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Timo Soini:
”Tomumaja
ei määrää
pelin sääntöjä”
s. 6

Oletko
yksin
rukouksesi
kanssa?

Tuo huolesi
Rukousasemalle
s. 12

Aamutiimi

käynnistyy
kaurapuurolla
s. 10

Gospelkonkarit

odottavat pääsyä pyhän äärelle
s. 4

Kuva: Jani Laukkanen
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Venyttelyä
psalmien tahtiin

H

uhtikuussa minulle tuli vuosi täyteen täällä Floridan suomalaisamerikkalaisen St.Andrew’s- seurakunnan pastorina.
Reilu vuosi tuntuu menneen hujauksessa. Töitä
olen tehnyt paljon, mutta niin oli tarkoituskin.
Oma työtaakka saa kuitenkin uudet mittasuhteet,
kun seuraa joitain kollegoja eri puolilla maailmaa.
Tässä taannoin luin seurakuntalaisemme tyttären
blogia Malawista, missä tämä toimii pastorina
miehensä rinnalla. Lea ja Jamie Peters ovat olleet
Afrikassa kolme vuosikymmentä tavoitteenaan
tuhannen kirkon perustaminen. Tuo tavoite, joka
kuulostaa mahdottomalta saavuttaa, on heille
realistinen Jumalan ja kovan työn avulla. Kun
näitä kahta uskollista Jumalan soturia seuraa, niin
oma työ tuntuu välillä melkoiselta näpertelyltä.
Mia Hagman
on Päivän blogi -ohjelmassa
parittoman viikon pe klo 8.45
ja klo 12.50

Mutta meidät kaikki on kutsuttu olemaan
vähässäkin uskollisia. Mekin voimme saada
omassa seurakunnassamme pieniä ihmeitä
aikaan, kunhan muistamme koko ajan kenen
voimasta ja kenelle työtä teemme.
Itse asiassa olen todella tyytyväinen menneeseen vuoteen. Olen saanut käyttää taitojani ja
oppia lisää sekä työssä että ihmisenä. Olen saanut uuden seurakuntaperheen, joka ylittää tunnustuskuntarajat. Viime vuonna aloittamamme
yhteiskristillinen Valon ja ilon toiminta on tuonut
meidät yhteen paikallisen suomalaisen helluntaiseurakunnan kanssa. Iloitsen valtavasti tästä
yhteistyöstä, joka jatkuu ja laajenee ensi kaudella.
Uusia alkuja on luvassa myös ensi syksylle.
Aloitamme syyskuussa englanninkieliset suomensukuisille perheille, pariskunnille ja sinkuille
suunnatut lauantai-iltapäivät. Niissä on tarkoitus

yhdistää tuoreesti julistettu sana, hyvä musiikki
ja ruoka sekä antaa suomenkielen opetusta lapsille ja nuorille. Idea on otettu hyvin vastaan ja
toivon sen tuottavan hyvää hedelmää. Uudet
alut ovat jännittäviä. Yleensä myös saa melko
nopeasti huomata, ovatko omat ideat ja oma
visio linjassa Jumalan paljon suuremman suunnitelman kanssa.
Pientä uutta meillä on luvassa jo alkavalle kesälle. Lupasin nimittäin alkaa pitää seurakuntasalissamme viikottaista psalmivenyttelyä.
Psalmivenyttely on antamani nimi jumpalle,
jossa tehdään pitkiä venytyksiä ja liikutaan gospelmusiikin tahdissa. Liikkeisiin yhdistyyy psalmitekstien lukua, laulua ja lausuntaa sekä paljon
yhteistä rukousta. Oma kehokin on venyttelyn
tarpeessa, eikä rukousta tai Raamatun tekstejä
voi elämässä koskaan olla liikaa.
Sinut jätän venyttelemään lempipsalmini,
Psalmin 36, kauniiden sanojen saattelemina:
Herra, sinun armosi on avara kuin taivas,
pilviin ulottuu sinun totuutesi.
Vanhurskautesi on vuoria korkeampi
ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys.
Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.
Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!
Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset.
Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin
ja annat heidän juoda ilosi virrasta.
Sinun luonasi on elämän lähde,
sinun valostasi me saamme valon.
Mia Hagman
Senioripastori
St. Andrew's Lutheran -kirkko
Etelä-Florida

Minun
rukoukseni

Kuva: Jarmo Teinilä

M

uistan tilanteen vuosien takaa, jolloin suoritin teologian opintojani Helsingin
yliopistossa. Oli vuorossa
kieliopinnot, joita opiskeltiin kielikeskuksessa. Eräällä tauolla tein mielenkiintoisen
havainnon. Opiskelija levitti pienen maton
hieman syrjäisempään paikkaan, kumartui
maahan ja aloitti oman rukoushetkensä.
Kaikki tapahtui luontevasti ja omalla tavallaan eleettömästi. Rukous oli hänelle
luonnollinen asia.
Huomaan välillä pohtivani tuota
tilannetta, joka painui silloin lähtemättömästi mieleeni. Se haastaa kerta
toisensa jälkeen kysymään, olenko
minä yhtä rohkea rukoilemaan omaa
Jumalaani. Onko rukoukseni hiljaista
huokailua vai ääneen lausuttuja sanoja. Rukoilenko kammioon vetäytyneenä muilta piilossa, vai keskellä
arjen touhuja ja elämää. Vai onko
se jotain aivan muuta.
Tällä kertaa kyse oli nuoren miehen
suhteesta hänen jumalaansa, ja tuo
suhde meni kaiken muun edelle. Ja
juuri se teki minuun vaikutuksen.
Hän ei pohtinut, mitä muut ajattelivat tai sopiiko tässä rukoilla.
Hän vain rukoili ja juuri siinä on
minulla oppimista – edelleen.
Raamatun Jumala, maailmankaikkeuden luoja ja hallitsija, on
rukouksia kuuleva Jumala. Hän,
joka on kaikkia muita nimiä
korkeampi, kehottaa meitä sanoen ”Rukoilkaa hellittämättä,
valvokaa rukoillen ja kiittäen”
(Kol:4:2).
Siunattua kesää,
Sami Jalonen
Kristityt Yhdessä ry:n
puheenjohtaja
sami.jalonen@radiodei.fi
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Tässä numerossa

innostutaan rukouksesta.
Annetaan Jumalalle
mahdollisuuksia
vaikuttaa ja uskotaan
Raamatun lupauksiin.

Ennen
keikkaa

heitän rukouksen
yläkertaan joskus
yksin, joskus porukalla,
mutta lavalle en uskalla astua
ilman edes pientä rukousta."
Simojoki s. 4

Vastaako
Jumala?

Useilla on kokemusta
myös siitä, ettei Jumala
tunnu aina kuulevan."
Rukousasema s. 12

Tärkein
rukousvastaus

on ollut, että saimme vaimoni
kanssa yli 30 vuotta sitten
Yhdessä rukoilla Jeesusta
elämäämme vapahtajaksemme
ja Herraksemme…"
Rukousvastauksia s. 19
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Gospelkonkarit yhdistävät voi
Jaakko Löytty
Mikä saa sinut lähtemään
Gospel Gentlemen –kiertueelle?

− Idea tuntui aluksi pöhköltä,
mutta kutkuttavan kiinnostavalta. Jäin eläkkeelle HerättäjäYhdistyksen töistä, joten minulle
vapautui paljon aikaa.
− Odotan, että olemme sovussa
ja keikoista tulee hyviä tunnelmaltaan. Pääosassa ovat hyvät laulut.
Olemme kaikki kolme niin erityyppisiä musiikintekijöitä, että kokonaisuus tulee olemaan mielenkiintoinen. Toivottavasti myös väki löytää
paikalle.

pitää sanallisia rukouksia, virret ovat
niitä mitä syvimmässä merkityksessä. Myös jumalanpalveluksen
yhteinen Isä meidän -rukous tuntuu
luontevalta.
Rohkaisevin rukousvastaus jonka olet saanut?

− Yhteiseen rukoukseen ”tulkoon
sinun valtakuntasi” koen silloin tällöin saavani vastauksen pieninä väläyksinä. Jumalan valtakunta tulee
ja on jo täällä, kun pidämme yhtä
ja kuljemme samaa matkaa. Kun
vuonna 2015 Suomi vastaanotti
turvapaikanhakijoita, tuntui Jumalan
valtakunta olevan totta, ja ajattelin
saaneemme rukousvastauksen tuohon rukoukseen. Mutta kun yleinen
asenne pakolaisia kohtaan on kiristynyt, oli pettymykseni suuri, eikä yhteisestä rukouksesta tuntunut olevan
apua. Ajattelenkin, että parhaimmat
rukousvastaukset annamme me lähimmäiset toinen toisillemme.
Löytyykö sinulta yhteistä
muistoa toisen GG-artistin
kanssa?

Kerro rukouselämästäsi?

− Olen hiukan kompleksinen rukoilija. Nuorena jouduin rukouspiiriin, jossa oli pakko rukoilla vuorollaan. Koin sen väkivaltaisena.
Sen tähden puhun rukoilemisesta
erittäin varovaisin äänenpainoin.
Siionin virsiseuroissa ei ole tapana

− Pekan olen tuntenut lapsesta asti.
Kävimme koulua Swakopmundissa
Namibiassa. Hän voitti minut 60
metrin juoksussa. Petrin olen tavannut ensimmäistä kertaa, kun hän oli
vasta aloitteleva muusikko. Koska
minulla oli kiire linja-autolle, olin
hänen lämm ittelijänään. Kumpikin
ovat velikultia.
Milloin kuuntelet Radio
Deitä?

− Kuuntelen Radio Deitä autossa. Pidän mielenkiintoisista
haastatteluista, esim. kun kirkollisia asioita käsitellään avoimesti ja
ennakkoluulottomasti.

Gospelkonkarit Jaakko Löytty,
Pekka Simojoki ja Petri Laaksonen
lähtevät yhteiselle Gospel
Gentlemen -kiertueelle syksyllä.
Haastattelimme heitä tulevan
kiertueen ja rukouksen tiimoilta.
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imansa

Pekka Simojoki

Kuvat: Jani Laukkanen

Mikä saa sinut lähtemään
yhdessä GG-kiertueelle?

Rohkaisevin rukousvastaus
jonka olet saanut?

− Minä innostun aina, kun saan
tehdä uusia juttuja eri ihmisten
kanssa. Sekä Jaska että Petri ovat
tuttuja vuosien takaa, molemmat
taitavia ja kokeneita lauluntekijöitä
ja varmaan uskallan kutsua heitä
myös ystäviksi. Odotankin hienoja
hetkiä ja lämpimiä tunnelmia yhdessä yleisön kanssa. Uskon, että
saamme olla myös "Pyhän äärellä".

− Lähdin kerran matkalle todella
huonoilla eturenkailla ja rukoilin,
että renkaat kestäisivät. Ne ihme
kyllä kestivät ja lisäksi keikan jälkeen tuli luokseni mies, joka kertoi konsertin aikana saaneensa
Jumalalta käskyn antaa minulle uudet eturenkaat... Olin aivan ihmeissäni ja oli kyllä aika hieno fiilis lähteä jatkamaan matkaa. Merkillistä,
että Jumalaa kiinnostavat meikäläisen eturenkaatkin!

Kerro rukouselämästäsi?

− Minun rukoukseni ovat sellaisia
ex tempore -huokauksia vaikka junassa istuessa. Illan lopuksi tapaan
lukea itsekseni pätkän Raamatusta
ja otan lyhyen iltarukouksen. Ennen
keikkaa heitän rukouksen yläkertaan joskus yksin, joskus porukalla,
mutta lavalle en uskalla astua ilman,
vaikka edes pientä rukousta.

Yhteinen muisto toisen
GG:n kanssa?

− Jaakon kanssa oltiin koulukavereita Namibiassa vuosikymmeniä
sitten. Hän oli yksi syy siihen, että
aloitin kitaraa rämpyttää ja lauluja
tehdä. Petriin tutustuin myöhemmin, kun olin nuorille opettamassa

Afrikkalaista messua Paimion seurakunnassa 1980-luvulla.
Milloin kuuntelet
Radio Deitä?

− Istun paljon autossa keikkareissuillani ja Radio Dei on yksi
tavallisimpia seuralaisiani.

Petri Laaksonen
Mikä saa sinut lähtemään
Gospel Gentlemen
–kiertueelle?

− Minusta tämä kiertue on vallan
mainio ja innostava idea! Monet
ovat saaneet laulujemme kautta iloa,
toivoa ja lohdutusta. Odotan ainutlaatuisen ravitsevia ja koskettavia iltoja yhdessä Jaakon ja Pekan kanssa!
Kerro rukouselämästäsi?

− Useimmiten rukoilen enemmänkin toisten, kuin itseni puolesta.
Myös edesmenneet läheiseni ovat
usein vahvasti mielessäni. Monet
lauluni ovat myös rukousta. Niitä
tulkitessani konserteissa koen samalla
rukoilevani.
Löytyykö sinulta jotain
yhteistä muistoa toisen
GG:n kanssa?

− Ollessani abiturientti Paimion

lukiossa, tuli Jaakko Löytty konsertoimaan Paimion nuorisotalolle.
Olin silloin jo "laulajapojan" maineessa, ja minua pyydettiin toimimaan Löytyn konsertissa "lämppärinä". Jaakolla olikin kiire bussille,
ja hän pyysi saada esiintyä ensimmäisenä. Niinpä "lämppäri" ja illan
tähti vaihtoivat paikkaa. Koin, että
oli vähän noloa esiintyä Mestarin
jälkeen kotiseudulla, jossa kaikki
tunsivat minut. Ilta meni jännityksestä huolimatta ihan mukavasti.
− Muutama vuosi tämän jälkeen
Pekka Simojoki tuli opettamaan
Afrikkalaisen Gospelmessun lauluja
Paimion rovastikunnan nuortenkuorolle. Pekka onnistui valoisalla
persoonallaan innostamaan meitä
niin, että parin vuoden aikana kuoromme soitti ja lauloi gospelmessua
ympäri Etelä-Suomea useammin
kuin mikään muu ryhmä Suomessa.

Milloin kuuntelet
Radio Deitä?

− Kuuntelen Radio Deitä useimmiten autolla ajaessani.
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Timo Soini Radio Dein
ja Kristityt Yhdessä
ry:n rukousviikolla
Ariel Neulaniemen
haastateltavana.

Rukoukseni ei ole
sellainen, että ”älä
anna vaikeuksien
tulla vaan anna
kaiken mennä
hyvin”. Se on
enemmänkin niin,
että ”tapahtukoon
Sinun tahtosi”. Totta
kai sitä toivoo, että se
tahto olisi sellainen,
että joten kuten
pinnalla pysyttäisiin."

Timo Soini:

”Rukous ei muuta Jumalaa, se muuttaa sinut.”

Katoliseksi tasan 30 vuotta sitten kääntynyt Timo
Soini on ulkoministerinä hallituksessa, jota johtaa
uskova pääministeri. Voisiko Soini kuvitella rukoilevansa Sipilän kanssa ennen tärkeää päätöstä?
– Voisin kuvitella, mutta ei olla rukoiltu.

– Rukous on puhetta Jumalalle,
mutta meidän täytyy ymmärtää,
että rukous ei muuta Jumalaa, se
muuttaa sinut.
Soinin mukaan rukous tai usko

eivät vie elämän haasteita pois. Sen
sijaan rukous ja usko auttavat siinä,
että ihminen voi kestää vaikeuksia
ja vastoinkäymisiä, ja hyväksyä ne.
– Voi olla, että joudut sellaisen

Uudet kokohammasproteesit
Tiivistykset ja korjaukset odottaessa
Ilmainen hammasproteesien tarkastus

SOITA JA VARAA AIKASI

Fabianinkatu 13, 00130 Helsinki
0440 772233, 040 9677002 (Tku)
hannu.halonen@concordia.fi
www.concordia.fi
Helsinki: ark. 10.30-17.30, la 11-15
Turku: ark. 10-17, ti 10.30-18
PEREA & Luther-Divari Aninkaistenk. 12, Tkuu

www.luterilainen.net

www.lutherdivari.fi

Luther-Divari

Kauppapuist. 20 B, 65100 Vaasa, 06-312 1233
Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia, 06-477 0744

Tykkää Facebookissa!

epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi, mihin ei välttämättä löydy
inhimillistä selitystä. Sitä meidän
ihmisten on vaikea hyväksyä,
koska mehän olemme oman elämämme tärkeimpiä henkilöitä.
– Tomumaja ei kuitenkaan määrää pelin sääntöjä.

"Rukous ei poista
meidän vastuuta tehdä
poliittista päätöstä."
Soinin ohella nykyhallituksessa
on toinenkin ahkera rukoilija, pääministeri Juha Sipilä. Joulukuussa
eri tahojen kristittyjä Turkuun
koonneessa Kristuspäivässä Sipilä
kiitti ihmisiä siitä, että hallituksen
puolesta on rukoiltu. Soini sanoo
tuntevansa kiitollisuutta samasta
aiheesta.
– Saan paljon palautetta, että
puolestani rukoillaan silloin, kun
on ollut sairautta tai vastoinkäymisiä, mutta myös muuten. Tiedän,
että on paljon niitä maan hiljaisia,
jotka eivät koskaan lähetä sähköpostia, eivätkä soittele tai tekstaile.
Mutta sellaisen jotenkin vaistoaa.
Ulkoministerin luvalla on
hyvä sotkea hiukan uskontoa politiikkaan. Soini kertoo, että hän

todellakin voisi rukoilla pääministerin kanssa ennen vaikeaa päätöstä. Ja jos rukoileekin, ei hän siitä
medialle kuuluta.
Jääkö vastuu rukoillen tehdyistä päätöksistä viime kädessä
Jumalalle?
– Tietenkään rukous ei poista
meidän vastuuta tehdä poliittista
päätöstä. Mutta viisas ihminen ja
vähän tyhmempikin ihminen, puhumattakaan minusta ja Sipilästä,
kyllähän meidän kannattaisi aina
hetki viivähtää rukouksessa ennen
kuin tunnekuohu ottaa vallan - ja
vähän pyytää viisautta.
– Ei tässä kenenkään uskoa tai
autuutta mitata, Soini sanoo.
– Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa korkeat poliittiset päättäjät ja yhteiskunnalliset toimijat
voivat hyväksyttävästi rukoilla
yhdessä.
– Rukoushan ei periaatteessa
ole sen pyytämistä, että anna aina
kaiken mennä hyvin ja anna rahaa, terveyttä, vältä vaarat ja muut.
Se on varjelusta ja siunausta, mitä
yritetään matkaan saada. Jos tätä
muutakin tulee, niin tietenkin otetaan vastaan.
Teksti: Kai Kortelainen
Kuva: Johanna Reinikainen
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”Saamme Jumalalta rakkautta,
jotta välittäisimme sitä eteenpäin.”

E

Kirsi Rostamo
on Päivän blogi –ohjelmassa
tiistaisin klo 8.45 ja klo 12.50

n muista aikaa, että en olisi uskonut Jumalaan ja rukoillut. Lapsena
rukoukset olivat pyhäkoulusta
opittuja ja nuorena muistan rukoilleeni
pyytäessäni apua Jumalalta. Hän oli kuin
vakuutus, jonka puoleen käännyin, kun
tuli ongelmia, mutta muuten en Häntä
ajatellut tai puhutellut.
Kolmekymppisenä koin hengellisen
heräämisen ja siihen liittyi paljon rukousta. Tärkein kohtaamisen paikka oli
Helsingissä Mikael Agricolan kirkon alttari Tuomasmessussa. Rukoillessani siellä
kohdistin katseeni Taizén-ristin Jeesukseen,
siinä tunsin parhaiten Jumalan läsnäolon.
Se paikka ja aika on edelleen minulle rakas,
vaikka rukous onkin sen jälkeen muuttunut jatkuvaksi keskusteluksi kolmiyhteisen
Jumalan kanssa.
Elämässä on erilaisia kausia ja tarve rukousyhteyteen vaihtelee. Edelleen pyyntörukouksia on enemmän kuin kiitosta.
Ongelmat, joihin Jumalan tukea tarvitsen,
ovat kuitenkin aivan eri mittaluokassa ja liittyvät usein myös lähimmäisteni tai maailman
hyvinvointiin. Joskus rukouksessa koen vahvemmin Jumalan läsnäoloa ja jopa Hänen
tunteitaan itseni kautta. Erityisen voimaannuttavia ovat ne kokemukset, kun Jumalan

Alkaen
1 295 €

rakkaus läpäisee oman sydämen ihan vierasta ihmistä kohtaan. Saamme Jumalalta
rakkautta, jotta välittäisimme sitä eteenpäin,
ja tämä rakkauden tankkaaminen tapahtuu
minulla useimmiten rukouksessa.
Rukous ei mielestäni ole mikään liian
vakava asia ja useimmiten annan omassa
kammiossani tulla Jumalalle kaikki tunteeni - hyvässä ja pahassa. Vaikein rukous
minulle on julkinen rukous. Kun pidän
muutenkin paljon puheita, niin on suurena
vaarana, että rukous muuttuukin yleisölle
tapahtuvaksi rukousesitykseksi.
Rukouselämäni suurin vihollinen on hengellinen laiskuus. Rukouksen sijasta katsonkin televisiota tai yhteisen rukouksen sijasta
käytämmekin piirissä aikaa rukousaiheista
kertomiseen. Huomaan, että rukouspäivissäkin saatetaan rukoilemisen sijasta kertoa
rukouksesta. Rukoilemisesta kertominen
on aivan eri asia kuin rukoileminen, jossa
vasta saamme Jumalan antaman voiman.
Vaikka lyhyessäkin rukouksessa, joista tärkein on Jeesuksen rukous: ”Herra Jeesus
Kristus, Jumalan poika, armahda minua
syntistä. Aamen.”
Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Alkaen
1 190 €

ATEENA, LOUTRAKI JA PATMOS

KREIKKALAISTA TANSSIA

25.8.–3.9. Johanneksen elämästä
Ilmestyskirjan saarella tarinoi Thorleif
Johansson, Radio Dein päätoimittaja
Kirsi Rostamo johdattaa hiljentymään
ja vierelläsi kävelee paikallisopas Pirjo
Fragkopoulos. Sitoumuksetta käymme
Sacred Music -festivaalin konserteissa.

3.–10.9. Kansantansseja sinulle opettaa
tanssiva pappi Jaakko Kara. Sitoumuksetta käymme Kansantanssifestivaalilla, jossa näet Kreikan eri maakuntien tanssiesityksiä. Patmoksen tarinat sinulle kertoo
Thorleif Johansson ja paikallisopas Pirjo
Fragkopoulos huolehtii hyvinvoinnistasi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä EL-VE
Tours. Lisätietoja www.deimatkat.fi /
Kirsi Rostamo 040-5471335.
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Rukoushelmet (symbolihelmet) 25 kpl
pussi
Hinta: 97,00 e

DigiRaamattu Pro paketti (mm. IRT,
Novum, + Saarisalo
+ Palva)
Hinta: 59,00 e

Pienen puuhakirja
Minea
Metsätähti,
Jonna Markkula
Hinta: 6,90 e

Markon matkassa
Marko Selkomaa
Hinta: 14,00 e

Metallinen sisustuskyltti ”Love never
fails”
Hinta: 5,90 e

Kotisataman Deitti
lahjakortti 12kk
Hinta: 20,40 e
Ana Paula -paketti (2
x CD + nuottikirja)
ALE: 19,95 e(SH
60,00 e-67%)

Magneetti, Pyhä Perhe
Hinta: 5,95 e

Tämä iloa on CD
Veera Tillander
ALE: 4,90 e(SH 20,00
e-76%)

Jumalan kuunteleminen (Hengen miekka kirjasarja)
Colin Dye
Hinta: 14,90 e

Sua tarvitsen CD
Kenneth Karppinen
Hinta: 22,00 e

Sinua siunata tahdon
Anna-Mari Kaskinen
Hinta: 26,90 e

Kortti: Herra siunatkoon sinua
Hinta: 1,00 e

Suhteista siiville
Elina Rautio (toim.)
Hinta: 25,00 e

Kuka näkee sut CD
Juha Tapio
Hinta: 22,90 e

Kirkkautta kohti
Kari Valkonen
Hinta: 22,00 e

Verraton aarre - 86 Ohikiitävää + Kaunis
saarnaa
ihminen (CD)
Wilfrid Stinissen
Juha Tapio
Hinta: 29,00 e
Hinta: 12,90 e

The Star DVD
Hinta: 16,90 e

365 - Sana vuoden jokaiselle päivälle
Jukka Norvanto
Hinta: 28,00 e

Seinäkoukku ”Enke- Mielekästä elämää
li”
John Vikström
Hinta: 7,90 e
Hinta: 17,90 e

Hyvyyden voimaa
Anna-Mari Kaskinen
Hinta: 17,90 e

Ylistys muuttaa kaiken
Darlene Zschech
Hinta: 28,00 e

Isä sinulle - Raamatullinen näkökulma
Jumalan kokemiseen
Isänä
Mark Gyde
ALE:
6,90
e(SH
17,00 e-59%)

Iloa ja elämänvoimaa
Anna-Mari Kaskinen,
Minna L. Immonen
Hinta: 24,90 e

Siunaus vai kirous:
Sinä valitset
Taskuvirsikirja Iloiset Rajansa kaikella
Derek Prince
ihmiset ja katekismus Päivi Niemi
Hinta: 26,00 e
Hinta: 14,90 e
Hinta: 42,00 e

Taivas on kanssasi
Vesa Savolainen
Hinta: 21,90 e

Pitsinen tuohusjalka
(valkoinen)
Hinta: 19,90 e

Armollisesti
keskeneräinen
Jorma Kalajoki
Hinta: 29,00 e

Löydä rauha
Billy Graham
Hinta: 10,00 e

Israelin ihme ja presidentti Truman
Risto Huvila
Hinta: 20,00 e

Sydämen kaipuu Hengellinen kasvu ja
kilvoitus
Nunna Kristoduli
ALE:
7,90
e(SH
28,90 e-73%)

Postikortti,
Herran
siunaus
Hinta: 1,00 e

Hinnat voimassa toistaiseksi.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
toimisto@deikauppa.i | www.deikauppa.i
p. 020 133 433 ti-to klo 12–14 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min)
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Mikael Juntunen
Mitä radiotyö on
sinulle opettanut?

− Radiotyö on opettanut tekemään töitä. Täsmällisyyttä se
on toki opettanut, koska kaikki
tapahtuu ajallaan. Ja mikä oudointa,
että olen aina kaikesta muusta
pari minuuttia myöhässä, paitsi
radiosta. Ehkä isoin oppi on se,
että kyky kuunnella on kehittynyt.
Kristillinen radio on vähän ehkä
niin kuin istuttaisi perunaa: minä
kynnän vakoa, joku laittaa siemenperunat sinne, yhdessä mullataan
ja sitten jäädään odottamaan…
saatan silti tuikata sinne väliin vähän lantaa :)
Milloin tiesit, että
sinusta tulee toimittaja?

− Ensinhän sitä on vähän ”toimittelija” ja harjoittelee asioita. Ehkä
siinä vaiheessa, kun Yleisradion
työsopparissa luki tuo juhlava sana,
tuli mieleen, että tässähän sitä mennään. Yläasteikäisenä pari lukiolaista kaveria oli tutkinut luonteenpiirteitäni ja ilmoittivat minulle, että
kaikki täsmää siihen, että minusta
tulee toimittaja. Niin ne vaan ennustivat oikein.
Mitä piirteitä erityisesti
arvostat kollegoissa?

− Marjaanasta löytyy kaikki vaihteet, koko tunneskaala ja hän on
hyvä vastapeluri. Ja mikä aamuhymy! Ja Ariel, niin… kokenut
konna, jolla on selvät sävelet tekemisessä, kyky löytää asian ydin
ja taito jakaa se. Yhteistä meille on
nauruherkkyys. Arvostan ihmisessä ylipäätään kykyä heittäytymiseen. Kun nyt ei vaan sitten heittäytyessään lyö päätään kiveen…
joskus meille käy niin kuitenkin.
Millaisia Herätyksiä
on kesällä luvassa
Radio Deissä?

− Toisina aamuina hiukka unisia,
toisina aamuina niin reippaita, että

korvissa soi. Ajattelin tänä kesänä
polkea pyörällä Espoon Soukasta
töihin, joten toivotaan, etten aja
auton alle, enkä kenenkään päälle.
Mutta siinä pyöräillessä ehtii esipuheen valmistamaan. Eli pirtsakkaa
(heh!) puhetta, kivoja tarinoita,
suloisia vieraita ja aamukahvin
tuoksua. Siis heräillään yhdessä!
Mieluisin kesätekeminen?

− Mökki, mökki ja mökki! Oi se
olemisen sietämätön ihanuus…
vesien kirkkaus, metsien humina,
raivaussahan laulu ja Suomen suvi.
Makkara, sinappi ja sauna! Ja eikun
uimaan! Nyt ei muistu muuta mieleen, paitsi tietysti, että pitää palata
taas maan pinnalle.
Mistä saat voimia päivääsi?

− Kaurapuurosta itsetekemäni
omenahillon ja raejuuston kanssa.
Kahvista ja sen tuomasta tunteesta,
että elän taas. Lapsistani, perheestäni… ja aika usein myös siitä,
että saan olla yksinäinen ajattelija.
Tietoisuudesta, että Taivaan Isä
katselee touhujani, toivottavasti
hymyssä suin.
Kuva: Jani Laukkanen

saa voimaa kaurapuu

a
n
a
a
j
r
a
M änen
Ker

Mitä radiotyö on
sinulle opettanut?

− Radiotyö ja erityisesti suora
lähetys on opettanut ainakin kykyä
elää hetkessä ja nauraa itselleen,
sillä suorassa lähetyksessä voi tapahtua mitä vaan. Radiossa olen

Ariel Neulaniemi
Sinulla onkin ensi syksynä
edessä toisenlaisia
herätyksiä?

− Vaihdan työnantajaa vajaaksi
vuodeksi. Kuulin nimittäin työpaikasta, mikä olisi nykyistä haastavampaa ja palkkakin on moninkertaisesti huonompi. Kaiken lisäksi
reklamaatioon saa tottua päivittäin työnantajan taholta. Toisaalta
tiedän rakastavani työnantajiani,
joten miksi en hyppäisi hetkeksi
koti-isäksi. Eli elokuusta 2018 kesäkuuhun 2019 aamujuontoni
osoitetaan kolmelle kuulijalle.

Kuva: Nelly Tatti Photography
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Herätyksen aamutiimi

urosta, perheestä ja Jumalalta

Esiintymisestä olen kyllä nauttinut aina, jo kouluaikana olin
mukana kaikissa mahdollisissa
näytelmissä. Siinä mielessä työ
juontajana on hyvää jatkumoa
sisäiselle esiintyjälleni.
Mitä arvostat kollegoissasi?

− Arvostan Arielin tapaa valmistautua perinpohjaisesti haastatteluihin. Hän tekee taustatyöt huolella ja aikaa säästämättä.
Mikaelissa arvostan hänen kokemustaan ja valtavaa kontaktiverkostoa. Lisäksi hän on aivan mainio livereportteri. Live-tilanteissa
pääsee esiin hänen ammattitaitonsa ja kykynsä kohdata ihmisiä.
Millaisia Herätyksiä
on kesällä luvassa
Radio Deissä?

− Kesällä Herätyksestä vastaavat
vuorotellen Ariel ja Mikael. Oma
kesäni kuluu muiden työkavereiden lomatuuraajana. Syksyllä palataan parijuontoon.
Mieluisin kesätekeminen?

oppinut myös paineen ja kiireen
keskellä työskentelyä. Radio Dein
kautta olen oppinut tietysti myös
erilaisten kristillisten toimijoiden
tuntemusta ja olen saanut tavata todella kiinnostavia ihmisiä ja kuulla
heidän elämäntarinoitaan.

Milloin tiesit, että
sinusta tulee toimittaja?

− En varsinaisesti koe itseäni täysiveriseksi toimittajaksi, vaikka luonteeltani olenkin utelias ja kyseenalaistan asioita. Työnkuvani onkin
enemmän tuottajan ja juontajan

työtä. Tuottajana saan hyödyntää
organisointi- ja ideointitaitojani ja
vastaan enemmän kokonaisuuden
hallinnasta. Olen mielelläni mahdollistajana ja sparraajana, kun minua
innokkaammat toimittajat saavat
toteuttaa yhdessä ideoituja juttuja

− On toki. Jatkossa on eri tavalla
aikaa perheelleni. Siihen liittyen
minulla on pari sydänasiaa. Pyrin
tekemään ja julkaisemaan pitkästä
aikaa omaa musiikkiani. Toinen
yllättävä juttu on kirjan tekeminen. Kerään kertomuksia siitä,
miten erilaisille ihmisille Jeesus
on ilmestynyt joko unessa tai
valveilla. Jos Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen Paavalille
ja Jeesuksen sanotaan elävän tänäänkin, voiko Hän siis ilmestyä

tyyntä maisemaa tyynellä mielellä.
Vaimo siinä vieressä tai välillä ihan
itsekseen istuskellen.

Mitä jäät kaipaamaan?

− Meillä on ollut jo pidempään
sellainen jakso menossa, ettei kunnollisiin yöuniin ole voinut vaikuttaa. Aina joku herää kesken yötä.
− Monena aamuna olen huokaillut juna-asemalta Ilmalanmäelle
kavutessani, että ”Jumala, näet että
mä en jaksa. Mä olen puhki ja pitäisi puhua vielä jotain järkevää.
Olla skarppi, haastatella ja jaksaa

Mieluisin kesätekeminen?

− Lasten kanssa mieluista on se,
kun saan kutitella heitä niin, että
kuuluu vain kikatus ja naurun pihinä. Sitten toki odotan kesäiltoja,

− Omasta perheestäni ja hyvistä
yöunista.

arkisin klo 7.15-10

tänäänkin? Miksi joillekin näin
kuulee tapahtuvan, toisille ei. Nyt
näitä ilmestyskertomuksia on tullut yllättäen monelta suunnalta.
− Jään kaipaamaan niitä hetkiä,
kun Jumala yllättää eri näkökulmista eri vieraiden kautta.

Mistä saat voimia päivääsi?

Herätys!

vaihtaa hetkeksi työnantajaa
Onko sinulla jotain
erityisiä odotuksia?

− Nautin kesämökillä kiireettömästä oleskelusta ja puuhailusta sekä kalastamisesta ja
savusaunasta.

Mistä saat voimia päivääsi?

vielä kotona.” Vaikka olen meinannut useasti nukahtaa kesken
editoinnin varsinkin lounaan jälkeen, niin uskon, että Jumala on
antanut sen verran voimia, etten
ole nukahtanut kesken lauseen.
Millaiset terveiset haluat
lähettää kuulijoille?

− Rukoilkaa perheeni puolesta.
Että meillä olisi hyvä olla ja paljon rakkautta toisillemme. Sitten
pyydän viisautta ja johdatusta musiikki- ja kirjaprojektiani varten.
Kiitos jokaiselle myötäeläjälle!
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Kuva: VadimGuzhva I Adobe Stock

Rukousasemalla kannetaan
taakat yhdessä Jumalalle
Oletko yksin rukousaiheidesi kanssa?
Tarvitsetko piristystä rukouselämääsi?

K

ristityt Yhdessä ry vastaa kuuntelijoiden tarpeisiin ja aloittaa uuden
Rukousasema -ohjelman Radio
Deissä syyskuussa.
− Olemme rukoilleet, että saisimme ohjelmistoomme vielä

enemmän rukousta. Kuin tilauksesta, Elina ja Markku
Karonen ottivat yhteyttä ja
kertoivat näystään tehdä kuuntelijoille omaa esirukousohjelmaa, kertoo Rukousaseman
ensiaskelista Kristityt Yhdessä

Millaista rukoukseen
liittyvää opetusta
haluat tuoda
Rukousasemalle?

ry:n yhteyspäällikkö Johanna
Reinikainen.
Elinan ja Markun lisäksi ohjelmaa toimittavat vuoroviikoin Petri
Välimäki ja Johanna Sandberg
sekä Marko Huhtala ja Panu
Pitkänen. Perjantai-illan ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden
rukousaiheita yhdessä Jumalan
eteen ja iloitaan saaduista vastauksista. Jokaisessa jaksossa tutustutaan rukouksen maailmaan myös

opetuksen ja rukousvieraan kautta.
Rukousaseman keskiössä pidetään
hengellistä heräämistä, joten pelastuminen ja uskossa vahvistuminen
ovat keskeisiä rukousaiheita.

Petri Välimäki

Johanna Sandberg

– Armon ja rukouksen
yhteenkuuluvuus
sekä hoitava rukous
ovat asioita, joista
mielelläni jaan.

– Opetusta, joka auttaa
tavallisia, huonoiksi rukoilijoiksi
itsensä kokevia. Nostan esiin
Raamatun lupauksia ja Jumalan
suunnitelmia, joiden pohjalta
voi rukoilla rohkeasti.

Rukous virvoittaa
ja vahvistaa
Rukousaseman toimittajat näkevät ohjelmalle todellista tarvetta:
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Jumala hoitaa rukouksen kautta,
rohkaisee ja lohduttaa. Rukous
myös yhdistää yli seurakuntarajojen
ja antaa keskinäistä rakkautta.
- Johanna Sandberg

Keräämme nyt
rahoitusta Rukousasemalle.
Soita lahjoituspuhelimeen

0600 10 700
(20,28 € + pvm)

Moni ei pääse yhdessä rukoilemaan, mutta kaipaa esirukousta
itsensä ja läheistensä puolesta.
− Jokaisen uskovan etuoikeus
on rukoilla, saada esirukousta
tai olla mukana kuuntelemalla,
Markku Karonen kertoo ohjelman tehtävästä.
− Jumala on opettanut meitä
kaikessa saattamaan pyyntömme
Hänelle tiettäväksi ja opettanut,
että kun sovimme ja anomme
yhdessä, liittyy siihen aivan erityinen siunaus (Matt. 18:19-20),
Välimäki lisää.

Vastaako Jumala?
Useilla on kokemusta myös siitä,
ettei Jumala tunnu aina kuulevan.
− Odottaminen on paras, mutta
usein vaikea neuvo, pohtii Huhtala.
− Raamatussa kehotetaan
olemaan kestävät rukouksessa.
Luukkaan 18. luvussa kerrotaan
leskestä ja väärämielisestä tuomarista: Jumala auttaa, kun me sinnikkäästi rukoilemme. Välillä apu
tosin voi olla erilaista kuin odotamme, muistuttaa Elina Karonen.
− Jumala rakastaa meitä joka
a
Kuv

: Topias Orvasto

tilanteessa. Hän tietää parhaiten
mikä meille on hyväksi, toteaa
Välimäki.

Rukousvieraita
laidasta laitaan

Kiitos lahjasta!

Anna
palautetta

Tue

ohjelmaa

Kuuntele Rukousaseman ennakkojakso:
www.radiodei.fi/rukousasema
Ennakkojakson toiveuusinta
su 15.7. klo 18.00

Ohjelman rukousvieraina kuullaan
erilaisia Jeesuksesta ja rukouksesta
innostuneita ihmisiä.
− Nostamalla myös tuntemattomampia rukousihmisiä ääneen
ympäri Suomen, saamme uusia
tapoja rukoilla ja olla Isän lähellä,
iloitsee Elina Karonen.

Rohkeasti mukaan
Rukousasemalle voi lähettää rukousaiheita elokuun viimeisestä
viikosta lähtien.
− Jaetaan avoimin ja rohkein
mielin niin pyynnöt kuin kiitokset, haastaa Pitkänen.
− Kaikki rukoukset ja vastaukset ovat tärkeitä. Ollaan yhdessä
pelastuksen ja rakkauden asialla,
Markku Karonen innostaa.
Teksti: Lehden toimitus
a
Kuv

Elina ja Markku Karonen kutsuivat
Rukousaseman ennakkojaksoon
vieraaksi Jukka Kakriaisen (vas.).

Rukousasema
alkaen pe 7.9. klo 20.05

Tulossa
syksyllä

Voit lähettää
rukous- ja kiitosaiheita 24.8. lähtien:
www.radiodei.fi/rukouspyynto tai
Radio Dei / Rukousasema, Ilmalankuja 2i, 00240 Helsinki.

: Topias Orvasto

Panu Pitkänen

Marko Huhtala

Elina Karonen

Markku Karonen

– Luottamista Jumalaan,
hänen hyvyyteensä
ja aikatauluihinsa.

– Odottamisesta
ja kun tuntuu,
ettei Jumala vastaa.

– Jumalan läsnäoloa,
sinnikkyyttä,
rukoilua pelastuksen,
puolison ja lastensaannin
puolesta.

– Miten lähestyä
Jumalaa ja päästä
Hänen läsnäoloonsa.

Miten voin tukea
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Minna Toivonen haluaa antaa
lahjansa Jumalan käyttöön.
– Häneltä olen kaiken saanut,
joten haluan tehdä Jumalalle
kunniaa ja Häntä tunnetuksi.
Kuva: Tiia Vehniä

Y

Modo Mio

rittäjä Minna Toivonen on
elänyt monissa Euroopan
maissa sekä Nigeriassa.
Parikymmentä vuotta sitten hän
palasi perheineen Suomeen. Italian
suurlähetystössä työskentelyn rinnalla hän on tehnyt koruja kasvavassa määrin ja tänä keväänä hän
siirtyi päätoimiseksi yrittäjäksi.

Toivosen yritys, Modo Mio, sai
alkunsa viehtymyksestä entisaikojen atmosfääriin ja käsillä tekemiseen. Omaperäiseen valikoimaan
kuuluu mm. suurennuslasikoruja,
peiliriipuksia ja korvakoruja.
Jokainen koru on ainutlaatuinen
ja tuo nostalgisen tuulahduksen
vuosien takaa.

Kristityt Yhdessä ry:n
ja Radio Dein ystävä

− Käytän myös jonkin verran
kierrätysmateriaaleja. Esimerkiksi
suurennuslasikoruista löytyy
usein vanhojen hopealusikoiden varsia.
Mikä sai Toivosen Modo
Mion liittymään muutama vuosi
sitten Kristityt Yhdessä ry:n
yritysjäseneksi?

− Olen Radio Dein suurkuluttaja. Minun on vaikea edes kuvitella työskentelyä ilman Radio
Deitä taustalla. Mielestäni teette
todella arvokasta työtä ja on kohtuullista, että voin omalla tavallani
tukea teidän toimintaanne.
Teksti: Johanna Reinikainen

Hei,

Oletko ajatellut, että K
ristityt Yhdessä ry:n
yritysjäsenenä voit anta
a arvokkaan tuen
kristilliselle radiotyölle?
Voit myös esimerkiksi
kustantaa yhdessä sovitt
ua radio-ohjelmaa.
Ota yhteyttä ja jutellaa
n lisää.
Terveisin,
Johanna Reinikainen
yhteyspäällikkö
p. (09) 7514 4511 (ark. klo
9-16)

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

kristillistä radiotyötä?
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Kristityt Yhdessä ry
kulkee Radio Dein rinnalla:

▪ ostaa ohjelma-aikaa ja tuottaa
laadukkaita hengellisiä ohjelmia
Radio Deihin, kts. sivu 20.
▪ palvelee Radio Dein
kuuntelijoita valtakunnallisella
rukouspuhelimella.
▪ järjestää kristillisiä tapahtumia,
joiden tavoitteena on kertoa
Jeesuksesta ja yhdistää kristittyjä.

n
e
e
a
o
Toiv sydäm a
joka

Liity
Kristityt Yhdessä ry:n
tukijäseneksi tai
radiokummiksi
eli kuukausilahjoittajaksi
Täytä viereinen lomake ja
postita se maksutta.
Voit liittyä myös osoitteessa
radiodei.fi/tule-ystavaksi
tai lähettämällä yhteystietosi
osoitteeseen
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

–

l

iol
d
a
r

Leikkaa ja lähetä

Tervetuloa jäseneksi/radiokummiksi
Kyllä, haluan olla tukemassa Raamatun asemaa
ja kristillistä ohjelmatuotantoa Suomessa.
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.
Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi
Henkilöjäsen, työssäkäyvä 40 €/vuosi
Eläkeläinen, opiskelija, kotiäiti, työtön 20 €/vuosi
Yritys, yhteisö tai seurakunta 250 €/vuosi
Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi

Soita
lahjoituspuhelimeen

0600 111 77

(10,26 € + pvm)

0600 10 700

(20,28 € + pvm)

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

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka
Allekirjoitus

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

Kiitos tuestasi kristilliselle radiotyölle.
Valitsemallasi viitteellä tukesi kohdistuu sinulle läheiseen työmuotoon.
Saajan
tilinumero
Saaja
Maksaja

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

FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry

Valitse haluamasi viite:
2600
3900
7702
7715
7773
7760
7744

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

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

Euro

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

25-vuotias Jeesus-marssi sai tuhatmäärin väkeä
liikkeelle Koko perheen vappu -tapahtumassa
Helsingin Senaatintorilla vappupäivänä.

Jorma Lahikainen toimi tänäkin
vuonna ansiokkaasti tapahtuman
pääkoordinaattorina ja
monitoimimiehenä.

Tapahtuman toteutus vaatii kymmenien
talkoolaisten ponnistuksen. Lumi ja
Jani Toiviainen olivat jo toista kertaa
vetämässä torikahvilaa.
– Tämä on ihana mahdollisuus näyttää,
että Jeesus on elävä. Haluamme palvella
iloisina, jotta ihmiset saavat
todistuksen meistä.

Kansanedustaja
Antero Laukkanen
toi tilaisuuteen
valtiovallan
tervehdyksen.
– Jeesus-marssi ei
ole poliittinen liike,
vaan rukousliike.
Sen tarkoituksena
on tuoda Jumalan
ylistäminen ja ilo,
kiitollisuus ja rukous
keskelle kaupunkia.

Lapsivieraissa
kiinnostusta
herättivät MAFlähetyslentäjien
lentosimulaattorit,
pomppulinnat,
aasiratsastus ja
Lasten Mission
toimintateltta.
Vappu huipentui
Jippii-kuoron
20-vuotiskonserttiin.

20.-28.10.2018
Hinta sisältää Finnairin suorat lennot,
majoituksen puolihoidolla ja kaikki kuljetukset sekä retkipäivän Jerusalemissa.
Hotelleissa on uima-altaat. Lisäksi ICEJ:n
Lehtimajanjuhlanpaketti 435 euroa.
Matkanjohtajina Pekka Vaismaa ja
Johanna Reinikainen, mukana Kirsi Rostamo.
Asiantuntijaoppaana Heikki Kangas.
Mahdollisuus myös kolmeen lisäpäivään
Tiberiaassa 21.9.–2.10. 2018! Lisähinta 350 €
(lento Turkish Airlines).
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kinneret Tours puh: 09 2316 3373
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Alkaen
1 595 €

Näe UNESCOn maailmanperintökohde Petra, kulje Mooseksen
jalanjäljissä Wadi Rumin autiomaalla ja Nebo vuorella, ui
Punaisessa meressä ja kellu
Kuolleessameressä!
Matkanjohtajina päätoimittaja
Kirsi Rostamo ja pastori Marko
Heusala.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Matkatoimisto Monsuuni
puh: 040 569 2482
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Alkaen
1 650 €
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Radio Dei aloittaa
kesäkuussa lähetykset
Raahessa taajuudella
95,2 MHz

Mediatyötä Kutinassa

R

adio Dein toimittaja Mikael
Juntunen palasi toukokuun lopulla Suomeen vietettyään kolme viikkoa Kroatian
Kutinassa. Juntunen oli Medialähetys
Sanansaattajien lähetti, pappi Elina
Braz De Almeidan vieraana kouluttaen Kroatian kirkon Mediaväkeä.
− Kolme viikkoa Kroatiassa. Olen
kiitollinen kokemuksesta! Vietimme
viisikymppisiäni reissulla perheen matkustaessa osan aikaa mukana. Psykiatrivaimoni Katjan kanssa jaoimme ajatuksiamme myös luterilaisen kirkon
perheleirillä Crikvenicassa. Koimme,
että tarvitaan paljon tukea, jotta pieni
ihminen kaikkine ongelmineen pysyisi
mielen tasolla kasassa.

R

adio Deille myönnettiin hakemuksen perusteella taajuus 95,2
MHz Raaheen. Taajuus otetaan
käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.
Dein Oulun taajuus ei ole tavoittanut
Raahen kuuluvuusaluetta ja näin laajennamme kuuluvuuttamme PohjoisPohjanmaalla. Raahen taajuuden rahoittamiseksi Radio Dei toivoo Kristityt
Yhdessä ry:n ystävien tukea, uusia tukijoita Raahen alueelta sekä yhteistyötä
alueen seurakuntien kanssa.

Tietosuojauutisia
Euroopan Unionin uusi tietosuoja-asetus
(GDPR) on astunut voimaan 25.5.2018.
Olemme päivittäneet asiakasrekisteriämme vastaamaan uusia vaatimuksia. Kaikki Kristityt
Yhdessä ry:n tukijäsenet ja radiokummit pysyvät postituslistalla ilman erillistä vahvistusta.
Mikäli haluat päivittää tietojasi tai et enää halua
vastaanottaa Kristityt Yhdessä ry:n ajankohtaisia viestejä, ole ystävällisesti yhteydessä meihin:

sähköpostitse: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
puhelimitse: 09 – 7514 4511 (arkisin klo 9-16)
postitse: Kristityt Yhdessä ry,
Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki
Löydät tietosuojaselosteemme
nettisivuiltamme osoitteesta
www.radiodei.fi/kry-tietosuoja
Siinä kerromme miten ja mihin tarkoitukseen käsittelemme saamiamme henkilötietoja.

Aurinkorannikon kesäilta

U

lkosuomalainen FinnRadio.FM rantautuu kesäksi Radio Dein taajuuksille.
Etelän ja pohjoisen kesä kohtaavat.
Kummassa kiehuu enemmän ja mitä kaikkea
kesän mittaan keitellään? Aurinkorannikon kesäilta tarjoaa faktaa ja fiktiota, vastuu jää kuulijalle.
Kesän ajan Radio Dein taajuuksilla tarjoillaan Aurinkorannikon kesäilta -lähetyksissä
auvoista asiaa ja vakavaa viihdettä yhteistyössä
Aurinkorannikolla toimivan FinnRadio.FM:n
kanssa.
Ohjelmat toteutetaan pääosin Espanjan
Aurinkorannikolla, mutta välillä rantaudutaan
eteläisen Suomen kohteisiin. Aurinkorannikon
omat toimittajat Tanja Kämäräinen, Marcos
Kuusjärvi ja Veli Eronen keskustelevat elämästä
ja ilmiöistä sekä haastattelevat mielenkiintoisia
ihmisiä. Suomessa Kirsi Rostamo ja Raija

Studiossa
Tanja Kämäräinen
ja Marcos Kuusijärvi.

Kurkola grillaavat pohjoisen ulottuvuuden kesäherkkuja - ja siinä sivussa vähän vieraitaankin.
FinnRadio.FM:n 104,8 MHz suora
Aurinkorannikon kesäilta -lähetys Costa del
Solin alueella kuullaan arkipäivisin 4.6. alkaen
Radio Deissä klo 22 - 24.

Radio Dei hakee
toimilupaa
toimilupakaudeksi
1.1.2020-31.12.2030

R

adiotoiminnan harjoittaminen
on luvanvaraista toimintaa ja
toimiluvat myöntää valtioneuvosto, kun hakijoita on useampi kuin yksi.
Toimilupakausien pituudet ovat viimeiset 20 vuotta olleet 5-7 vuotta, mutta
seuraava toimilupakausi on toimialan
toiveiden mukaan pidempi kuin koskaan
eli 10 vuotta.
Haussa ovat kaikki analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat. Radio Dein
taajuudet Viestintäviraston määräyksessä
ovat taajuuskokonaisuudessa numero 7,
jossa on nykyisten 24 lisäksi Raahen taajuus 95,2 MHz sekä uutena Raasepori
92,3 MHz.
Radio Dein taajuuskokonaisuus on
yksi seitsemästä valtakunnallisesta radioverkosta. Valtakunnallisella radioverkolla
tarkoitetaan verkkoa, jonka laskennallisella peittoalueella vakituisten asukkaiden määrä on vähintään 75 % Suomen
väestöstä Ahvenanmaan asukasluku pois
lukien.
Toimilupien hakuaikaa on heinäkuun
viimeiseen päivään saakka ja tavoitteena
on saada luvat valtioneuvoston päätettäväksi vielä tämän vuoden lopulla. Radio
Dei pyytää ystäviään muistamaan rukouksin tätä hanketta, josta toimintamme
jatkuminen on kiinni.
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Virkistävät tuulet
puhaltavat rukouspuhelimessa

H

arriet Lohikari aloitti
tammikuussa Kristityt
Yhdessä ry:n ylläpitämän Rukouspuhelimen yhteyshenkilönä. Lyhyessä ajassa hän
on saanut jo paljon aikaan. Uusia
päivystäjiä on tullut mukaan ja
heille on järjestetty ensikoulutusta. Myös nykyisille rukouspäivystäjille on pidetty jatkokoulutuksia: Seinäjoella opetti Jaakko
Neulaniemi, Kuopiossa Kari ja
Mari Valkonen sekä Helsingissä
Petri Välimäki.
− Nämä kokoontumiset ovat
tärkeitä, sillä niissä saa virkistävää ja syvällistä opetusta rukouksesta sekä vertaistukea haastaviin
tilanteisiin, joita puheluissa saattaa
esiintyä, Lohikari sanoo.
Valtakunnallisesti toimivaan rukouspuhelimeen soittajia on usein

jonoksi saakka. Lohikari näkeekin
tärkeänä tehtävänään rekrytoida
lisää rukouspäivystäjiä.
− Pyrimme jatkossa saamaan
palveluvuoroon useampia kerrallaan, jottei jonotusaika venyisi liian
pitkäksi, hän kertoo.
− Syksyllä on aikomus käynnistää uudet rukouspuhelinringit
sekä Jyväskylässä että Tampereella.
Molempiin paikkakuntiin olemme
saaneet jo alustavasti uudet yhteyshenkilöt, Lohikari iloitsee.
Mitä rukous merkitsee
Harriet Lohikarille?

− Rukous on sitä, että etsimme
Jumalan valtakuntaa, Jeesuksen
tahtoa. Välillä rukous voi olla myös
huolten purkamista, välillä hiljaa
kuuntelemista. Tärkeä osansa on
hengellisillä taisteluilla: voimme

oikeasti pienentää sielunvihollisen
elintilaa rukouksen kautta! Myös
esirukoukset läheisten puolesta
ovat tärkeitä. Muistutan Jumalaa
joka päivä niistä läheisistä, jotka
eivät vielä ole pelastuneet, ja aioin jatkaa jankuttamista, kunnes
he löytävät yhteyden Jeesukseen,
hän jatkaa pilke silmäkulmassa.
Lohikari haastaa meidät ottamaan vakavasti Raamatun sanat ja
puhumaan pelastuksesta ihmisille.
− Toivotan rohkeutta kaikille
Suomen uskoville, jotka rakastavat Jeesusta: Puhukaa pelastuksesta sopivalla hetkellä, sillä
emme voi tietää sitä päivää, milloin emme enää tavoita näitä
ihmisiä.

Rukousaiheita:
Kiitos, jos voit rukoilla
Rukouspuhelintyön puolesta:
Pyydämme…
• Tampereen ja Jyväskylän
uusiin rukouspuhelinrinkeihin
sopivia päivystäjiä, apua
kaikkiin järjestelyihin ja
sopivia päivystystiloja.
• Pyhän Hengen läsnäoloa
kaikkiin soittotilanteisiin.
• tarpeeksi päivystäjiä
koko kesälle.
• taloudellista huolenpitoa,
jotta kaikki kulut saadaan
katettua.
Kiitämme…
• Harriet Lohikarista,
Tampereen ja Jyväskylän
tulevista uusista
yhteyshenkilöistä sekä
kaikista rukouspäivystäjistä,
jotka rakkaudella palvelevat
Rukouspuhelimessa.

Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: margo555 I Adobe Stock

Kiitämme Seija-Riittaa
nuorena, aivan pienenä tyttönä,
jolloin äitini oli sairaalassa leikkauksessa, Seija-Riitta muistelee.
Hän kertoo hyppineensä hetekan päällä ja samalla pyytäen
Taivaan Isää parantamaan äiti. Siitä
lähtien hän on kokenut esirukouksen lähimmäisen puolesta hyvin
tärkeäksi asiaksi.
− Vuosien saatossa oma rukous− Rukoilin ensimmäisen kerran elämäni on muuttunut pyytämielämässäni toisen puolesta hyvin sestä kiittämiseksi.
Kuopiolainen Seija-Riitta
Rissanen on ollut
mukana 15 vuotta
Kristityt Yhdessä ry:n
rukouspuhelintoiminnassa, koordinoiden
Kuopion alueen
päivystystoimintaa.

− Koen, että meillä ihmisillä on
annettavaa toisillemme. Haluan
rohkaista jokaista kulkemaan lähimmäisen rinnalla. Jumala antaa
meille voimia, vaikka kulkisimme
kuinka myrskyisessä säässä, toteaa
Seija-Riitta.
− Nykyään on paljon ihmissuhdeongelmia ja niiden puolesta pyydetään varsin usein esirukousta.
Monella on elämässään tyrskyjä
ja karikoita, joihin toivotaan apua

ja silloin tarvitaan kuuntelijoita ja
niitä, jotka rohkaisevat sanomalla,
että Jeesus rakastaa sinua, muistuttaa
Seija-Riitta Rissanen.

Tulee aika – Rukouslauluja
Carmen Ensemble & Tuohus-kuoro
Uusia rauhallisia ja sävykkäitä
hengellisiä lauluja mm.
Pekka Simojoelta, Jaakko Löytyltä,
Hanna Ekolalta, Antti Suoniolta
ja Jari Kekäleeltä.

a
Tila t
ny

20 € + 2 € postikulut
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
tai 09 751 44 511 (ark. klo 9-16)

Tahdotko, että kanssasi rukoillaan?
Rukouspuhelin päivystää joka päivä klo 19-23.

SOITA 040 172 7000
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Tiskikoneemme hajosi. Tiskiä oli
paljon, kun kotona asui kolme
teini-ikäistä. Totta kai rukoilin
,
jos vaikka ihme tapahtuisi. Kon
e
oli ollut rikki jo neljä kuukautta
.
Sanoin tiskikoneelle: "Sinä siinä
rikkinäisenä ja minulla paljon
tiskiä." En nähnyt ketään,
mutta silloin kuulin takanani
miesäänen, joka sanoi: "Mutta
sehän toimii, kokeile." Tajusin,
että siinä hetkessä Jeesus oli
kanssani. Kokeilin ja kone toim
i
hyvin. Kyllä perhe ihmetteli,
kun kerroin Jeesuksen olleen
korjaajana. - Unelma

Mieheni kuoltua olin epätoivoinen. Eräänä iltana rukoilin Jumalaa
tulemaan elämääni. Heräsin todentuntuiseen uneen, jossa kuljin
taivaalla ihanan väristen pilvien keskellä käsi pilven sisältä
ojentuvassa kädessä. Seuraavana iltana jatkoin rukousta. Yöllä
sama uni toistui, paitsi nyt makasin itse sängyssä ja katselin,
kuinka minua talutettiin. Olin todella vaikuttunut aamulla näystä.
Illalla rukoilin hartaasti Jeesukselta syntejäni anteeksi ja pyysin
häntä asumaan sydämeeni. Yöllä heräsin ja vuoteeni jalkopäässä
seisoi Jeesus ojentaen käsiään minua kohti. Katselin näkyä
lamaantuneena kunnioituksesta. Koko huone oli valaistunut,
vaikka ikkunassa oli pimennysverho. Aamulla tuntui, että kävelen
10 cm maanpinnan yläpuolella, niin keventynyt oloni oli. Tunsin,
että olin muuttunut sisäisesti. Aloin kuumeisesti lukea Raamattua
ja etsiä Jumalan tahtoa sieltä. Opetusta löytyi myös mm. netistä
ja Radio Deistä, kiitos siitä. – Arja

en saamia
Radio Dein kuuntelijoiden ja työntekijöid

rukousvastauksia
Älkää olko
mistään huolissanne,
vaan saattakaa aina se,
mitä tarvitsette,
rukoillen,anoen ja kiittäen
Jumalan tietoon.
Fil. 4: 6

Elin avoliitossa, mutta tultuani
uskoon aloin kokea avioliiton
olevan Jumalan siunaama
parisuhdemalli. Mieheni ei
halunnut naimisiin ja minä en
halunnut luopua suhteesta.
Rukoilin paljon asian puolesta,
ja kerran minulle kirkastui mitä
tehdä: Luopuessani suhteesta
koin kunnioittavani sekä omaani
että mieheni valintaa. Sain
käsittämättömän ilon ja rauhan
siinä tilanteessa. Kun muutimme
erilleen, kamppailin vaikeiden
erotunteiden kanssa. Lopulta
luovutin myös mieheni Herralle.
Rukousvastauksena hän tuli
uskoon ja menimme naimisiin
puolen vuoden sisällä. – Terhi

Yli 3 cm:n nivustyrä jäi
leikkaamatta Meilahden
sairaalassa, kun neljä
lääkäriä ihmetteli
edeltävänä päivänä,
ettei mitään leikattavaa
enää löytynytkään.
- Sari

Kaikkein tärkein rukousvastaus
on ollut, että saimme vaimoni
kanssa yli 30 vuotta sitten
yhdessä rukoilla Jeesusta
elämäämme Vapahtajaksemme
ja Herraksemme, mikä
muutti koko elämän suunnan
tavattoman monin tavoin. – Petri

Varvas tuleht
ui. Särky lisä
äntyi.
Tulehdus me
ni luuhun asti
.
Sanottiin, ett
ä ukkovarva
s ja
osa jalkaterä
ä pitää ampu
toida.
Kysyin, miten
sitten kävele
n?
Soitin ystäville
ja kirjoitin ne
tissä
rukouspyynt
öjä. Lääkärit
lu
pasivat
tehdä mahdo
llisimman sää
stävän
leikkauksen.
Menin sovitu
sti
sairaalaan. V
arpaani, joka
oli
ollut puoli vu
otta tulipuna
in
e
n, oli
nyt ihonvärin
en. Tohtori s
anoi:
"Ei mitään tu
lehdusta. Ei nä
in
hyväkuntoista
varvasta leik
ata."
Halleluja! Halle
luja! Mun rum
p
u
ni
pelastusta so
i, soi, soi! - L
eena

Hukkasin opiskeluaikoina
kotiavaimeni. Sain vuokranantajalta vara-avaimen
hetkeksi käyttööni, mutta
ellei avainta löytyisi, joutuisin maksamaan lukkojen uudelleen sarjoituksen.
Se olisi tehnyt opiskelijan
kukkaroon ikävän loven.
Avainta ei etsinnöistä huolimatta löytynyt mistään.
Tuskastuneena rukoilin,
että avain löytyisi ja kesken rukouksen tuli tunne,
että nyt asia ratkesi.
Samassa soi puhelin ja minulle soitti henkilö, joka oli
löytänyt avaimeni. – Päivi
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Kuvat: Ramón Antiñolo ja Anna Kucherova I Adobe Stock

Kristityt
Yhdessä ry:n
ohjelmat
Radio Deissä

to klo 10.15, 17.30
ja la klo 15.35
Toimittaja Heikki Kangas
raportoi Lähi-idän teemoista.
Yhteistyössä: Lev Hatsafon/
Pohjoisen Sydän ry.

Kuuntelijan toivelista
LIVE
Soita toiveesi suoraan lähetykseen.

Minä uskon

ke klo 17.30 ja su klo 13
Kertomuksia Jumalan
johdatuksesta, toimittajana
Maija Hurri.

Raamattu

ma-pe klo 5.30 ,
10.30 ja 15.25 ,
su klo 14 viikon kooste
Raamattua luettuna jae jakeelta.

to klo 14.25, pe 23.30
ja su klo 01
Toivoa tuovaa musiikkia ja
Raamatunjakeita. Yhteistyössä:
Toivoaraamatusta.fi.

ti klo 18, pe klo 23
ja su klo 03
Tauolla 26.6. - 31.7.
Suomen suurin viikoittainen
rukouspiiri.
ti, ke ja pe klo 10.15,
la klo 24 viikon kooste
Uutisia, historiaa ja kulttuuria.
Toimittajana Heikki Kangas.
Yhteistyössä: Lev Hatsafon/
Pohjoisen Sydän ry.

Lähetä toiveesi

Israel-raportti

Toivonlauluja

Tuomasmessu

Sykettä Israelista

Aalloilla

ti klo 16, ke klo 01
ja la klo 22.05
Radio Dein ystävien oma
ohjelma. Toimittajina Anu
Lehtipuu ja Marjaana
Keränen.

Rukous Suomen
puolesta

Toivekonsertti

la klo 16
www.radiodei.fi tai
Radio Dei/Toivekonsertti,
Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki.

Muuttunut lähetysaika

Kristityt Yhdessä ry:n
ohjelmissa luetaan
Raamattua, kasvetaan
kristittyinä ja
rukoillaan yhdessä,
saadaan rohkaisua ja
nautitaan musiikista.

Rukoillaan yhdessä

4.6. – 2.9.2018

su klo 19
Liity rukoukseen ja laula
vetoavia tuomaslauluja ja
moderneja virsisovituksia.

Virsivartti

su klo 7.45 ja 10.45
Tauolla 2. - 28.7.
Tarinoita virsistä kertoo
Seppo Suokunnas.

Yhdessä ylistämään

la klo 12 ja to klo 22.10
Rukoillaan, ylistetään ja
hiljennytään Jumalan edessä.
= uusinta

Uskon askeleita

ke klo 20.05, la klo 18
ja su klo 02
Mikko Matikainen avaa kristittynä olemista. Yhteistyössä:
Kansan Raamattuseura.

GOSPEL
GENTLEMEN
Pekka Simojoki
Jaakko Löytty
Petri Laaksonen

31.10.
01.11.
02.11.
04.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.

LAHTI Ristinkirkko
HELSINKI Temppeliaukion kirkko
TURKU Mikaelinkirkko
KANGASALA Kirkko
JYVÄSKYLÄ Taulumäen kirkko
ISOKYRÖ Kirkko
OULU Oulujoen kirkko
KUOPIO Tuomiokirkko
JOENSUU Joensuun kirkko

KIERTUE

LIPUT
ENNAKKOON 22 €
OVELTA 25 €

Konsertit alkava klo 19.00,
paitsi Joensuu klo 16.00
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Kuva: K.-U. Häßler I Adobe Stock

Hengellisten
kesäjuhlien
radiointeja Radio Deissä

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla

Evankeliumijuhlan lähetykset Kalajoelta 29.6.-1.7.

Helsinki

Järjestäjä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
• Pe 29.6. suora lähetys klo 18.00-20.00
• La 30.6. suora lähetys klo 13.00-16.00
• La 30.06. Siionin kanteleen toivekonsertti klo 16.03-17.30
• Su 1.7. suora lähetys: klo 10.00-11.30 ja 14-15.45.

Maanantai
17.40 Lintumetsä
18.03 Alusta alkaen
18.30 Aikamerkki
18.45 E-vartti
19.03 Uskonpuhetta**/
Seurakunnassa saarnattua** (kesäkuun ajan)
19.03 Sydämellä*
19.30 Lähellä ja kaukana*
20.03 Psalmisti
Perjantai
17.30 Aikamerkki
18.30 Matti-papin matkassa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta

Kansanlähetyspäivien lähetykset Ryttylästä 6.-7.7.
Järjestäjä: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)
Radioitavista lähetyksistä osa lähetetään suorana ja osa tallenteena
• Pe 6.7. klo 17.45-20.45
• La 7.7. klo 8.30-12.00
• La 7.7. klo 15.30-20.15
Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat, Pori 29.6.-1.7.
Järjestäjä: Suomen Vapaakirkko
• Su 8.7. klo 18.00-20.00 kooste kesäjuhlien ohjelmasta
Hengelliset syventymispäivät, Kauniainen 24.-26.8.
Järjestäjä: Suomen Raamattuopisto
Elokuussa 24-26.8. voit osallistua radion välityksellä
Suomen Raamattuopiston Hengellisille syventymispäiville.
Tarkemmat ohjelma-ajat selviävät myöhemmin.
Suorat lähetykset aiheuttavat muutoksia ohjelmakartassa oleviin lähetysaikoihin. Muuttuneista lähetysajoista ilmoitetaan myöhemmin.

Ainutlaatuinen uutuus

Suomessa ja maailmalla!
3 Genesis Raamattu Kartastolla
Kartasto-liite
(1576 sivua) sisältää Kirkko304 sivua
raamattu 1933/1938 tekstin. Kirkkoraamattu
3 Raamatussa on 2-värinen
1933/1938
304-sivuinen Kartasto-liite
samoissa kansissa.
3 Aitonahkainen (vuota), musta, ovh. 125 €/kpl
3 Keinonahkainen, viininpunainen, ovh. 115 €/kpl

Li sät i et oa:

Maanantai
17.40 Lintumetsä
18.03 Alusta alkaen
18.30 Aikamerkki
18.45 E-vartti
19.03 Uskonpuhetta**/
Seurakunnassa saarnattua** (kesäkuun ajan)
19.03 Sydämellä*
19.30 Lähellä ja kaukana*
20:03 Psalmisti
Perjantai
17.30 Aikamerkki
18.30 Matti-papin matkassa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
Raamattuopistolta
Seinäjoki

Raamattu saatavissa Juhannuskonferenssissa
ja muissa hengellisissä kesätapahtumissa.

Saatavissa myös kirja- tai verkkokaupoista!

Sisä-Suomi

Koko: 230 x 153 x 39 mm

www. g e n e s i s k i rja t . f i

Maanantai
17.30 Yhdessä Pohjanmaalla
17.45 Pois alta
Pohojalaanen tuloo

18.15
19.10
19.30
19.45

Psalmisti
Viikon menovinkit
Matkalla
Musiikkia menneiltä
vuosikymmeniltä
20.03 Elämä on
Perjantai
17.40 Vaasan aika
18.25 Valoa elämään
Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus
11.30 Elämän ääniä
Lohja
Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus
Kemi
Sunnuntai
9.55 –11.00 Jumalanpalvelus
Oulu
Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten radiopyhäkoulu
Kokkola
Sunnuntai
10.00 Suomalaisen seurakunnan jumalanpalvelus
11.25 Hetki kanssasi*/
Radiopyhäkoulu
12.00 Ruotsalaisen seurakunnan jumalanpalvelus
Rovaniemi
Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti
kohti messua
10.00 Messu Rovaniemen
kirkosta
* Tulee kerran kuussa
tai harvemmin
** Tulee kaksi kertaa kuussa
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Ohjelmakartta kesä
OPETUS JA HARTAUS

Maanantai

Kuva: SHUTTER TOP I Shutterstock.com

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Tarinoita toivosta
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! parhaita paloja
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Päivän porilainen
U 15.25 Raamattu
16.03 Syventävä oppimäärä
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
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
21.35 Sana ja armo
21.40 KD-Kompassi
22.00 Aurinkorannikon kesäilta
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! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

MUSIIKKIOHJELMA

Keskiviikko

Tiistai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! parhaita paloja
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
U 15.25 Raamattu
16.03 Aalloilla
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.25 Sana Jerusalemista
18.03 Rukous Suomen puolesta
U 19.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
20.03 Lähetysvartti
20.30 Itäraportti
21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Sana ja armo
22.00 Aurinkorannikon kesäilta
U 00.00 Gospel Train
U 01.00 Aalloilla
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

KESKUSTELUOHJELMA

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Viikon debatti
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Herätys eilen ja tänään
U 15.25 Raamattu
16.03 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30 Minä uskon
17.45 Sana koskettaa
18.03 One Way
19.03 Uskovaiset nuoret
19.32 NuottaFM
20.03 Uskon askeleita
21.03 Raamattu kannesta kanteen
22.00 Aurinkorannikon kesäilta
U 01.00 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

LÄHETYSTYÖ

Torstai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
U 06.40 Viikon Hallikainen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Israel-raportti
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! parhaita paloja
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
14.25 Toivonlauluja
15.15 Lähtöruutu
U 15.25 Raamattu
16.03 Raatihuone
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30 Israel-raportti

U

U

U

U

U

U

U

U

18.03 Avainradio
20.03 Viikon debatti
20.50 Iso Katekismus
21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.35 Sana ja armo
21.40 Itäraportti
U 22.10 Aurinkorannikon kesäilta
U 00.10 Yhdessä ylistämään
U 01.00 Raatihuone
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista
U

2018
LAPSET JA NUORET

U

Perjantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.45 Aamuhartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Jälki-istunto #
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto #
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Parisuhteen palikat
U 15.25 Raamattu
15.45 Kinoteekki #
16.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
17.00 USKON ILTA
17.10 Hartaus
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
20.50 Syvyydestä minä sinua
		
huudan
21.03 Raamattu kannesta kanteen
21.30 Sana ja armo
22.00 Aurinkorannikon kesäilta
U 00.00 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
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* Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin
** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kemin, Kokkolan, Oulun,
Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla.
E Ohjelma on englanninkielinen
R Ohjelma on ruotsinkielinen
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma
# Ohjelma on tauolla jonkin aikaa kesällä
JULKAISIJA:
Kristityt Yhdessä ry

UUSINTA

Lauantai
08.02 Pakina
08.15 Lintumetsä
08.20 Sana ja armo
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
11.03 Raatihuone
12.03 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi
13.03 Itäraportti
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
U 18.03 Uskon askeleita
U 19.03 Rainer Friman/Jippu
		
ja ihmisen ääni
20.03 Ajankohtainen Patmos #
U 22.00 Aalloilla
U 00.00 Sykettä Israelista
U 01.00 Toivonlauluja
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous Suomen puolesta

Uutiset
tasatunnein
klo 6.00 – 22.00

Sunnuntai
07.45 Virsivartti #
08.03 LASTEN MAKASIINI
08.03 Lasten Piplia
08.30 Junioriavain
08.45 Radiopyhäkoulu
09.05 Pyhäpäivän esittely
09.20 Sana ja armo
09.55-12.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
U 10.45 Virsivartti** #
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
		
Raamattuopistolta**
U 12.50 Sana koskettaa
U 13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu
U 15.03 Itäraportti
15.45 Lohdutussanoja elämän
		
taistelussa
U 16.03 Syventävä oppimäärä
17.03 Sana elää
19.00 Tuomasmessu
20.35 Viikon Hallikainen
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.

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

Enemmän rukousta, enemmän yhteyttä

R

aamatussa puhutaan lukemattomia kertoja rukouksen voimasta. Se kääntää meitä Jeesuksen
puoleen ja opettaa luottamaan Hänen apuunsa.
Sain unohtumattoman rukousvastauksen, kun olin aloittamassa työt Kristityt Yhdessä
ry:ssä ja vietin pääsiäistä vanhempieni luona. Harmiksemme Dei ei kuulunut heidän radiostaan,
joten vein asian Herralle. Vierailuni loppupuolella äitini pyöritteli vielä kerran taajuuksia – ja voi
ihme – Radio Dei löytyi! Ja soi siellä vielä tänäänkin.
Olemme kääntyneet Jeesuksen puoleen ja pyytäneet rukoukselle yhä enemmän tilaa Radio
Deissä. Yhteinen rukous on toki keskeisellä sijalla Kristityt Yhdessä ry:n toiminnassa: Palvelemme
kuuntelijoita valtakunnallisella Rukouspuhelimella ja rukoilemme yhteisten asioiden puolesta mm.
Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa.
Luottavaisina Jumalaan olemme syksyllä aloittamassa uuden esirukousohjelman, Rukousaseman.
Keräämme nyt rahoitusta ohjelman käynnistämiseksi. Kiitos, jos saatat kanssamme Rukousaseman
hyvään alkuun niin esirukouksin kuin lahjoituksin.

Vanhurskaan
rukous on
voimallinen
ja saa paljon
aikaan.
Jaak. 5:16b

Johanna Reinikainen
Yhteyspäällikkö
Kristityt Yhdessä ry

Haluatko Radio Deille oman Rukousaseman?

Anna uudelle rukousohjelmalle vankka alku

Kiitos lahjastasi!
Tulosslalä
syksy

Tue Rukousasema –ohjelmaa:
35 €		 rukousopetusjakso
49 €		 esirukousjakso
360 € kokonainen ohjelma

1
2

Soita nyt lahjoituspuhelimeen

0600 111 77 (10,26 € + pvm)
Anna lahja helposti tilisiirtona:
FI88 1012 3000 2061 75 (viite 3874)

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

