselle
tosi hyvä ja selkeä, innostava. hyvistä juonnoista! – Sinikka
Vaikka ei ole asuntolainaa eikä
***

Soita

ael
Timo Soini (oik.) kävi Mik
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kiitos- ja rukousaiheesi
Rukousasema-ohjelmaan (pe klo 20.05)
radiodei.fi/rukouspyynto
tai Radio Dei / Rukousasema
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki
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Kuva: xxx

R

adio Dein aamulähetys jalkautuu
kahdeksi viikoksi
Rovaniemelle ja RovaDein
studiolle. Juontaja Mikael
Juntunen on tästä innoissaan.
– Rovaniemelle meno on ollut mielessäni siitä saakka, kun
Dei vieraili Rovakävimme siellä kesäkiertueella.
niemellä myös
Saamme tällä vierailulla vahvistetvuonna 2019
tua pohjoista ulottuvuutta ja siellä
asuvien ihmisten äänen kuuluviin.
Rovaniemen seurakunnan viestintäpäällikkö Noora Hietanen
toivottaa Dein tervetulleeksi paikkakunnalle. Hän muistuttaa, että
joulu on kaupungille paljon enemmän kuin joulupukki.
– Rovaniemi on kristillinen joulupääkaupunki, ja tätä haluamme tuoda esiin. Odotamme Dein vierailulta, että Rovaniemen
seurakunnan tarinoita saadaan kuuluviin valtakunnallisille
radioaalloille.

Kuuntelijan toivelista joulutunnelmissa

Tuomasmessu

R

aarnaamassa uusi tuomaspappi Kati Pirttimaa.
Musiikissa Auroora
Kiiski-Touzirer yhtyeineen.

arkisin klo 11.03

arkisin 30.11.–11.12. klo 07.15–10.15

adio Dein kuuntelijoiden toivotuimmat joulusävelet soivat 30.11. alkaen aina uudenvuodenpäivään asti. Toimittajana on
Anu Lehtipuu. Toteuta oma listasi:
radiodei.fi/kuuntelijan-toivelista.

J

ouluun liittyy hauskoja, koskettavia, tunteikkaita ja värikkäitä
muistoja. Kerro meille oma tarinasi vuosien tai vuosikymmenten
takaa, voit myös toivoa siihen liittyvää
kappaletta:
• Whatsapp-(ääni)viestillä
numeroon 044-44 77 447
• sähköpostilla: toimitus@radiodei.fi
• postikortilla: Radio Dei / Joulumuisto,
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.
Muistoja kuullaan Dein iltapäivissä ja
parhaat palkitaan joululahjalla!

K

uuntelijoiden iloksi
lähetämme Ilkka
Puhak an ja A r i
Tähkäpään käsikirjoittaman
ainutlaatuisen raamattuopetusohjelman Jeesuksen syntymän
tiimoilta.
– Haluan juurruttaa kuuntelijoita sen ajan aikaan, paikkaan, historiaan ja kulttuuriin,
jotta ymmärtäisimme, kuinka
luotettavaa tietoa meillä on tämän ajan tapahtumista, Puhakka toteaa.
Lue lisää lehden takakannesta tai netistä: radiodei.fi/kohtibetlehemia.
Sarjan kustantaa Kristityt Yhdessä ry.

Meidän Suomi
pe 4.12. klo 08.03

I

tsenäisyyspäivän alla jaetaan
kokemuksia suomalaisuudesta ja sen arvoista. Mukana

pakolaisena Suomeen päätynyt
Dorcine Mukarugira, emerituspiispa Eero Huovinen ja rap-artisti Paleface. Toimittajana Ariel
Neulaniemi.

Radio Dein joulukalenteri ilmiantaa
sisukkaita hyväntekijöitä

arkisin adventin aikaan klo 07.30 ja 15.30

K

uka ansaitsee erityisen kiitoksen? Toimittaja Ariel
Neulaniemi haastaa paljastamaan henkilön, joka on tehnyt mieleen painuvan hyvän teon. Palkitsemme
joka päivä yhden hyväntekijän yllätyssoitolla ja -palkinnolla. Anna vinkkisi
netissä: radiodei.fi/ilmianna-hyvantekija.
Sarjan kustantaa CRC Finland.

Jouluinen Toivekonsertti
la 19.12 klo 16.03

L

ähetä joulutervehdys ja toivekappaleesi ke 16.12. mennessä: toiveet@radiodei.fi
tai postitse:
Radio Dei /Toivekonsertti,
Mannerheimintie 105,
00280 Helsinki.

Pyhän sydämen
kappelin

su 20.12. klo 18

S

joulukonsertti
to 24.12. klo 19.15

Joulunajan Radiohartauksia

Muistatko vielä joulut omasta
lapsuudestasi?

Kohti Betlehemiä
16.12. alkaen klo 10.03 ja 14.03

Jouluisten laulujen

RADIOHARTAUS

to 24.12. ja pe 25.12. klo 07.50 ja 17.05

J

ouluaattona kuullaan teologi Sanna Urvaksen toimittama Radiohartaus ja joulupäivänä sen pitää emerituspiispa Eero Huovinen. Menneitä hiljentymishetkiä
voi kuunnella osoitteessa: radiohartaus.fi.

Jeesus saapuu Öljymäelle
to klo 14.45 (28.1.2021 saakka)

T

eologian tohtori Juho
Sankamo käsittelee
lyhytohjelmasarjassa
Jeesuksen lopunajan puheen

(Matt. 24–25) teemoja, kuten
Kristuksen paluuta Öljymäelle ja
1000-vuotista valtakuntaa. Sarjan
kustantaa Kone-Ketonen Oy.

Radiokirkkokuoro aloittaa
kolmannen kauden

su klo 09.20 ja to klo 14.20,
3.1.2021 alkaen

S

uuren suosion saavuttanut
Matti Turusen luotsaama
Radiokirkkokuoro jää tauolle joulukuuksi, mutta jatkaa taas
heti alkuvuodesta.

Ex-Criminals -jouluspeciaali
to 24.12. klo 22.10 ja la 26.12. klo 21.03

M

illaista on viettää joulua vankilassa?
Onko siellä tilaa joulun sankarille,
Jeesukselle?
Lauri Johanssonille ja Ali Niemelälle
avautuvat ovet Kylmäkosken vankilaan,
josta he tekevät kaksi jouluista erikoislähetystä. Ex-Criminals -sarja leviää nyt vauhdilla
Suomen vankiloissa. Radiolähetysten lisäksi
vangit voivat kuunnella 30 ensimmäistä jaksoa DVD-levyiltä.

Kuva: Pexels • Jill Wellington

vierailee Rovaniemellä

Kuva: Pixabay

Osallistu:

#herätys!

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
Helsinki
Maanantai
17.30 Avoin 			
kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.03 Uskonpuhetta/
Seurakunnassa
saarnattua
20.03 Armollista
menoa**
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen
Raamattuopistolta
Sisä-Suomi
Maanantai
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
17.30 Hyvää iltaa
Pohjanmaa
19.15 Menovinkit
19.30 Matkalla
20.05 Elämä on
Perjantai
17.30 Hyvää iltaa
Pohjanmaa
17.40 Vaasan aika
(parilliset viikot )

18.15 Viikonlopun
menovinkit
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 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

Musiikki

Lapsille

Lahjakirjat

ASKARTELE
PIIAMARILLAN
KANSSA
GIVE ME JESUS
Nina Åström
IHMEELLINEN
ELÄMÄ
Viikkohartauskirja
Anu Vuola (toim.)

TAIVASHETKIÄ
VIIPURISTA
Sana vuoden jokaiselle PARIKANNIEMEEN
Sisko Latvus
päivälle
25 €
Jukka Norvanto

15 €
PERUSSANOMA

29 €
PERUSSANOMA

RAKKAAT
RAAJARIKOT
Jaakko Pirttiaho
24 €
PÄIVÄ

PÄIVÄ

KUN OVET
AVAUTUVAT
Miika Auvinen
22 €
PÄIVÄ

15 €
AIKAMEDIA

Joulumusiikki

ADVENTUS DOMINI
Jukka Salminen

LATE

20 €
PÄIVÄ

Suomen pelätyimmän
rikollisen tarina

15 €
OMAKUSTANNE

HENKÄYS
TAIVAAN
Major Big Band

TAIVAS ON AUKI
Taskupostilla
Petri Merenlahti
20 €
KARAS-SANA

SANTAHAMINASTA TAIVAAN RAJALLA JUOKSE, JAAKKO,
John Burke
SAARNAAJAKSI
JUOKSE!
19 €
Danielle Miettinen
Sekatyömies Miettinen
PÄIVÄ
29,90 €
Mikael Juntunen
KARAS-SANA

28 €
PÄIVÄ

SIELU VIRKISTYY
SEIKKAILIJAN
SEURASSA
Bear Grylls

NÄITÄ AIKOJA
VARTEN
EtCetera ja
Pekka Simojoki

TÄHDISTÄ KIRKKAIN
Maisa & Original Sound
22 €
PÄIVÄ

22 €
OMAKUSTANNE

KERTOI ÄÄNI
ENKELTEN
Oulunsalon Ensemble
laulusolisteineen
20 €
OMAKUSTANNE

Piia Hietamies
12 €
PÄIVÄ

TÄÄLLÄ ON JEESUS!
12 €
PÄIVÄ

JOULURAUHA
Johanna Boedecker

TALVEN VALO
Hannu Ihalainen

32 €
PÄIVÄ

KULTAKAURIS
NOTBADBAND

20 €
ETCETERAN TUKI RY

20 €
PÄIVÄ

Tarjoukset

Lauri Johansson, Jarkko Sipilä
22 €
DOCENDO

SINÄ OLET MINUN
- JUMALA
Everik

5€
PÄIVÄ

5€
PÄIVÄ

ENSIMMÄISEN JOULUN
TARINA
8,50 €
PÄIVÄ

365 PÄIVÄÄ
RAAMATUN
KERTOMUKSIA
29 €
SUOMEN PIPLIASEURA

YRITTÄJYYS - SIUNAUS
VAI KIROUS?
Paavo Rauskanen
28 €
AIKAMEDIA

PALASISTA KOOTTU
JUMALAN KUVAKSI
Salme Blomster

HYVÄN ELÄMÄN
RAKENNUSPUUT
Markku Ojanen

28 €
AIKAMEDIA

28 €
AIKAMEDIA

QUADRO
Timo Kyllönen
28 €
AIKAMEDIA

ELÄMÄNI URHEILUKIRURGINA

Sakari Orava ja Tarja Lappalainen
35 € PÄIVÄ

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

SUKELLUS
VIUVELI, VAUVELI
SANAAN 1
Vauvan
ensimmäinen vuosi Verrattoman virkistävä vilkaisu Vanhaan
Sirpa SironenHänninen ja Ritva
testamenttiin
Kosonen
Marianna Hildén
10 €
PÄIVÄ

10 €
PÄIVÄ

SUKELLUS
SANAAN 2
Ilosanomaa ihmeellisestä Immanuelista
Marianna Hildén
10 €
PÄIVÄ

JOULUN
LAHJA

MESTARIN
MESSISSÄ
Ihmeellinen syntymä
Pekka & Jenni Kurki

12 €
PÄIVÄ

5€
UUSI TIE

Tilaukset: www.deikauppa.fi
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN
Koko perheen Raamattu

VAUVAN OMA
RAPINARAAMATTU

14,90 €
AURINKO KUSTANNUS

9,90 €
SUOMEN PIPLIASEURA

| 23
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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 Sanasta mittaa
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 Sanasta mittaa
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
14.45 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

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
E
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 ***
14.45 Jeesus saapuu Öljymäelle
15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.25 Raamattu
16.03 Kirkon ihmeellisimmät
		
tarinat

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 Rakkauden talossa
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
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 E
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

02.00 Raamattu kannesta kanteen
02.30 Avoin raamattukoulu
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U
U

U

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 22.05 Aalloilla
U 23.00 Rukous Suomen
		
puolesta
00.03 One Way
01.00 Isäntänä Tapani Ruokanen
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U
U

Radiot.fi

Kuuntele netissä

*

Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin.

** Ohjelmaa ei kuulla Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Lohjan, Oulun,
Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.
*** Ohjelma on tauolla joulukuussa.

Julkaisija:
Kristityt Yhdessä ry

Uusinta

Perjantai

U

17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.30 Israel-raportti
17.45 Shalom ***
18.03 Avainradio
18.30 Avoin raamattukoulu
U 19.03 Mielen päällä
19.15 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 Kirkon ihmeellisimmät
		
tarinat

Uusintalähetys
Koostelähetys
Ohjelma on englanninkielinen
Ohjelma on ruotsinkielinen
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

Lauantai
08.02 Pakina
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
11.03 Raatihuone
12.03 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi
13.03 Itäraportti
U 13.35 Viikon debatti ***
14.35 Ikkuna maailmaan */
		
Lähetysavain*
15.03 Marttyyrien ääni
U 15.35 Israel-raportti
U 15.45 Pakina
16.03 Toivekonsertti
U 17.03 Kirkon ihmeellisimmät
		
tarinat
18.03 Uskon askeleita
19.05 Viikon Tikka
20.05 Kutsu vapauteen
U 22.00 Gospel Flow E
U 00.00 Sykettä Israelista K
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous
		
Suomen puolesta

U

U

03.30 Rukousasema

Sunnuntai
07.45 Virsivartti
08.03 LASTEN MAKASIINI
08.30 101 aarretta Raamatusta
08.45 Radiopyhäkoulu
09.05 Pyhäpäivän esittely
09.20 Radiokirkkokuoro ***
09.55 – 12.00
	ALUEELLISTA OHJELMAA
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 Sanasta mittaa
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

U

Radio Dei pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

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)
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

Kohti Betlehemiä
Kuunnelmallinen opetussarja joulun tapahtumista

Uudessa seitsemän jakson raamattuopetusohjelmassa evankelista ja raamatuntuntija Ilkka Puhakka opettaa Jeesuksen
syntymästä ja sen merkityksestä. Hän valaisee syvällisesti tapahtumien taustoja, sen ajan kulttuurin piirteitä, tapoja, historiaa sekä alkukielen vivahteita, joiden ymmärtäminen ankkuroi jouluevankeliumin tieteellisesti todistettuun historiaan.
Tapahtumien keskipisteessä seikkailevat myös Joosef, Maria ja Pilatus,
jotka Ari Tähkäpää on elävästi sovittanut sarjaan.
Lähde mukaan kuuntelemaan maailman parasta uutista ja sen taustoja!

Lähetysajat Radio Deissä klo 10.03 ja 14.03:
ke 16.12. Kuka sinä olet?
to

17.12. Milloin Jeesus syntyi?

pe 18.12. Marian ja Joosefin vaikea valinta
ma 21.12. Matka Betlehemiin
ti

22.12. Jeesus – luvattu lohduttaja

ke 23.12. Tähti ja itämaan tietäjät
to

24.12. Teille on syntynyt Vapahtaja

pe 25.12. Koostelähetys klo 10-17
radiodei.fi/kohtibetlehemia

Käsikirjoitus: Ilkka ja Marjo Puhakka sekä Ari Tähkäpää
Ohjaus, äänisuunnittelu ja tuotanto: Antti Suonio
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry

n PArAS uuTinen
A
M
iL
A
A
M
i
S
K
jA
h
AnnA LA

ien kautta

ohjelm
Kristityt Yhdessä ry:n

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: 3670)

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 tuestasi!
4

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

Kasvokuvat: Tapani Romppainen ja Johanna Tähkäpää I Piirros: Pixabay.

16.12. alkaen jaksot kuunneltavissa netissä:

