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Keijo Leppänen:

”Matkalla oppii myös häviämään
ja se vahvistaa vielä enemmän”
s. 9

Klo 7.50
Radiohartaus
nyt Radio
Deistä

Iltakahvin Olli Helenius
ja Mikko Rothfors:
”Kaikesta voi puhua,
tai ainakin yrittää”

s. 4

s. 2

Kirsi Rostamo:

Kristillinen kasvatus kantaa
Kuva: Jani Laukkanen

s. 6
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Radiohartaus
ui arjen ohjelmavirtaan

Uuden aikakauden radiohartaudet alkavat Radio
Deissä 1. lokakuuta alkaen arkisin klo 7.50 ja 17.05.

N

ykypäivänä moni kaipaa hiljentymistä
ja rauhoittumista. Tähän toiveeseen
vastaa uusi radiohartaus. Hartaudet
tuovat kuulijansa kosketuksiin pyhän kanssa
puhujan miettein ja äänenpainoin. Se on siten
puhujansa kuuloinen ja siinä käsitellään aiheita,
jotka eivät ole inhimilliselle elämälle vieraita.
Puhujiksi ovat lupautuneet mm. piispa
Teemu Laajasalo, muusikot Hanna Ekola
ja Laura Sippola, kirjailija Pia Perkiö sekä
pastorit Johanna ja Juha Tanska.
−Tuntuu hyvältä aloittaa hartauspuhujana
Deissä ja tulla kuulijoille tutuksi omilla
mietteilläni, kertoo Hanna Ekola. Kun kierrän
ympäri maata konsertoiden kappeleissa ja

kirkkosaleissa, laulujeni ympärillä on hengellisiä
ajatuksia myös puheen muodossa.
Hartauksissa Ekola haluaa puhua Jumalan
huolenpidosta niin surun ja vaikeuksien kuin
ylipäätään elämän keskellä.
− Kiitollisuus on itselleni vahva teema ja se,
että vaikka kaikkea en elämän myllerryksessä
ymmärrä, niin uskon, että sillä kaikella on oma
tarkoituksensa ja moni asia vielä joskus selviää.
Kun radiohartaudet saavat olla omanoloisia ja
sielunhoidollisia, niin tunnen olevani omalla
alueellani.
Teksti: Anu Lehtipuu
Kuva: Henna Mitrunen
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Radio Dei kertoo Jeesuksesta
kaiken ikäisille ja kaikkialla

M
alusta alkaen.

uistatko ajan, jolloin oli vain perinteisiä medioita, lehtiä ja radio- ja tvkanavia? Oli selkeät säännöt, mitä sopi sanoa tai kirjoittaa. Mainokset
olivat mainoksia ja jutut juttuja. Toimittajat etsivät kilvan totuutta ja
ajoivat yhteistä asiaa. Sehän on ollut viestinnän keskeisiä tehtäviä

Tässä numerossa

tuetaan kristillistä kasvatusta.
Annetaan lapsille
mahdollisuus
kuulla Jeesuksesta.

Kuva: Jarmo Teinilä

Kädessäsi oleva lehti on kristillinen media. Sen sivuilla Raamattu on
Raamattu, Jumala on Jumala ja Jeesus on edelleen se sama Jeesus,
joka kuoli ristillä meidän puolestamme. Ei enempää, eikä vähempää.

Aalloilla-lehti edustaa perinteisiä kristillisiä arvoja, sellaisia, joita myös Radio Dei
edustaa. Aalloilla-lehti ja Radio Dei puhuvat asioista, jotka eivät ole ihan eilisen
teeren keksintöjä ja markkinamiesten juttuja. Ihminen luotiin alun alkaen Jumalan
yhteyteen. Oli mies, nainen ja lapset. Opetettiin, mikä on oikein ja mikä väärin. Tieto
ja ymmärrys siirtyi vanhemmilta lapsille ja näin se on jatkunut ajasta aikaan aina
meidän päiviimme saakka.
Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Maailma on täynnä medioita, joissa Jumalan
luomistyö, Raamattu ja evankeliumi eivät enää ole itsestäänselvyys. Päinvastoin, yhä
useammasta mediasta Jumala puuttuu kokonaan ja niiden
sisällöt ovat varsin kaukana siitä, mitä Raamattu opettaa.
Muistan Jaakko Eleniuksen, joka oli aikanaan tunnettu
teologi ja journalisti, sanoneen erällä teologisen tiedekunnan
luennolla, että ”niin kauan kuin kirkon kellot lyövät, ei ole
mitään hätää”. Paljon on tapahtunut sen jälkeen. Kristillisen
uskon rooli perheessä sekä kouluopetuksessa on pienentynyt
niin paljon, että näillä on enää häviävän pieni merkitys
kristillisen maailmankatsomuksen omaksumisessa tai
edes sen ymmärtämisessä. Ei ole enää itsestään selvää,
että isovanhemmat saavat kertoa Jeesuksesta ja hänen
opetuksistaan lastenlapsilleen. Maahamme on syntymässä
sukupolvi, jolle Raamattu ja sen sanoma eivät merkitse
enää yhtään mitään.
Lehti jota luet, on olemassa juuri tämän takia. Tuemme
Radio Deitä, jotta se voisi levittää pelastavaa sanomaa,
pitää esillä armon evankeliumia ja kertoa rakastavasta
Jumalasta kaiken ikäisille, aina ja kaikkialla.
Tämä kaikki on mahdollista sen takia, että sinä olet
mukana mahdollistamassa sen meidän kanssamme.
Teemme sen yhdessä rukoillen, että Jumala täyttäisi
meidät kaikella viisaudella, jotta osaisimme tehdä juuri
oikeita asioita ja oikea-aikaisesti. Tänään kannamme
huolta erityisesti siitä, että lapset kautta Suomen saavat
vielä kuulla, että Jumala on heidät luonut lapsikseen,
ainutkertaisiksi ihmeiksi, ja että hän on luvannut pitää
heistä huolta.
Siunattua syksyä,
Sami Jalonen
Kristityt Yhdessä ry:n
puheenjohtaja
sami.jalonen@radiodei.fi

Pikku
tyttöni

suurin haaste oli
erottaa Raamatun
kertomukset saduista."
Kirsi Rostamo s. 6

Lastenlasten
puolesta
murehtiville:

Aina kun jokin huoli tulee,
käännetään se rukoukseksi."
Saara Kinnunen s. 10

Hengelliset
laulut

ovat yksi tapa viedä hyvää
viestiä sukupolvelta toiselle. "
Anna-Mari Kaskinen s. 15
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Mikko Rothfors
Ikä 43
Just married
Musiikki- ja elokuvatuottaja, terapeutti
Kahden teini-ikäisen tyttären isä

Uudessa Iltakahvilla
Olli ja Mikko – sarjassa puhutaan elämän myrskyistä ja
karikoista, huumoria unohtamatta.
Kuuntelijalla on suorassa lähetyksessä
merkittävä rooli:
Studioon voi soittaa
ja jakaa oman tarinansa tai kertoa mielipiteensä keskusteltavasta aiheesta.
Keitä olette?

Olli: Pienenä haaveilin, että minusta tulee palomies tai oikeastaan intiaanihan minusta piti tulla.
7-vuotiaana menin kitaratunneille.
Halusin mennä, koska vanhin siskoni meni. Mun sisko oli toimittaja, ja minulla oli käytössä sanelumankka. Tein sillä demoja, joita
olisi kyllä hauska kuunnella nyt.
Teininä käytiin nuorisopäivillä, ja
aina olin se tunnelmanluoja. Soitin
musaa, viihdytin toisia ja heilutin
tukkaa. Nyt olen muusikko. Ja näköjään myös radioääni.
Mikko: Työskentelen sekä terapeuttina että musiikki- ja elokuvaalalla tuottajana. Vapaa-ajalla pyrin urheilemaan mahdollisimman
paljon. Lenkkeilyä, kuntosalia ja
kamppailulajeja vähän säiden ja
fiiliksen mukaan. Perheeseeni
kuuluu kolme ihanaa naista: vaimoni ja kaksi teini-ikäistä tytärtä.
Näillä ulkoisilla määritelmillä on
helppo kuvata yhtä osaa itsestäni.
Se mitä kaikkea muuta olen, miten ajattelen ja mitä olen kokenut, selviää varmasti jonkin verran ohjelmaamme kuuntelemalla.
Avoimuus ja rehellisyys on tärkeä
osa sitä miten haluan elää.

Olli Helenius
Ikä 47
Lonely rider
Laulaja-lauluntekijä, muusikko
Kahden nuoren naisen isä

Iltakahvilla Olli ja Mikko:

Mitä vaikeampi aihe on,
sitä tärkeämpää siitä
on voida keskustella
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Miten syntyi ajatus
Iltakahvilla Olli ja
Mikko -ohjelmasta?

Mikko: Ohjelman nimen mukaisesti tämä ajatus kypsyi iltakahvilla.
Usein se, että porukassa on yksi,
joka avaa suunsa vaikeasta asiasta,
käynnistää keskustelun johon yllättävän monella onkin omakohtaista
tarttumapintaa.
Olli: Mikko on ammatiltaan terapeutti ja minä muusikko. Meidän
ammateissa tulee keskustelua hyvin paljon, eikä aina niistä niin helpoista asioista. Minulla tämä idea
on ollut vuosia. Jo lukioikäisenä
kuuntelin Pekka Saurin Yöradiolähetyksiä, joihin ihmiset saivat
soittaa ja avautua.
Mitä tapahtuu Iltakahvilla?

Olli: Meillä on joku teema illalle,
koetamme saada ihmiset keskustelemaan. Vaikka tämä on kaikille
suunnattu ohjelma, ikään tai sukupuoleen katsomatta, meidän
voimavara on se, että kaksi suomalaista keski-ikäistä miestä puhuu asioita.
Mikko: Meille voi soittaa, lähettää
whatsapp-, facebook- tai tekstiviestejä. Mennään ihan fiilispohjalta,
tilanteen mukaan.
Kokemusta radiotyöstä?

Olli: Olen minä käynyt juttelemassa radiossa monet kerrat, mutta
en omassa ohjelmassa. Ja paljon
turhaakin olen puhunut, studiossakin. Välillä ei pitäisi puhua
ollenkaan.
Mikko: Minulla oli 16-17-vuotiaana Lahden paikallisradiossa
viikoittainen puolen tunnin ohjelma. Tuon lisäksi olin mukana
saman radioaseman perjantai-illan
yö-ohjelmassa.
Radioterapeuttien missio
iltakahvilla?

Mikko: Tässä kontekstissa meidän
suurin missio on avata keskustelua vaikeista asioista. Usein vaikeuksien tai ylitsepääsemättömiltä

Keskiviikkoiltaisin Radio Deissä keskustellaan kuuntelijoiden kanssa
Olli Heleniuksen (vas.) ja Mikko Rothforsin isännöimässä ohjelmassa.

tuntuvien tilanteiden kohdatessa
syntyy virheellinen uskomus siitä,
että minä olen ainoa ihminen, joka
käy läpi tällaisia asioita. Tuo uskomus saa usein ihmisen uskomaan, että olen jotenkin virheellinen tai vääränlainen, etten kelpaa.
Toisinaan jo se, että kuulee ettei ole
yksin ongelmansa kanssa riittää
keventämään taakkaa.
Olli: Jaetaan yhdessä elämää, kipuja ja iloja. Kun on itse joutunut
kohtaamaan ja miettimään yksinäisyys-sanaa, on tajunnut, kuinka
paljon niitä yksinäisiä ihmisiä on.
Tämä voisi olla kohtaamispaikka
yksinäisille. Ei mikään deittisivusto,
vaan ihmiset kokisivat kuuluvansa
johonkin.

Milloin tulit uskoon?

Olli: Ei ole mitään tiettyä päivää.
On vaan ollut sellainen uskoon
kiinni kasvaminen. Olen kristityn perheen lapsi. On iso siunaus,
että on kristitty koti, joka ohjaa.
Teinipoikana sanoin tietoisesti
Jumalalle, että kyllähän mä tajuan
nää asiat, ja haluan sua seurata.
Todellakin, edelleen! Parasta!

ja toivon merkityksen. Jos autoilijalta kysyy, mikä on se hetki kun
todella tarvitset turvavyötä. Ei sitä
vyötä tarvita joka päivä, vaan silloin kun ajaa kolarin. Kun ”kolari”
tuli omassa elämässä, tajusin että
usko on se vyö, ainoa mikä pitää
hengissä.

Mikko: Olen myös syntynyt kristittyyn kotiin. Usko on minulle
lapsuudenkodin ennakkoperintö.
Sieltä on tullut sanoma ja tietoisuus
toivosta. Sitten vasta kun uskoani
toden teolla koeteltiin, tajusin sen

Huolestuttaako jokin?

Mikko: Mulla on huoli siitä, että
niin monien asioiden ja ongelmien
kanssa jäädään yksin. Tuo huoli on
yhtenä syynä siihen miksi teemme
tätä ohjelmaa. Toivomme todella,
että voimme myös tällä tavoin vaikuttaa asioihin, olla rikkomassa
hiljaisuutta.

Uudet kokohammasproteesit
Tiivistykset ja korjaukset odottaessa
Ilmainen hammasproteesien tarkastus

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

Teksti: Mikael Juntunen
Kuvat: Johanna Kare
Iltakahvilla
Olli ja Mikko
ke klo 21.40
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Lapsena saatu kristillinen kas
I

sa-Marian ollessa pikku tyttö
oli kristillinen kasvatus vielä
helppoa. Oikeastaan suurin
haaste olikin siinä, että hän erottaisi
Raamatun kertomukset saduista,
enkelit keijuista ja Jeesuksen supermiehistä. Kasvatuksen tukena oli
hyviä kristillisiä kirjoja ja muuta
mukavaa materiaalia. Isa kuunteli
aina kiinnostuneena Raamatun
kertomuksia, mutta pelottavimmat jätin lukematta.
Isan kristillisessä kasvatuksessa
oli suurena apuna kristillinen
päiväkoti Esikko. Siellä ruoka-

rukousten, hengellisten laulujen
ja Raamattu-opetuksen kautta
kristillisyys oli läsnä arjessa. Kun
kotona, päiväkodissa, sukulaisten
ja ystävien luona oli samanlainen
arvomaailma, sai Isa-Maria siitä
vahvan perustan, joka kantaa nyt
haastavampana aikana.
Yksi kristillisen kasvatuksen
vaikeimpia päätöksiä oli se,
ettei Isa jatkanut kristilliseen
kouluun, vaan valitsimme hänelle
lähikoulun. Kotimme lähellä ei
silloin asunut muita lapsia ja
ainoalle lapselle kaverit ovat

tärkeä asia. Kristillinen koulu oli
niin kaukana, ettei kavereita olisi
tavannut vapaa-aikana.
Kristillisen koulun jälkeen paras
vaihtoehto oli koulu, jossa kaikki
oppilaat tulivat erilaisista taustoista.
Ei ollut sellaista yhtä normia,
jota kaikkien pitäisi noudattaa
tai muuten kiusataan. Koulussa
oli myös kehitysvammaisten
luokkia, joten siellä lapset oppivat
todellista samanarvoisuutta.
Kun 2/3 koululaisista on
maahanmuuttajia sekä työperäisiä
että turvapaikanhakijoita, niin

Isa-Maria valitsi 6-vuotiaana ensimmäiseksi instrumentiksi viulun. Espoon musiikkiopiston ”soitinpolulla” hän sai kokeilla eri
instrumentteja ja ihastui harppuun ensi silmäyksellä. Soitin oli
kaunis ja Isa sai pienillä sormillaan siitä heti vahvan äänen.
Soitettuaan nyt viisi vuotta hän saa itse valita kappaleensa
ja se innostaa harjoittelemaan, vaikka välillä äiti joutuu silti
patistamaan.
Harppu mielletään enkeleiden soittimeksi ja mainitaan jopa
Raamatussa. Erityisen kauniisti harppu soi kirkon akustiikassa. Äiti toivoo, että Isa-Maria kohta oppii soittamaan vaikeampia kirkkokappaleita, jotta hän voisi säestää isäänsä Oskar
Vilkevuorta.

svatus kantaa
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lapsestani kasvoi suvaitsevainen.
Ensimmäisellä luokalla hän
kyllä tappeli somalitytön kanssa,
että kumpi on parempi; Jeesus vai
Muhammed, mutta hyvin pian he
oppivat kunnioittamaan toistensa
uskoa. Nyt tytöt ovat hyviä ystäviä.
Kun kysyin Isalta, miten hän
arvioi lähikoulussa saamaansa
kristillistä kasvatusta, niin hänellä
on siihen hyvin vahva mielipide.
Isa on turhautunut saamastaan
opetuksesta, sillä hänen mielestä
todellista oman uskonnon
tunnustuksellista opetusta ovat
saaneet vain muslimit.
Isa ei ymmärrä, miksi uskonnon
tunnilla opetetaan moraaliin ja
etiikkaan liittyviä asioita, jotka
kuuluisivat kaikille, eikä vain
ev.lut. kirkon jäsenille. Sen sijaan
Isa ei ole saanut opetusta koulussa
uskontonsa harjoittamisesta;
rukouksesta, jumalanpalveluksesta
ja Raamatusta. Päinvastoin, IsaMaria sai 6. luokan todistukseen
kympin uskonnosta, sillä hän
tiesi aiheesta enemmän kuin
opettajansa.
Valitettavasti omassa seurakunnassakaan ei tunnustuksellista
opetusta saa kuin vasta rippikoulussa.
Seurakunnan kerhoissa ja kristillisillä
kesäleireillä hartaudet liittyvät
edelleen kristilliseen etiikkaan
eikä tyttäreni ole sieltäkään saanut
hengellistä ravintoa. Toivoisin, että

Isa saisi sitä omasta kirkostaan,
mutta kodin lisäksi parasta on ollut
helluntailaisen ystäväni vetämät
nuorten illat. 13-vuotias nuori
kaipaa jo sitä, että voi ikäistensä
kanssa tutkia Raamattua, kysyä
vapaasti vaikeitakin kysymyksiä
teologiaa opiskelleelta ja tosissaan
tuoda rukouksessa Jumalalle omia
asioitaan.
Olen kertonut tietysti Isalle
omasta suhteestani Jumalaan ja
sanonut, että kun Jumala on niin
selvästi puhunut ja toiminut äidin
elämässä, niin hänen ei tarvitse
epäillä Jumalan olemassaoloa.
Mutta viisas tyttäreni toteaa, että
minun Jumalasuhde ei kannattele
häntä, vaan Jeesuksen on puhuttava
suoraan hänelle. Siksi rukoukseni
Jeesukselle on: “Varjele lastani ja
tule todeksi hänen elämäänsä”.
Kirsi Rostamo
Kuvat: Jani Laukkanen
Kirsi Rostamon blogi
Radio Deissä tiistaisin
klo 8.45 ja 12.50.
Kirsi kertoo ajatuksiaan
yhteiskunnasta, kirkosta
ja välillä myös arkisesta
elämästään Isa-Marian
sekä koirien Mintun ja
Fantan kanssa.

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

eijo Leppäsestä tuli uutisankkuri, koko kansan ruutukasvo, mutta
ei hän ihan sitä välttämättä havitellut. Pikku-Keijo makasi pirkanmaalaisen printtilehden päällä
kyynärpäät mustana lukien suosikkiseuransa Ilveksen maalintekotilastoja ja Veikko Kankkosen
mäkihyppytuloksia. Leppänen
sanoo muistavansa lapsuuden
uutismaailmasta Kekkosia, kotimaantapahtumia, ulkomaanuutisia
ja joitain nimiä, mutta ei mitään
kovin dramaattista.
– Mieli ei järkkynyt, vaikka
olen kylmän sodan aikakauden
pikkulapsi. Kyllä ne maailman
menoon liittyvät pelokkaat
uhkakuvat tulivat radion ja
telkkarin välityksellä, mutta en
muista sen erityisesti vaikuttaneen.
Lapsen maailmankuvalle tärkeintä
on kuitenkin lähiympäristö.
Etenkin jos se on turvallinen.
Riittää, jos vanhemmat osaavat
vastata ja luoda perusturvallisuutta.

Oppi tulee
arjen kautta
Puhutaan lapsista ja lasten kasvattamisesta. Keijo Leppänen naurahtaa, että kyllä muisti kantaa
vielä kymmenen vuoden taakse.
Uutismaailma tai lapsen ahdistuminen uutiskuvista ei kantautunut
heidän aamupalapöytäänsä, eikä jalostunut ”miksi isä” -kysymyksiksi.
Osin varmaan siksi, että iltatyö toi
isän kotiin puoleltaöin ja perheen
normaaliarkirytmi oli erilainen.
– Ei meillä käyty tämäntyylistä
keskustelua, mutta medialukutaito
on varmasti hyvä asia myös lapsille.
Ja jos ajatellaan kasvavaa lasta
kokonaisuutena, kaikista tärkeintä
on kodin vaikutus. Eikä siinä
tarvita puhuvaa vaikutusta, eikä
opettavaa vaikutusta, vaan kaikki
imeytyy lapseen arjen kautta,
uskoo Leppänen.

Älä pelkää huomista tai tulevaisuutta,

Jumala on jo siellä
Keijo Leppänen makasi pikkupoikana printtilehden päällä
kyynärpäät mustana, lukien suosikkiseuransa maalitilastoja.
Ei hän silloin ajatellut tähteyttä. Nyt hän tietää, mitä on olla
suosittu. Ja mikä on uskon ja itseluottamuksen merkitys.
Laatuaika
Se on se, mikä vanhempien pitää
antaa lapsilleen.
– Viettää aikaa lasten kanssa
koko perheenä. Siinä tulevat
myös medialukutaitoa koskevat
kysymykset ja vastaukset.
– Jos olisin opettaja, helpottaisin
omaa työtäni ottamalla päivittäisestä uutismateriaalista jotain
käsiteltäviin aineisiin.
Leppänen ei usko tiukkaan
kontrolliin kännykän käytössä.
– Me vanhemmat emme

tietystikään tiedä, kuinka paljon
dataa liikkuu. Se on meille suljettu
maailma ja sisällöllisesti sitä on
mahdoton kontrolloida.

Ei se saalis,
vaan se jahti
Leppänen hyppää sujuvasti kirjailijan rooliin. Hänen uusin kirjansa
jääkiekkoilija Eeli Tolvasesta on
valmis. Tätä kautta uutisankkuri
palaa hetkeksi uutisstudion parrasvaloihin arvioimaan sitä, mikä

tuottaa ihmisille tunteita.
– Kiky ja sote tuskin synnyttävät
samanlaista intohimoa kuin Eelin
maalit, hän naurahtaa.
Ihmiset kaipaavat rankan
uutismaailman sisään juuri
vaikkapa kiekkotarinoita.
– Se antaa nuorille hyvän väylän
tavoitella unelmia hyväksytyllä
tavalla. Vaikka vain yksi tuhannesta
nousee huipulle, mutta ne 999
saavat matkalla hyviä kokemuksia.
– Lapsi voi harrastaa mitä
tahansa, missä on kilpaurheilun
elementti, ja sillä matkalla hän
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oppii voittamaan. Mutta sillä
matkalla oppii myös häviämään.
Ja se vahvistaa vielä enemmän.
Vaikka se kirpaisee,
– Mutta kun tulee tällaisen
myllyn läpi ja sitten aikanaan
työelämään ja muuhunkin
elämään, hei l lä on tämä
vaikeuksista oppimisen kokemus.
Ryhmädynamiikka opettaa.

Jumalan töissä
T

oinen Kuningasten kirja kertoo Syyrian sotapäällikkö Naamanista.
Muistatko mistä hän tiesi lähteä hakemaan apua spitaalitautiinsa profeetta Elialta? Naaman oli ryöstöretkeltä Israelista tuonut vaimolleen tuliaisena orjan, juutalaisen tytön. Naaman oli kuuluisa
sotapäällikkö, mutta sairasti spitaalia ja joutui peittämään itsensä vaatteilla, ettei kukaan näkisi hänen tautiaan. Tämä orjatyttö, jonka nimeä
Raamattu ei kerro, kuitenkin näki ryöstäjänsä hädän ja halusi kertoa
mistä apu voisi tulla. Naaman sai tiedon avusta, nöyrtyi ottamaan vastaan Elian neuvon ja peseytymään Jordan-virrassa. Niin hän sai myös
parantua vaivasta. Ilman tämän orjatytön neuvoa hän ei olisi parantunut.
Tyttö tiesi kuka oli hänen Jumalansa, mikä oli hänen identiteettinsä. Se
oli jotain, mitä orjan asemakaan ei voinut häneltä viedä. Kun meidän
identiteettimme on rakennettu Jumalassa, se ei katoa ulkoisten asioiden
muuttuessa. Kristittyinä, olimmepa missä hyvänsä, määriteltiinpä meidät
ulkopäin minkä arvoiseksi tahansa, meillä on Jumalan antama arvo,
jota ulkoiset tekijät eivät voi riistää. Se on ainutlaatuista.
Tämä tyttö oli sisäistänyt sen, mitä hänelle oli opetettu. Tämä on meille
muistutus siitä, miten tärkeää on, että siirrämme jälkipolville uskon
perinnön. Täytämme tehtävämme opettamalla lapsiamme tuntemaan
Jumalan. Kerromme hänestä, joka voi auttaa monin verroin enemmän
kuin mitä ihminen voi auttaa.
Välitämmekö viestiä eteenpäin, aivan kuin Naamanin vaimo teki? Hän
otti vastaan saadun neuvon, vaikka se tuli hänen orjattareltaan. Meidän
tulee olla herkkiä kuulemaan Jumalan viesti, vaikka se inhimillisesti
näyttääkin tulevan sieltä mistä sitä ehkä vähiten odottaa.
Kaikki nämä ihmiset suostuivat olemaan Jumalan välikappaleina, jotta
hänen hyvyytensä pääsisi näkyviin. Jumala tahtoo käyttää sinuakin
voidakseen osoittaa hyvyyttään ja rakkauttaan tässä maailmassa.
Älä siis katso pienuuttasi ja omia mahdollisuuksia. Jumala ei kysy sinun
taitojasi, hän kysyy sinun tahtoasi.
Mitä luulet, miten tämä orjatyttö reagoi nähdessään parantuneen
Naamanin? Mitä ajattelet Naamanin sanoneen hänelle? Raamattu
kertoo, että parantumisestaan lähtien tämä sotapäällikkö uhrasi vain
Israelin Jumalalle. Hän tahtoi antaa kunnian sille, jolle kunnia kuuluu.
Jotenkin kuulen tuon orjatytön iloisen onnellisen naurun Naamanin
puolesta, ja siitä että Jumala on.
Uusheräyksessä olemme olleet pari vuotta mukana tekemässä ohjelmia
Radio Deissä, välittämässä eteenpäin viestiä myös mediamaailmassa.
Kaikki peli ei ole pelattu. Vielä on mahdollisuus, meillä on Jeesus!
Aivan kuin Naamanin paraneminen tapahtui hänen suostuttuaan
Jumalan profeetan neuvoon, niin meidänkin paraneminen tapahtuu
suostuessamme Jeesuksen neuvoon, uskomalla häneen.

Tappio ja häviäminen työelämässä on usein kovaakin. Uuden
Suomen kaatuminen 1990-luvun
laman uhrina on Keijo Leppäsen
koetinkivi, josta syntyi uusi polku.
Hän tuli MTV3:n leipiin 33-vuotiaana kesätoimittajana.
– Kun Uusi Suomi kaatui,
ajattelin että siinä meni minunkin
urani. Kuitenkin Leppänen sujahti
MTV3:lla runsaasti työkokemusta
omaavaan porukkaan. Eikä taaskaan
ensimmäisenä ollut mielessä, että
Esa Tommola tai legendaarinen
Urpo Martikainen pitäisi saada
raivattua tieltä. Lopulta kävi hyvin
– uutiskevennysmäiseen tapaan
kerrottuna.
– Siellä yläkerran käytävällä
tuli toimituspäällikkö vastaan.
Hän kysyi, että voisitko ruveta
lukemaan Keke noita uutisia, kun
sinä olet sopivan ikäinen ja sinulla
on kivoja vaatteita.
Elettyä elämää ei voi uudelleen
elää, mutta siitä oppii monenlaista.
Radio Dein Lapsen parhaaksi
-teemaviikolla kysyttiin: Mitä
sanoisit omalle 15-vuotiaalle
itsellesi Jeesuksen seuraamisesta?
Esimerkki löytyi Helsingin
Saalemin pastori Mika Yrjölän
sanoista: ota riski, se kannattaa.
Ei kannata stressata, eikä tarvitse
elää pelossa tai ahdistuksessa, kun
asiat ovat toisissa käsissä.
– Sanoisin itselleni samalla
tavalla, mutta jatkaisin: älä pelkää
huomista tai tulevaisuutta, Jumala
on jo siellä.
Teksti ja kuva:
Mikael Juntunen

Kuva: Naddiya | Dreamstime.com

Sopivan ikäinen ja
kivat vaatteet

Eeva Pouke
Toiminnanjohtaja
Uusheräyksen keskusliitto ry

Uusheräys tänään
perjantaisin klo 17.45 Sisä-Suomen taajuuksilla
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Psykoterapeutti Saara Kinnunen:

Isovanhemmuus
on mahdollisuus
S

aara Kinnunen vieraili
Radio Deissä Lasten parhaaksi -teemaviikolla toimittaja Päivi Salorannan
vieraana puhumassa isovanhempien roolista lapsen kristillisessä
kasvatuksessa.

Suhde lapsenlapseen
on kaiken muun
perusta
Saara Kinnunen kuvaa, että lapsenlapsen kanssa voi elää todeksi
uskonelämää jakamalla aivan tavallista arkea hänen kanssaan.
− Millä tavalla elämme ja miten
usko, kiitollisuus ja ilo näkyvät elämästämme, se on vahvin todistus ja
tekee tunnejäljen lapsen elämään.
Isovanhemman ja lapsen suhde
on Kinnusen mukaan perusta, jolle
kaikkea vuorovaikutusta
rakennetaan. Vaikka
suhde on paljon syvempi
asia kuin kasvokkain tapaaminen, kohtaamiset
luovat pohjan, jolle myös
etäsuhdetta kauempana
asuvan isovanhemman
ja lapsenlapsen välille
voidaan rakentaa.
− Isovanhemmuus
toteutuu suhteessa.
Suhteen luominen,
vahvistaminen ja ylläpitäminen lapsenlapsen kanssa on pohja
kaikelle muulle.

Psykoterapeutti uskoo, että kun
suhde jälkikasvuun on luotu, se
kantaa myös läpi teini-iän myrskyjen. Isovanhempien kanssa saatetaan puhua sellaisista asioista,
joista ei vanhempien kanssa jutella.
Kinnunen kertoo jopa olevansa
kirjeenvaihdossa teini-ikäisen lapsenlapsensa kanssa.
Suhde lapsenlapseen on
Kinnusen mukaan mahdollista tuhota arvostelemalla ja moittimalla
lasta tai esittämällä hänelle ankaria
vaatimuksia. Suhteelle on tuhoisaa
myös se, jos lapsi ei tule nähdyksi.
Isovanhempien pitäisikin välillä
hemmotella lapsenlapsiaan.
- Kun kasvatimme omia lapsiamme, monella meistä isovanhemmista oli paljon vaatimattomammat olot, emmekä pystyneet
antamaan heille kaikkea sitä, mitä
olisimme halunneet. Monesti nyt

yritämme korvata sitä. Toisaalta,
lapsilla saa olla sellainen kokemus,
että mummolassa paistettiin lettuja
ja siellä sai valvoa vähän pitempään
kuin kotona.
Kinnunen korostaa, että yhteisistä pelisäännöistä on kuitenkin
hyvä sopia vanhempien kanssa.
Psykoterapeutti tuo esiin, että
monissa tutkimuksissakin on todettu lastenlasten hyötyvän isovanhempien kanssa solmitusta
suhteesta.
- Se vaikuttaa positiivisesti heidän tunne-elämäänsä, sosiaalisiin
taitoihinsa ja jopa kognitiivisiin

kykyihinsä. Lisäksi Jyväskylässä
tehdyssä tutkimuksessa on todettu,
että murrosiän kielteisiä ilmiöitä –
masennusta, koulupinnausta, ilkivaltaa ja päihteidenkäyttöä – hillitsee, jos nuori on lapsuudessaan
ollut tekemisissä joko vanhojen
ihmisten tai vammaisten kanssa.

Rukous lastenlasten
puolesta ei lakkaa
Kinnusen mielestä isovanhempien
tärkein tehtävä on lastenlastensa
puolesta rukoileminen. Hän kertoo rukoilevansa yleensä iltarukouksen heidän kanssa. Lapsista
vanhimmat, 11- ja 13-vuotiaat,
ovat jo pitkään halunneet vastavuoroisesti siunata häntä
iltarukouksen yhteydessä.
Psykoterapeutti on sitä
mieltä, että erityisesti pienen lapsen kohdalla ei kannata heti luovuttaa, vaikka
lapsi sanoisikin, ettei halua
rukoilla.
- Siinäkin on taustalla
isovanhemman ja lapsen
suhde, joka kantaa huonojen tuulienkin yli. Tietysti,
jos isommat lapset ottavat
isovanhempaan etäisyyttä ja
kieltäytyvät rukoilemasta yhdessä, niin kyllähän sitä pitää
kunnioittaa. On hyvä antaa
heidän kuitenkin tietää, että
mummi silti rukoilee ja siunaa heitä.
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Isovanhempien tärkein
tehtävä on lastenlastensa
puolesta rukoileminen.

kuitenkin muistuttaa, että he eivät
voi kieltää isovanhempia elämästä
uskonelämää ja kertomasta lapselle
arkisia tarinoita siitä, miten Jumala
on kuullut heidän rukouksiaan ja
auttanut heitä.
Psykoterapeutilla on myös
neuvo sellaisille isovanhemmille,

Saara Kinnunen on sosiaalipsykologi, psykoterapeutti,
kirjailija ja kolumnisti. Kahdentoista lapsen isoäidille
kaikkein tärkein titteli on kuitenkin ”mummi”.
Kinnusen kirja, Isän Kaipuu, valittiin
vuoden 2016 kristilliseksi kirjaksi.
Kinnunen on kirjoittanut myös isovanhemmuudesta.

Monet vanhemmat ovat etääntyneet kristillisistä arvoista eivätkä
itse esimerkiksi rukoile lastensa
kanssa. Useat kristillisen kasvatuksen saaneista vanhemmista kuitenkin Kinnusen mukaan sallivat sen,
että isovanhemmat rukoilevat ja
lukevat Raamattua lasten kanssa ja
käyvät heidän kanssaan kirkossa.
Tämä antaa isovanhemmille mahdollisuuden tarjota lapsille kristillistä kasvatusta. Kinnunen iloitsee
siitä, että monessa seurakunnassa
järjestetään nykyisin myös isovanhempien ja lastenlasten leirejä.
- Kannattaa kysyä, mikä lapsen vanhemmilla on esteenä ja
kynnyksenä hengellisille asioille

– Onko heillä kielteisiä kokemuksia uskovaisista ihmisistä ja seurakunnasta ja jopa siitä omasta uskovasta lapsuudenperheestä, minkä
vuoksi he haluavat ottaa etäisyyttä
uskonasioihin.
Kinnunen uskoo, että monelle
vanhemmalle on jäänyt lapsuudestaan traumoja Jumalalla pelottelusta, kun Jumalaa on käytetty
väärällä tavalla kasvatuksen jatkeena. Psykoterapeutti kehottaa
ajattelemaan, että Jumala on ennen kaikkea meidän turvamme.
Jos lapsen vanhemmat kieltävät
omia vanhempiaan harrastamasta
kristillisiä asioita lapsensa kanssa,
sitä on kunnioitettava. Kinnunen

jotka jatkuvasti murehtivat lastenlastensa puolesta:
- Aina kun jokin huoli tulee,
käännetään se rukoukseksi.
Teksti: Milla Suonio
Kuvat: Saara Kinnusen arkisto

Merkitse kesätapahtuMat
kalenteriin!
aviopolis-avioparikurssi,
järvenpää 15.-16.6.2019
paremman avioliiton perheleiri,
pieksämäki 6.-13.7.2019
levi Cross - parisuhde- ja perheleiri,
kittilä 20.-27.7.2019
avioparikurssi,
lapua 23.-25.8.2019

tapahtumakalenteri ja lisätiedot
parempiavioliitto.fi
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Uusia ohjelmia lasten
Jeesuksen ja Raamatun tunteminen tarjoavat lapselle vahvan perustan
ja turvan. Pidämme tärkeänä, että lapset ja nuoret saavat edelleen kuulla
Jeesuksesta, ja että voimme tukea heidän kasvattajiaan. Edistääksemme
tätä työtä, Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatarjonta kasvaa kolmella uudella
ohjelmalla: Kasvattajan sydämellä, JC-Radio ja Rukousmaja.

ti klo 21.40, su klo 00:30

la klo 10.35

U

Kuva: Johanna Reinikainen

Kuva: Johanna Reinikainen

Kasvattajan sydämellä
lapsi on mittaamattoman arvokas

U

udessa Kasvattajan sydämellä -ohjelmassa pureudutaan ajankohtaisiin teemoihin ja löydetään yhdessä
ammattikasvattajien ja vanhempien kanssa vastauksia

kasvatushaasteisiin. Ohjelmaa
tehdään yhteistyössä Helsingin
Kristillisen koulun kanssa. Sitä
toimittaa Maritta Lamponen,
joka toimii kristillisen Päiväkoti
Purren varhaiskasvatusjohtajana.
− Sydämelläni on näky tehdä
eläväksi kristillistä kasvatusta. Se
on paljon enemmän kuin uskontokasvatusta. Näen, että jokainen
lapsi ja nuori on erityinen.
Vanhemmilta nousee isoja
kysymyksiä, joihin haetaan syksyn aikana vastauksia: Kelpaako
ja riittääkö lapseni? Saako hän
kavereita? Miten rohkaista lasta
kasvamaan sellaiseksi kuin hänet
on luotu?
− Toivon, että ohjelma saa olla
tukemassa kaikkia kasvattajia
luottamaan itseensä, että ollaan
hyvällä tiellä, Lamponen toteaa.
Tänä aamuna aivan varhain
Jeesus sinua rukoilen.
Olet ystäväni parhain,
sinä viisas ja ikuinen.
Anna apusi päivään tähän
anna ilosi matkalle.
Voinko tänään edes vähän,
olla avuksi toiselle?
Anna-Mari Kaskinen

Kuva: Oksix | Dreamstime.com

JC-Radio sukeltaa
nuorten maailmaan

M

illaista ohjelmaa varhaisnuoret (10-14-vuotiaat)
haluavat kuunnella? Parhaiten
tämän tietävät nuoret itse. Siksi
JC-Radiota toimittavat 7. luokkalaiset Milja Hartonen ja
Samuli Piipari. Sitä tehdään yhdessä Suur-Helsingin Kristillisen
koulun oppilaiden kanssa ja
taustatukea antaa rehtori Jan
Cedercreutz.
− Itsetunto on aika tärkeä aihe
ja mistä ottaa mallia, kun netissä
näkee paljon kaikenlaisia vaikutteita. Lisäksi median käyttö
ja asiat, jotka liittyvät maailman
tapahtumiin, Hartonen ja Piipari

kertovat ohjelman teemoista.
Nimikirjaimet ”JC” tulevat sanoista Jesus Christ (suom. Jeesus
Kristus). Ytimessä onkin käsitellä
nuoria kiinnostavia aiheita myös
Raamatun näkökulmasta.
− Toivon, että JC-Radio auttaa
nuoria pohtimaan omaa arvomaailmaansa. Miettimään, onko
tämä usko mun juttu, haluanko
kasvaa suhteessa Jeesukseen,
Cedercreutz toteaa.
Ohjelma kiinnostanee myös aikuisia, jotka haluavat kuulla mitä
nuoret pohtivat ja kuinka tukea
heidän kasvua aikuisiksi.
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parhaaksi

Vaikuta

Haluatko lasten
tuntevan Jeesuksen?
Osallistu Lasten parhaaksi -keräykseen
– tuet lasten ja heidän kasvattajien
parissa tehtäviä kristillisiä radio-ohjelmia.

Tiesitkö?

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

jelmia
Voit kuunnella ohjan
kuukauden a
sta
Radiot.fi –arkisto

su klo 8.03
Kuva: Pekka Kaskinen

Rukousmajassa
ollaan Jumalan
suojassa

P

yhäaamuisin lapsia ja heidän perheitään kutsutaan
Rukousmajaan, joka toteutuu
osana Lastenmakasiinia. Ohjelma
on kirjailija, runoilija ja sanoittaja
Anna-Mari Kaskisen käsialaa.
Idea ohjelman nimeksi kumpusi
Mukulamessusta, jossa lapset voivat piipahtaa rukousmajassa.
− Majassa ollaan Jumalan suojassa. Rauhallisessa paikassa voi
kertoa tärkeitä asioita Jumalalle.
Omassa sydämessä on maja tietysti aina valmiina. Mutta voihan
olla, että ohjelman myötä joku
lapsi innostuu rakentamaan oikean majan, mihin voi mennä ja
rukoilla, Kaskinen kuvailee.
Rukoukset nousevat kirkkovuoden teemoista. Ohjelma on
suunnattu lapsille, mutta myös
koko perhe voi kokoontua yhdessä radion ääreen.
− Tai vanhemmat voivat jättää jo yöksi Dein päälle. Kun
pikkuiset heräävät aikaisin, voivat he kuunnella sitä itsekseen,
Kaskinen vinkkaa.
Kaskisella on pitkä historia

hengellisestä työstä lasten parissa. Oma kirjoitustyö lähti liikkeelle laulujen tekemisestä Pekka
Simojoen kanssa. Kaskisen mukaan hengelliset laulut ovat yksi
tapa viedä hyvää viestiä sukupolvelta toiselle. Kiperässä tilanteessa ne voivat tulla mieleen
ja rohkaista.
− Esimerkiksi itse opin mummilta Siionin kanteleesta lintuaiheisia lauluja, kuten: ”Kun on
turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla.”
Kaskiselle on tärkeää, että tuleville sukupolville siirretään uskon
perintöä ja erityisesti luottamusta
siihen, että Jumalan apuun voi
turvata kaikissa tilanteissa.
Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Famveldman | Dreamstime.com

Miten voin tukea
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Yrittäjähenkeä yhdistykseen

K

ristityt Yhdessä ry:n hallituksen uusin jäsen Raimo
Raukko tuo mukanaan
aimo annoksen yrittäjähenkeä. Jo
13-vuotiaana hänellä oli oma kioski
ja 80-luvulla hän vaikutti vahvasti
suomalaisten hullaantumiseen
Champ-herkkusienistä.
− Koen ihmisten johtamisen
palvelutehtäväkseni. Itselle
ykkösseikka on auttaa toisia
puhkeamaan kukkaan, Raukko
kertoo.
Kauppiaana Raukko vaikutti
sekä Harjavallassa että Raumalla.
Kustannus Oy Uusi Tien
toimitusjohtajana hän työskenteli
14 vuotta.
− Huippuhetkiä oli, kun sai
oman henkilökunnan lisäksi
toimia muiden sidosryhmien
kanssa. Syntyi esimerkiksi
Seurakuntalainen.fi –palvelu, jossa
oli mukana kuusi eri tahoa, kuten
Radio Dei.
Eläkkeellä Raukko ei jäänyt
laakereille lepäämään, vaan
kouluttautui työnohjaajaksi.
Vuoden alusta hän tuli mukaan
Kristityt Yhdessä ry:n hallitukseen.
− Olin rukoillut jotain tehtävää,
kun ajattelin, että olisin vielä ehkä
”käyttökelpoinen”. Saattoi olla

johdatusta mukana, sillä samalla
viikolla Lauri Nurminen soitti ja
kysyi kiinnostustani hallitukseen.
Raukko on tullut tunnetuksi
uudistajana. Miten kehittäisit
radiotyötä?
− Elämme ajassa, jossa
erilaiset tuulet puhaltavat
voimakkaasti. Laajemmalle Dein
kuuntelijajoukolle pitäisi saada
mielikuva, että tämä on ”minun
radioni”. Eri kohderyhmät voisi
erottaa selkeämmin ja ohjata
heille omat tutut
kuunteluajat, jottei
Rakas
s y n ny t u r h a a n
Raamatunkohta
tyytymättömyyttä.
Radio Dein ystäviä
Minä seison ovella
hän haluaa haastaa ja
ja kolkutan. Jos joku
kannustaa.
kuulee minun ääneni
− Jos todel la
ja avaa oven, minä
haluamme elää tyytulen
hänen luokseen,
tyväisempää eläja me aterioimme
mää, meidän on
löydettävä itseäm- yhdessä, minä ja hän.
Ilm. 3:20
me suurempi päämäärä, jota haluamme edistää. Yhdessä voimme
auttaa Radio Deitä ja Kristityt
Yhdessä ry:tä vaikuttamaan. Nyt
Sinua tarvitaan!

Kuva: Raukon kuva-arkisto

Teksti: Johanna Reinikainen

Liity nyt Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi
SAAT
YSTÄVÄKASSIN!

Viedään yhdessä
toivoa joka sydämeen,
radiolla.
Lue lisää
seuraavalta sivulta

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

kristillistä radiotyötä?

Soita
lahjoituspuhelimeen

0600 111 77

(10,26 € + pvm)

0600 10 700

(20,28 € + pvm)

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/liity tai lähettämällä
yhteystietosi osoitteeseen
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
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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
Summa, jolla haluan tukea toimintaa kuukausittain: _____€
Nimi

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

Leikkaa ja lähetä

Tervetuloa jäseneksi/radiokummiksi

Lähiosoite

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka
Allekirjoitus

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

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

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176
Lahjoita Pivolla
numeroon: 050 357 7745

Saajan
tilinumero
Saaja
Maksaja

FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry

Valitse haluamasi viite:
2600
3900
7702
7715
7773
7760
7744

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

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

Euro

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021, Poliisihallitus 16.11.2016. I Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.
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R adio Dein
uudet blogistit
Marko Sagulin
seurakunnassa
Seurakuntapastori Kangasalan
miten ajatuksia Jumalan
Blogeissa Sagulin jakaa useim lotteisuudesta ja siitä,
niu
suuruudesta, seurakunnan mo erilaisuus voisi olla
n
ine
nä
ski
kuinka kristittyjen ke
avara.
kokonaisen seurakunnan voim t kuullaan parillisen
ma
Sagulinin Päivän blogi -ohjel
ja klo 12.50 (u).
viikon maanantaisin klo 8.45

Tapaamisia
kesäjuhlilla

Emil Anton
Suomalais-irakilainen katolinen teologian
mai
joka valmistelee väitöskirjaansa Helsingin ylio steri,
pistossa.
Antonin syksyn radioblogeissa perehdytään
muun muassa Raamatun muinaisirakilaisiin
taustoihin
keskiviikkoisin klo 8.45 ja 12.50 (u).

Kaisa Kariranta
Turistipappi, Espanjan Aurinkorannikko
n kulttuurin
Kariranta pohtii luterilaisuutta katolisen maa ja klo
keskellä parittoman viikon perjantaisin klo 8.45alla
12.50 (u). Teema laajentuu aika ajoin, kun sam ieskirkon
rim
ohjelmapaikalla pääsee ääneen Lontoon Me
pappi Marjaana Härkönen.

Radio Dei ja Kristityt Yhdessä ry osallistuivat
jälleen useille hengellisille kesäjuhlille. Kalevi
Marin kertoi, että Juhannuskonferenssissa
syntyi hyviä keskusteluja ja löytyi uusia
radiotyön ystäviä. Kesäkisaan osallistui satoja
ihmisiä. Onnetar suosi Markus Nuutista.
Siunattuja puheluja hänelle Nokia 8110 4G
banaanipuhelimella.

Tavataan tapahtumissa
Israel 70 vuotta –juhlakonsertti la 6.10. klo 17
Esiintyjät: Saalem Brass ja Perttu Mathlin
Turun Helluntaiseurakunta, Puistokatu 6 B
Järjestäjät: Radio Dei, Kristityt Yhdessä ry ja ICEJ:n Suomen osasto
Rukouslaulujen pyhäinpäivä la 3.11. klo 14
Muistellaan poisnukkuneita lähimmäisiä ja rukoillaan yhdessä.
Esiintyjät: Carmen Ensemble ja Tuohus-kuoro
Rukoilemassa Dein rukousohjelmista tuttuja juontajia
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23, Helsinki
Järjestäjät: Radio Dei, Kristityt Yhdessä ry ja Agricola-liike
Rukous Suomen ja Rauman puolesta su 25.11. klo 18
Esiintyjät: Jaana ja Sauli Ahvenjärvi sekä Kirkhakkine
Pyhän Ristin kirkko, Luostarinkatu 1, Rauma
Järjestäjät: Radio Dei, Kristityt Yhdessä ry, Rauman ev.lut. srk,
Rauman Avainsrk ja Rauman Vapaakirkko
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, tervetuloa!

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 €

| 19

Alueellisia
ohjelmia
Radio Dein
taajuuksilla
Helsinki
Sammeli Juntunen (vas), Kaisamari Hintikka, Juhani Holma ja Leena Huovinen ovat
Espoon piispanvaalin neljä ehdokasta. Kuvat: Kirkon kuvapankki/Harri Jantti, Kuva-Ahde

Radio Dei tenttaa
Espoon piispaehdokkaat
– saarnanäytteet suorana radiosta
Piispaehdokkaat Kirsi Rostamon haastateltavina ke klo 9 ja 13
• 29.8. Leena Huovinen, Hgin srkyhtymän johtava oppilaitospappi ja
Kirkkohallituksen kisapappi, rovasti
• 12.9. Juhani Holma,
Kirkon koulutuskeskuksen
jumalanpalveluselämän kouluttaja,
teologian tohtori
• 19.9. Kaisamari Hintikka, Luterilaisen
maailmanliiton apulaispääsihteeri,
teologian tohtori
• 26.9. Sammeli Juntunen, Savonlinnan
srk:n kirkkoherra, teologian tohtori
Vaalitentit ovat myös kuunneltavissa radiodei.
fi-sivuilla ja Radiot.fi-palvelussa kuukauden ajan.

PTX

– Uuden musiikin ohjelma
ke klo 20 ja pe klo 14.30 uusinta

esku Mataran isännöimä musiikkiohV
jelma starttaa lokakuussa Radio Deissä.
Vesku on pitkän linjan artisti, musiikkituottaja

ja radiomies, joka asuu tällä hetkellä Havaijilla.
Uuden musiikin lisäksi ohjelma tarjoilee kuulumisia, haastatteluja ja tarinoita lähetyskentiltä.
PTX tulee Kreikan kielen sanoista Phone
Terismos Christos, joka vapaasti suomennettuna
tarkoittaa Kristuksen sadonkorjuun ääni.

Piispaehdokkaat saarnaavat
Tuomasmessussa su klo 18,
joka radioidaan suorana
•
•
•
•

9.9. Leena Huovinen
16.9. Kaisamari Hintikka
30.9. Juhani Holma
7.10. Sammeli Juntunen

Kirsi Rostamon toimittama
kooste Espoon hiippakunnan piispanvaalitenteistä kuullaan sunnuntaina 7.10. klo 20.
Espoon hiippakunnan vaalin ensimmäinen kierros on
8.10. Radio Dei seuraa vaalien tuloslaskentaa suorassa
iltapäivälähetyksessä.

Maanantai
17.30 Avoin
kuntakanava*
18.45 E-vartti
19.00 Uskonpuhetta**/
Seurakunnassa
saarnattua**
20.00 Armollista menoa
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen
Raamattuopistolta

Perjantai
17.40 Vaasan aika
18.25 Valoa elämään
Sunnuntai
9.55 Jumalanpalvelus
11.30 Elämän ääniä
Lohja
Sunnuntai
9.55 Jumalanpalvelus
Kemi
Sunnuntai
9.55 Jumalanpalvelus

Sisä-Suomi

Oulu

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

Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten
radiopyhäkoulu

Turku

Rovaniemi

Maanantai
17.40 Lintumetsä
18.03 Tilipäivä*
19.02 Ilpoisten piiri
Turun
Martinkirkosta***

Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti kohti
messua
10.00 Messu Rovaniemen kirkosta

Seinäjoki
Maanantai
17.45 Pois alta, pohjalaanen tuloo!
18.15 Psalmisti
19.10 Menovinkit
19.30 Matkalla
20.03 Elämä on

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

* Tulee kerran
		 kuussa tai
		harvemmin
** Tulee kaksi kertaa
		kuussa
*** Tulee kaksi kertaa
		 kuussa parillisilla
		viikoilla
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Kannatusjäsenenä saat vaikuttaa

Uusimman kyselyn tulokset
T
oteutimme alkuvuodesta kyselytutkimuksen kannatusjäsentemme keskuudessa. Oli hienoa
huomata, että toimintamme ja
radio-ohjelmamme ovat linjassa
jäsenistömme toiveiden kanssa.
Olemme myös kiitollisia, että
saimme useita ideoita toimintamme kehittämiseksi.
Tärkein tehtävä on
evankeliumin kylväminen

Kyselyn perusteella ehdottomasti
tärkeintä jäsenillemme on, että
yhdistys levittää evankeliumia
radio-ohjelmien, tapahtumien ja
Rukouspuhelimen kautta. Toiseksi
tärkeimmäksi tehtäväksi koettiin
kristittyjen yhteyden edistäminen
edellä mainituin keinoin.
Ohjelmien pysyttävä
Raamattu-uskollisina

Kuunnelluin ohjelma jäsenistön keskuudessa on tällä hetkellä
Heikki Kankaan Israel-raportit.
Myös Toivekonsertti, Rukous
Suomen puolesta ja Mikko
Matikaisen toimittama Uskon askeleita ovat suosituimpien listalla.
Vastaajat toivovat erityisesti,
että yhdistyksen ohjelmat

Valitse
lempimusiikkiasi:
radiodei.fi/ohjelmat/
kuuntelijan-toivelista

pysyvät uskollisina Raamatulle −
tuoreella ja raikkaalla tavalla, ovat
evankelioivia ja sisältävät todistuksia
Jumalan teoista ja uskoontulosta.
Ohjelmistamme erityisesti Minä
uskon, Uskon askeleita ja Aalloilla
tarjoavat tätä kuuntelijoille.
Lisäksi raamatunlukua kuullaan
Toivonlauluja ja Raamattu
-ohjelmissa.
Jäseni stön keskuudessa
toivottiin enemmän rukousta
radioon. Rukous Suomen
puolesta -ohjelman rinnalle
olemmekin juuri aloittaneet
uuden esirukousohjelman,
Rukousaseman, aina perjantaiiltaisin kello 20.05. Lisäksi lisäämme
mahdollisuuksien mukaan
enemmän rukousta olemassa
oleviin ohjelmiin.
Toiveena perinteistä
hengellistä musiikkia

Musiikin osalta vastaajat toivovat erityisesti rauhallisia suomalaisia hengellisiä lauluja ja virsiä.

Yhdistyksen musiikkiohjelmat
keskittyvät täyttämään juuri näitä
tarpeita niin Toivekonsertin,
Toivonlauluja kuin Virsivartin
muodossa. Lisäksi joka arkipäivä
lähetetään Kuuntelijan toivelista,
jossa kappaleet voi itse nimetä.
Jäsenmaksut ja
esirukoukset kantavana
voimana

Yli 90 % vastanneista haluaa tukea
yhdistystä jäsenmaksuin ja lähes
puolet esirukouksin. Noin viidennes vastaajista haluaa antaa tukea
kertalahjoituksin ja ostamalla ystävätuotteita, kuten kortteja ja kalentereita. Vastausten joukossa toivottiin tukituotteiden kehittämistä,
joten keksimme mielellämme jotain uutta tällä saralla.
Perinteinen posti ja radio
tiedottavat parhaiten

Yli puolet toivovat saavansa tietoa yhdistyksestä ensisijaisesti
perinteisen postin kautta. Noin
joka neljäs toivoi Radio Deitä ja
joka seitsemäs sähköpostia pääasialliseksi tiedotuskanavaksi.
Radiota käytämmekin jo entistä
aktiivisemmin.

Soita

Rukouspuhelimeen
040 172 7000
avoinna
joka ilta
klo 19-23

Lähetä

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

Hei Kristityt Yhdessä ry:n jäsen,
Olet lämpimästi tervetullut Kristityt Yhdessä ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
torstaina 29.11.2018 klo 18. Kokous järjestetään Radio Dein tiloissa, Ilmalankuja 2 i, Helsinki.
Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat. Tarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 27.11.
mennessä osoitteessa kristityt.yhdessa@radiodei.fi tai puhelimitse (09) 7514 4511 klo 9-16.

Enemmän tapahtumia
eri paikkakunnille

Yhdistyksen toivottiin järjestävän
kristittyjä yhdistäviä tapahtumia
runsaammin ympäri Suomea.
Tätä mekin toivomme, mutta
resurssimme ovat kovin rajalliset.
Olisiko sinulla innostusta järjestää
tapahtumaa tai tehdä Radio Deitä
tunnetuksi paikkakunnallasi?

Liity joukkoomme
Jos evankeliointi, Raamattuuskollisuus ja rauhallinen hengellinen musiikki ovat radiota
kuunnellessa sinulle tärkeitä,
tue Kristityt Yhdessä ry:n toimintaa. Voit liittyä jäseneksi tai
radiokummiksi, rukoilla toimintamme puolesta tai osallistua keräyksiimme. Lue lisää
sivulta 17.
Tutkimukseen vastasi 371 Kristityt
Yhdessä ry:n jäsentä ja se toteutettiin
helmikuussa 2018.
Teksti: Johanna Reinikainen

Jäsenkyselyarvonta
– onnea voittajille!
Leila Leinon Runoja &
hartauskirjoituksia teoksen
voittivat Eeva Åkerlund,
Sirpa Viherkoski
ja Marketta Syrjälä.

Kaikkien Ystäväkalenteriin
kuvia lähettäneiden kesken
arvottiin kalenteripalkintoja.
Onnetar suosi Ulla Hakkolaa,
Marina Tolvasta ja Leena
Koivistoa. Kiitos kaikille kuvista
ja onnea voittajille!

Kuva: Victoria Shibut | Dreamstime.com
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Kristityt Yhdessä ry:n
ohjelmat Radio Deissä
Kristityt Yhdessä
ry:n ohjelmissa
luetaan Raamattua,
kasvetaan kristittyinä ja rukoillaan
yhdessä, saadaan
rohkaisua ja nautitaan musiikista.

Uskon askeleita
ma klo 21.40, la klo 18
ja su klo 02
Yhteistyössä: Kansan
Raamattuseura
Keskustelu
Aalloilla
ti klo 16, ke klo 01
ja pe klo 22.05
Kasvattajan sydämellä
ti klo 21.40 ja su 00.30
Yhteistyössä: Helsingin
Kristillinen Koulu
Minä uskon
ke klo 17.30 ja su klo 13

uusintalähetys
viikon koostelähetys
Raamattu, opetus ja rukous
Raamattu
ma-pe klo 5.30 , 10.30
ja 15.25 , su klo 14
Rukousasema
pe klo 20.05, su klo 03.30
Rukous Suomen puolesta
ti klo 18, pe klo 23
ja su klo 03

Musiikki
Kuuntelijan toivelista
ma-pe klo 11, ti-la klo 04
Toivekonsertti
la klo 16 ja ma klo 23

Toivonlauluja
to klo 14.25, pe 23.30
ja su klo 01
Virsivartti
su klo 7.45 ja 10.45
Yhdessä ylistämään
la klo 12 ja to klo 22.10
Israel
Israel-raportti
to klo 10.15, 17.30
ja la klo 15.35
Yhteistyössä: Lev Hatsafon/
Pohjoisen Sydän ry
Sykettä Israelista
ti, ke ja pe klo 10.15, la klo 24
Yhteistyössä: Lev Hatsafon/
Pohjoisen Sydän ry

Lapset ja nuoret
JC-Radio
la klo 10.35
Yhteistyössä: Suur-Helsingin
Kristillinen Koulu
Rukousmaja
su klo 8.03 (osana
Lastenmakasiinia)
Yhteistyössä: Anna-Mari
Kaskinen ja Lastenmaa-lehti

Jumalanpalvelus
Tuomasmessu
su klo 18

Ystäväkalenteri

lle levon.

Minä annan tei

Matt. 11:28

vuodelle 2019
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• Upeita Dein kuuntelijoiden
luontokuvia Suomesta
• Raamatunjae joka kuukaudelle
• Puhuttelevia sitaatteja
Dein ohjelmavierailta
• Juhla- ja nimipäivät
• Tilaa muistiinpanoille
• A4-kokoinen, kierrekannet, mattapinta
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Edulliseen hintaan:

1 kpl: 12 € + postikulut*
5 kpl: 59 € ja ilman postikuluja!

Tilaa nyt – saat lisäksi
6 Dein joulukorttia!
Etu voimassa 14.10.18 asti

* postikulut: 1 kpl = 2 €, 2-4 kpl = 4 €

TILAA

soittamalla: (09) 7514 4511 (ark. klo 9-16)
sähköpostilla: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
osoitteesta: www.radiodei.fi/kalenteri
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Ohjelmakartta syksy
OPETUS, HARTAUS JA RUKOUS

Maanantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Tarinoita toivosta
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! 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
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.25 Tarinoita toivosta
17.30-20.35
ALUEELLISTA OHJELMAA
20.35 Leipää ja kalaa
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.40 Uskon askeleita
U 22.40 KD-Kompassi
U 23.00 Toivekonsertti
U 00.30 Viikon teos
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

MUSIIKKI

Keskiviikko

Tiistai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 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
15.45 Antamisen salaisuus
16.03 Aalloilla
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.25 Sana Jerusalemista
18.03 Rukous Suomen puolesta
18.30 Radioraamattupiiri
U 19.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
20.03 Lähetysvartti
20.30 Itäraportti
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.40 Kasvattajan sydämellä
U 22.05 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
23.00 DeiPark
U 23.30 Gospel Train
U 00.00 Yöluotsi*
U 01.00 Aalloilla
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

KESKUSTELU

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Viikon debatti
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
15.15 Heräys eilen ja tänään
U 15.25 Raamattu
16.03 Rainer Friman/
		
Jippu ja ihmisen ääni
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30 Minä uskon
17.45 Sana koskettaa
18.03 One Way
19.03 Uskovaiset nuoret
19.32 NuottaFM
20.03 PTX
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.40 Iltakahvilla Olli ja Mikko
23.00 Black gospel E
U 01.00 Rainer Friman/
Jippu ja ihmisen ääni
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

LÄHETYSTYÖ

Torstai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
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
U 16.03 Raatihuone
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
U 17.30 Israel-raportti
17.45 Shalom
18.03 Avainradio
18.30 Avoin raamattukoulu
U 19.03 Antamisen salaisuus
19.15 Sateet
20.50 Iso Katekismus
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään
U 00.00 Raamattubuffet
U 01.00 Raatihuone
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Avoin raamattukoulu
U 03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

U

U

U

U

U

U

U

Uutiset tasatunnein
klo 6.00 – 22.00
Kuva: Lilkar | Dreamstime.com

2018
LAPSET JA NUORET

U

Perjantai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Jälki-istunto
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 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
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30-19.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
19.03 Saarnaajan puolituntinen*/
		
Hyvää iltaa Kuopiosta*/
		
Mille sydämesi sykkii*
19.30 Veli-Matin juttusilla
20:05 Rukousasema
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.40 Syvyydestä minä huudan
U 22.05 Aalloilla
U 23.00 Rukous Suomen puolesta
U 23.30 Toivonlauluja
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.
U Uusintalähetys
K Koostelähetys
E Ohjelma on englanninkielinen
R Ohjelma on ruotsinkielinen
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma
JULKAISIJA:
Kristityt Yhdessä ry

UUSINTA

Lauantai
08.02 Pakina
08.15 Lintumetsä
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
10.35 JC-Radio
11.03 Raatihuone
12.03 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi
13.03 Itäraportti
U 13.35 Viikon debatti
14.35 Ikkuna maailmaan */
		
Lähetysavain*
15.03 Aikamme Marttyyrit*/
		
Marttyyrien ääni*
U 15.35 Israel-raportti
U 15.45 Pakina
16.03 Toivekonsertti
U 17.25 Viikon teos K
U 18.03 Uskon askeleita
20.03 Ajankohtainen Patmos
U 22.00 Black Gospel E
U 23.00 DeiPark
23.30 Yöluotsi*
00.00 Sykettä Israelista K
U 00.30 Kasvattajan sydämellä
U 01.00 Toivonlauluja
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous Suomen puolesta
U 03.30 Rukousasema

Sunnuntai
07.45 Virsivartti
08.03 LASTEN MAKASIINI
08.03 Rukousmaja
08.07 Lasten piplia
08.30 Junioriavain
08.45 Radiopyhäkoulu
09.05 Pyhäpäivän esittely
09.55-12.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
U 10.45 Virsivartti**
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
		
Raamattuopistolta**
12.03 Raamattubuffet
U 12.50 Sana koskettaa
U 13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
14.03 Raamattu K
U 15.03 Itäraportti
15.45 Lohdustussanoja elämän
		
taistelussa
U 16.03 Syventävä oppimäärä
17.03 Sana elää
18.00 Tuomasmessu
21.03 Ajankohtainen Patmos
21.30 Taivaan ja maan väliltä
U 00.30 Raamattuavain Extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Marttyyrien ääni*
U 02.45 Sana Jerusalemista
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
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KRISTITYT YHDESSÄ RY
Hallituksen puheenjohtaja
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
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Johanna Reinikainen (09) 7514 4511
johanna.reinikainen@radiodei.fi
JÄSENASIAT, YLEISASIAT:
Hannele Laaksonen (09) 7514 4511
SÄHKÖPOSTI SUORAAN:
etunimi.sukunimi@radiodei.fi
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IBAN FI 88 1012 3000 206175
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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

Toiminnan kasvu haastaa
yhdistyksen talouden

K

VARAINHANKINTATULOT
tammi-heinäkuu 2018

3%

9%

Ohjelmatuet

Radiokummit

ulunut vuosi on ollut haasteellinen Kristityt Yhdessä ry:n toiminnalle. Olemme
tehneet asioita entistä enemmän, mutta taloudelliset tavoitteet eivät ole täyttyneet
suunnitellusti.

Panostamme evankeliumiin

Kristillisessä radiossa on entistä tärkeämpää pitää esillä evankeliumia ja välittää toivoa
negatiivisten uutisten täyttäessä valtamedian. Olemme ostaneet Radio Deiltä aiempaa
enemmän radioaikaa. Uusia ohjelmiamme ovat mm. esirukousohjelma Rukousasema
sekä kristillisiä kasvatusasioita käsittelevä Kasvattajan sydämellä. Laajan ohjelmatarjontamme avulla toteutamme yhteistä näkyämme ”Evankeliumi
Tue
joka sydämeen - radiolla”.
ja soita
Rukouspuhelintoiminta laajenee
lahjoitusToivoa ja esirukousmahdollisuutta tarjoamme myös valtakunpuhelimeen
nallisen Rukouspuhelimen kautta, jonka toiminta laajenee.
0600 10 700
Tampereelle ja Jyväskylään on tulossa uudet alueelliset puhelinpäi(20,28 € + pvm)
vystykset. Olemme iloisia, että saamme lisää rukouspuhelinpalvelijoita.
Luonnollisesti tämä nostaa myös toiminnan kuluja.

40 %

Keräykset

45 %

Jäsenmaksut

3%

Ei vastakkainasettelua

Srk-lahjoitukset ja kolehdit

Haluamme välttää turhaa vastakkainasettelua kristittyjen kesken ja korostaa sitä mikä meitä yhdistää. Pidämmekin kristittyjä yhdistäviä tapahtumia tärkeinä. Tänäkin
vuonna Koko perheen vappu – tapahtuma ja Jeesus-marssi näkyivät
Miten pääsen
näyttävästi Helsingissä ja kuuluivat Radio Dein aalloilla. Koleasta säästä kannatusjäseneksi
huolimatta paikalle saapui runsaasti ihmisiä. Sen sijaan tapahtuman ta- tai radiokummiksi?
lous jäi selvästi miinukselle.

Kristityt Yhdessä ry:n kaksi selvästi
merkittävintä varanhankintalähdettä ovat
jäsenmaksut ja kampanjakeräystulot.

Lue lisää sivulta 17.

Mistä uusia tukijoita?

Kannatusjäsenmaksut ja radiokummien eli kuukausilahjoittajien tuet muodostavat
lähes puolet varainhankinnan tuloistamme. Talouden kannalta näissä on tapahtunut laskua. Osaltaan niiden vähentyminen johtuu ikääntyneiden tukijoiden
poistumasta. Radiotyö tarvitseekin kiireesti uusia kannattajia – oletko sinä
jo mukana? Tulisiko tuttavasi radiotyön ystäväksi?

Lauri Nurminen
Kristityt Yhdessä ry:n hallituksen jäsen,
Radio Dein varatoimitusjohtaja

100 000

135 538
103 544

120 000

80 000

0

Jäsenmaksut Ohjelmatuet

Keräykset

29 219

10 792

20 000

8 555

40 000

23 594

60 000

8 692

Kaikessa toiminnassamme olemme Jumalan ja työmme kannattajien
varassa. Kiitämme uskollisesta tuesta: rukouksista, taloudellisesta avusta
ja vapaaehtoisista. Kutsumme tähän haastavaan tehtävään mukaan jokaisen, joka pitää evankeliumia kallisarvoisena. Sinun tukesi on tärkeä.

Budjetoitu

140 000

6 930

Evankeliumin tuomaa toivoa tarvitaan

Toteutunut

130 235

Jos olet Kristityt Yhdessä ry:n kannatusjäsen, mutta et ole vielä maksanut tämän vuoden jäsenmaksuasi, niin toivomme sen suorittamista
pikimmiten. Maksun voi hoitaa esim. maksumuistutuksella, jotka
lähetimme syyskuussa. Jäsenmaksuasioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse: kristityt.yhdessa@radiodei.fi tai puhelimitse: 09 7514
4511 arkisin kello 9-16.

tammi-heinäkuu 2018

116 613

Muistitko jäsenmaksusi?

VARAINHANKINTATUOTOT

Radiokummit

Kuluneena vuonna olemme selvästi jäljessä jäsenmaksuja kampanjakeräystuottojen osalta. Voit tukea toimintaamme liittymällä kannatusjäseneksi, radiokummiksi
tai tehdä lahjoituksen – katso tarkemmin sivulta 17.

