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6 Hannu ja Matias Nyman:
”Hengellinen työ yhdistää”

4 Elina ja Markku Karonen:

”Isän tahtoon
antautuminen”
12

Kuva: Hanna Hakulinen

Ilkka Puhakka: ”Kohti kolmatta aamua”
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Juha Tapio
ja Radio Dei

R

adio Dein 21-vuotisen historian aikana Juha Tapion ura on
lähtenyt lentoon. Alkuvuosina
Juha Tapio oli Exitin lämppärinä Radio
Dein synttäreillä, myöhemmin omalla
bändillä DeiFestareilla Pietarsaaressa ja
nykyään Radio Dei saa kilpailupalkinnoksi lippuja hänen megakonsertteihin.
Juha Tapio kävi Radio Deissä kertomassa
uudesta albumistaan Pieniä Taikoja ja samannimisestä kiertueesta, joka starttasi
helmikuun lopulla. Päätoimittaja Kirsi
Rostamo kuuluu Juha Tapion faneihin:
– Olen tykännyt yhtä lailla niistä vanhoista lauluista kuin näistä uusista. Juhan
arvomaailma välittyy niistä kaikista ja
tietenkin soitamme niitä Radio Deissä.
Uskon, että Juhan konserteissa kävijät
saavat jotain pintaa syvällisempää.

Kuva: Anu Lehtipuu

Uskon, että Juhan
konserteissa kävijät
saavat jotain pintaa
syvällisempää.

OBERAMMERGAUN KÄRSIMYSNÄYTELMÄ 2020 – VAIN JOKA KYMMENES VUOSI!
+ Baijerin lumoavia alppimaisemia 8.–13.6.2020

Alkaen
2 698 €

+ Saksan kulttuurihistoriallisia
Luther kaupunkeja 3.–8.8.2020

Alkaen
2 598 €

Matkanjohtajana päätoimittaja
Kirsi Rostamo, asiantuntijaoppaana
Sirkka-Liisa Aalto.

Matkalla mukana TT, kirkkohistorian
dosentti Timo Junkkaala sekä asiantuntijaopas Sirkka-Liisa Aalto.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Lomalinja

Vastuullinen matkanjärjestäjä Lomalinja.

© Tourismos Gesselchaft Erfurt, Kuva: Barbara Neumann
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Tapahtukoon
Sinun tahtosi

R

Kuva: Johanna Tunturipuro

ukoilen useimmiten itseni ja lähimmäisten sairauksista paranemisen, vaikeiden ihmissuhteiden,
taloudellisten haasteiden ja uskon vahvistumisen
puolesta. Mielestäni kaikki rukoukseni voisivat olla
Jumalan tahdon mukaisia, sillä pyydänhän kaikille hyvää. Mutta
silti rukouksiini ei vastata niin kuin minä tahdon.
Jumala ei ole mikään rukousautomaatti. Joskus huomaan
myöhemmin, että Jumalan tahto olikin paljon parempi kuin
omani, toisinaan en ymmärrä Häntä ollenkaan. Jumalan pelko
on minulle sitä, että lopetan aina rukoukseni ”mutta, tapahtukoon Sinun tahtosi”. Ihmisen käsitys maailmasta on paljon
rajallisempi. Ehkä taivaassa olen pitkässä jonossa kysymässä
miksi-kysymyksiä.
Jumala voi kääntää tragediat hyväksi, mutta se ei tarkoita sitä,
että Hän suunnittelisi ne. Suurin osa vääryyksistä on ihmisen
eikä Jumalan syytä. Esimerkiksi noin 10 % maailman väestöstä
hallitsee 85 % maailman varallisuudesta eli tasaamalla omaisuutemme ihmiskunta voi poistaa köyhyyden, nälänhädän ja
useimmat sairaudet maailmasta.
Istuessani hoitolaitoksessa muistisairaudesta ja tuskista kärsivän äitini vieressä, minua ahdistaa suostua Jumalan tahtoon.
Maailmassa on niin paljon kärsimystä, joka ei mitenkään voi
kääntyä kenenkään hyväksi. Ymmärrän, että on
turha vedota kenenkään hyvyyteen, sillä hyviä
ja pahoja asioita tapahtuu kaikille. Mutta
kun tapahtuu jotain kamalaa, usko joutuu koetukselle.
Englantilainen Juliana Norwichlainen oli keskiajan suuri mystikko ja
näkijä. Juliana ymmärsi, että Jumala
kärsii kanssamme, ja me hänen
kanssaan. Sille, joka katsoo kärsivää Kristusta ja ymmärtää, kuka hän
on, kaikki kääntyy lopulta hyväksi.
Kärsimystä ei voi pyyhkiä olemattomiin, mutta voi tuntea, että joku on
mo
a
t
s
o
R
nähnyt sen ja kantaa sitä.
Kirsi
assa
i -ohjelm 50
g
”Kaikki kääntyy hyväksi ja kaikki
lo
b
2.
Päivän
.45 ja 1
8
kääntyy
hyväksi ja kaikenlaiset
lo
k
tiistaisin
asiat kääntyvät hyväksi”, uskoi
Juliana. Tähän minunkin on luottaminen.
Siunattua pääsiäisen aikaa!
Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Tässä numerossa
turvataan Jumalan
hyvään tahtoon:
”Sinä olet minun Jumalani
– opeta minua täyttämään
tahtosi!” Ps. 143:10

Kaikki asiat
saa jättää
Taivaan Isän haltuun.
- Joni Nelimarkka s. 14

Jumalan tahdon
ymmärtäminen
tulee monin eri tavoin.
- Markku Karonen s. 4

Välillä pistän
kädet ristiin
vaikka virka-auton
takapenkillä
- Päivi Nerg s. 19
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Jumala toimii
usein eri tavoin,
kuin olisimme
itse halunneet tai
keksineet toimia.

Tahdon asia
Kokemukset ovat opastaneet Elina ja
Markku Karosta tunnistamaan Jumalan
puhetta. Luottaminen Taivaan Isän johdatukseen on kasvanut, vaikka välillä sen
ymmärtäminen avautuukin viiveellä.

K

un kurulainen maal a i st y ttö El i na j a
Järvenpään kasvatti
Markku Karonen sanoivat toisilleen ”tahdon”, omaa polkua
oltiin tahoillaan tallattu jo pitkään. Yhteiseen veneeseen he
päätyivät Kotisataman deittisivuston kautta.
Mar k ku i hastui Elinan

vilpittömään, iloiseen ja rakastavaan luonteeseen. Elina
puolestaan ajatteli, että tässäpäs on sydämellinen, rehellinen ja muut huomioon ottava
mies. Häitä juhlittiin Heinolassa
2013. Halu lähteä seuraamaan
Jeesusta oli syntynyt molemmille jo lapsuudessa, uskon peruspalikoita kertyi niin lasten

leireiltä ja -kerhosta, kotoa kuin
pyhäkoulustakin.

Ei turhaa tahtojen
taistelua
Ennen kohtaamistaan molemmat olivat tahoillaan rukoilleet
uskovaa ihmistä rinnalleen,
mutta kumpikin joutui hyväksymään senkin vaihtoehdon,
että Jumalan viitoittama tie olisi
toinen.
– Sanoin Herralle, että Hän
poistaisi tarpeeni saada puoliso, jos se olisi Hänen tahtonsa,
Elina kertoo.
Markkukin toteaa käyneensä

läpi monenlaisia vaiheita ennen
Elinaa.
– Raamattua lukeneena tiesin, että on hyvä etsiä taivasten
valtakuntaa ja Jumalan tahtoa
meitä kohtaan. Ja pyysin Isän
tarkoittamaa puolisoa oikeaan
aikaan.
Elinan löytyminen nostaa vieläkin ilon pintaan.
– Jippii, kyllä meillä on ihmeellinen Jumala! Kun Hän
jotain päättää ja me annamme
oman tahtomme, että Hän saa
toimia, niin sitten tapahtuu.
Avioparin arki asettui nopeasti uomiinsa ja askareet hoituvat luontevasti sen mukaan,
kuka ehtii niitä tekemään.

– Minä esimerkiksi imuroin
ihan mielelläni, Markku nauraa.
Elinaa hän kehuu taitavaksi ja
nopeaksi, joka osaa tehdä mutkattomasti monia asioita tosi
hyvin. He innostuvat edelleen
toisistaan ja rakkaus jatkaa syvenemistä, teoista riippumatta.

Kurssinmuutoksia
Elina ja Markku ovat molemmat palvelleet ihmisläheisissä
ammateissa, Elina kirkon nuorisotyönohjaajana ja Markku
liiketalouden opettajana. Omaa
tahtoa on silti koeteltu matkan
varrella. Markku aikoi luokanopettajaksi, mutta monta kertaa
haettuaan hän oivalsi, ettei se
ollut Jumalan tahto.
– Olin ensin hyvin päättäväinen, mutta pääsykokeiden pisteet
vain vähenivät vuosi vuodelta.
Markku johdatettiin lopulta
opiskelijaksi kauppakorkeakouluun, ja hän huomasi myöhemmin, että myös opetustyö kuuluu
hänelle.
– Jumalan tahdon ymmärtäminen johdattuu monin eri
tavoin.

Elina ja Markku Karonen
ovat Radio Dein työssä
mukana monin tavoin:
• He juontavat ja
opettavat yhdessä
Rukousasema
-ohjelmassa.
• He toimivat Deimatkojen
matkanjohtajina.
• Elina toimittaa Rukous
Suomen puolesta ja
Kirkonseutu -ohjelmia.
• Elina on Kristittyjen
yhteinen vappu
& Jeesus-marssi
-tapahtuman
pääkoordinaattori.

Kun Elina 90-luvun alussa
suunnitteli muuttavansa naapurikaupunkiin, Jumala opetti,
että Hänen tahtonsa on aina paras vaihtoehto.
– Työskentelin Heinolan seurakunnassa, mutta perheen kannalta parempi paikka olisi ollut
naapurikaupungissa. Hain sieltä
avointa työpaikkaa ja tulin valituksi. Irtisanouduin Heinolasta,
mutta rukousillassa sain ymmärrystä Jumalan tahdosta, etIsän tahtoon
tei minun kuuluisi lähteä. Se oli
uusi tilanne ja pyysin ystäviltä
antautuminen
rukoustukea sekä Jumalalta liVuodet ja kokemukset ovat har- sää johdatusta. Lopputulos oli,
jaannuttaneet Elinaa ja Markkua etten ottanut uutta työpaikkaa
kuulemaan Jumalan puhetta - vastaan ja sain vielä entisen toihe ovat uskaltaneet antautua meni takaisin.
Hänelle.
Elina kertoo, että kyseisessä
– Rukoilemme, että Jumala kokemuksessa avautui jotain
muokkaisi tahsuurta ja uutta
tomistamme ja
ymmärr ystä
tekemistämme,
Jumalasta. Sen
Rukoilemme, että
ja olemme nähjälkeen luottaJumala muokkaisi
neet, että Hän
mus Jumalan
tahtomistamme
ja
toimii usein eri
johdatukseen,
tekemistämme.
tavoin, kuin olisuuruuteen ja
simme itse hahyvään tahlunneet tai keksitoon kasvoi.
neet toimia, molemmat toteavat.
Nykyään heidän on myös helTeksti: Marja Salminen
pompi luottaa siihen, että oiKuvat: Hanna Hakulinen
keasti Hänen tahtonsa tapahtuu.
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Kristittyjen yhteinen

vappu
&

Jeesus-marssi

Helsingin Senaatintorilla ja Tuomiokirkossa
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Vappukahvila
,
Rukousta

SENAATINTORILLA:
11:00 Tervetuloa
					Yhteislaulua,Mika Karola
12:00 Jeesus-marssi
					Esplanadilla
TUOMIOKIRKOSSA:
13:00 Mika Karola, Kings Kids
					-tanssiryhmä, Mikko Matikainen,
					Kirsi Rostamo, Elina Karonen
					Yhteistä rukousta ja ylistystä
					Esirukouspalvelu
15:00 Jippii-kuoron konsertti
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Lähetys Radio Deistä klo 12 alkaen.

www.kristittyjenvappu.fi
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Matias Nyman:

Tuhlaajapojan
rooli muutti elämäni
Matias Nyman käytti nuorena päihteitä, jolloin vahva ote Jumalan kädestä
lipsui irti. Lopulta mies palasi lapsuudenkotiinsa Lohjalle ja Vivamoon ja sai
Raamattukylän näytelmästä tuhlaajapojan roolin. Näytelmien ohjaamisesta
tuli Matiaksen kutsumustyö. Hänen
isänsä Hannu Nyman iloitsee nähdessään Matiaksen käyttävän lahjojaan.
Hengellisen työn lisäksi isää ja poikaa
yhdistää rakkaus Israeliin.

M

atias Nyman seurasi isänsä jalanjälkiä. Hänen on kuulemma usein sanottu muistuttavan
isäänsä ääneltään, puhetyyliltään
ja ryhdiltään. Hänelle isä on ollut
esikuva. Vanhemmat kannustivat nuorta Matiasta toteuttamaan
omia unelmiaan. Poika urheili paljon. Hän pohti jo 10-vuotiaana syvällisesti hengellisiä asioita. Matias
seurasi isänsä työtä pappina ja oivalsi itsekin haluavansa papiksi.
Hän pyrki kolme kertaa opiskelemaan kahden eri yliopiston teologiseen tiedekuntaan, mutta se

ovi pysyi kiinni.
– Se oli muutoskohta minun
polullani. Jäin tyhjän päälle, mies
kertoo.
Sitten Matias ajautui käyttämään päihteitä. Hänet tuomittiin myös oikeudessa.
– Olen kulkenut maailmassa
ja nähnyt sen pimeän ja kylmän
puolen. Kyllä siinä on Jumala kulkenut vierellä varjelemassa. En
koskaan kokenut sitä maailmaa
kodikseni, se jäi minulle vieraaksi.
Menetettyään työnsä nuori mies
palasi kotiseudulleen Lohjalle.
Hän työskenteli Vivamon
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toimistossa vapaaehtoisena. Siellä
ollessaan hänelle tarjottiin pientä
roolia Raamattukylän näytelmässä. Kyseessä oli tuhlaajapojan
rooli. Matiaksella ei ollut aiempaa
kokemusta näyttelemisestä, mutta
hän lähti kokeilemaan siipiään.
– Minulla on henkilökohtainen
kokemus siitä, että Raamattukylä
voi muuttaa ihmisen elämän.
Tuhlaajapojan kotiinpaluussa tapahtui jotain minun ja Jumalan välillä. Sain tulla yleisön eteen roolin
takana. Huusin ja itkin tuhlaajapojan sanat, että olen tehnyt syntiä
eikä minua voi kutsua pojaksesi.
Tiesin, että Isä ottaa syliin. Siksi se
oli turvallista ja uskalsin mennä
tunteeseen niin syvälle. Yleisö ei
tiennyt, että minä itse tein siinä
kotiinpaluuta. Sinä kesänä se tapahtui 40 - 50 kertaa.
Sekä Matiaksen ja Jumalan
että isän ja pojan välit eheytyivät. Matias menetti sydämensä
Raamattukylälle. Hän haluaa
työnsä kautta kertoa vapaaehtoisille, että myös heidän elämässään
voi tapahtua muutos, kun he antautuvat rooleihin ja käsittelevät
niiden kautta elämäänsä.
– Jumala maalaa ihmisen elämäntarinaa kauniisti, hän tekee
sen usein jonkin rankan kokemuksen kautta. Hän on valmistanut minua tähän tehtävään.
Raamattukylässä olen ohjannut
400 vapaaehtoista rooleihinsa.

Keitä he ovat?
Teatteriohjaaja Matias Nyman (37)
on Hannu ja Maija Nymanin nuorin
poika. Vivamon Raamattukylän
toiminnanohjaaja asuu Lohjalla
vaimonsa Rosan ja kahden lapsensa
kanssa.
Rovasti Hannu Nyman (67) on
Matiaksen isä. Hän on toiminut
Kansan Raamattuseuran
toiminnanjohtajana sekä Sana- ja
Askel-lehtien päätoimittajana
ja on gospelyhtye Pro Fiden
perustajajäseniä. Nyman asuu
vaimonsa Maijan kanssa Lohjalla.
Matiaksen lisäksi heillä on kaksi
muuta poikaa, Juhana ja Markus
(Marzi) Nyman.

Vapaaehtoisissa on ihmisiä vielä
rankemmista taustoista kuin mistä
itse tulen sekä opiskelijoita, joilla
on hengelliset kodit. Oman tieni
kulkeminen on antanut minulle
kyvyn samaistua heihin.

Isä kiitollinen
poikansa kutsumuksesta
Hannu Nyman kertoo, että jokaisella perheen kolmesta pojasta on
ollut lapsesta saakka omat kiinnostuksen kohteensa ja omanlaistaan

Isä ja

p

3.

a 198

uonn
oika v

luovuutta.
Niinpä poikien välille ei ole syntynyt
kilpailua.
Hannun mukaan Matiaksen
elämässä on ollut
tummempia sävyjä
kuin muilla pojilla.
Matiaksen ”tuhlaajapoikavuodet”
olivat isälle raskaita.
– Koimme vaimoni Maijan
kanssa, että olimme kadottaneet
yhteyden poikaamme. Matias
kulki sellaisissa maailmoissa,
joihin emme yltäneet. Se herätti
meissä syvän huolen ja sai rukoilemaan paljon. Mietimme usein,
pitäisikö meidän puuttua vahvemmin Matiaksen elämään vai seurata vaan etäämmältä ja kantaa
häntä ja muita poikia rukouksissa
Jumalan eteen.
Vanhempina he kokivat itsensä

avuttomiksi. Matiaksen
vaikea tilanne vaikutti myös heidän parisuhteeseensa ja pakotti
käsittelemään sitä.
Hannu näkee arvokkaana asiana
sen, että Matiaksella oli isän lisäksi
ympärillään muita sellaisia miehiä,
joiden kanssa hän pystyi käymään
läpi tuntojaan ja jotka auttoivat
häntä eteenpäin.
– Matiaksen lähteminen hengelliseen työhön on moninkertaisesti palkinnut meidät ja osoittanut, että se raskas tie piti käydä.
Kun Matias ottaa mikin ja johdattelee vieraita Raamattukylän
näytelmään, näen, että hänellä on
mahtavaa osaamista. Minulla on
kiitollinen mieli. Se, että olemme
kaikki tänään tässä, on suuri ilonaihe, ja tietysti meidän kuusi lastenlasta.
Teksti: Milla Suonio
Kuvat: Nymanien kotialbumi
ja Mikael Juntunen

Koe pääsiäisen tapahtumat ikimuistoisella
tavalla ja lähde uudistetulle Ihmisen
poika -pääsiäisvaellukselle Vivamon
Raamattukylään tiistaina 16.4.2019
Matkan hinta on 45 €/hlö. (sis. näytelmän,
bussikuljetuksen Helsingistä, lounaan ja kahvit).

Vivamoon
Dein pääsiäisretki

Kysy paikkoja: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
tai (09) 7514 4511, ark. klo 9–12.30

www.radiodei.fi/retkivivamoon
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Deimatkat
ovat lyhyitä
pyhiinvaelluksia
Radio Dei järjestää kuuntelijamatkoja, koska
ne tukevat missiotamme: Välittää toivoa,
rakentaa yhteyttä ja kertoa Jeesuksesta. Siksi
viemme kuuntelijoita pyhiin kohteisiin,
kuten Roomaan, Kreikkaan Patmos-saarelle,
Israeliin tai kristillisiin tapahtumiin.

Kreikan pyhin saari
Patmos 31.8.– 7.9.2019
Ystäväni Thorleif  Johansson
houkutteli minut lähes 10 vuotta
sitten kanssaan Radio Dein kuuntelijamatkalle Kreikan Patmossaarelle. Monet, itseni mukaan lukien, kokevat siellä yliluonnollista
rauhaa. Ehkä se johtuu luolasta,

jossa Johannes sai
Jumalalta näyn Ilmestyskirjasta
tai vuosisatojen aikana käyneiden
pyhiinvaeltajien rukouksista.

Syysloma Israelissa
Lehtimajanjuhlien
aikaan 11.1– 22.10.2019
Kirsillä on Lehtimajanjuhlista
ihania muistoja. Isäni koki hengellisen heräämisen noin 10
vuotta ennen minua. Samalla

hänellä syttyi rakkaus Israelia
ja juutalaisia kohtaan, ja tätä
hän halusi siirtää myös meille
tyttärilleen. Siksi hän vei meitä
Israeliin, ja muistan olleeni elämäni ensimmäisen kerran siellä
juuri Lehtimajanjuhlan aikaan.
Nyt toivon, että voin vuorostani
sytyttää tuon rakkauden niihin,
jotka eivät ole ennen Israelissa
käyneet.
Jos et pääse mukaan syksyllä,
niin olemme jo varanneet lennot Joululomalle Israeliin
28.12.2019–4.1.2020.
Matkan ohjelma julkaistaan
myöhemmin.

Oberammergaun
kärsimysnäytelmä
kesä- ja elokuussa 2020
Jos pidät klassisesta musiikista
ja oopperoista, Oberammergau
täytyy kokea ainakin kerran elämässä. Ja se on mahdollista vain
joka kymmenes vuosi!
Oberammergaun kärsimysnäytelmä esitetään vuonna 2020
jo 42. kerran. Perinne johtaa vuoteen 1633, jolloin 30-vuotisen
sodan aikana rutto oli saapunut
kylään ja suuri osa asukkaista
menehtyi. Hädissään ihmiset
tekivät pyhän lupauksen, että jos
he säästyisivät kulkutaudilta, he
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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

Vaikuta sinulle tärkeisiin
asioihin – testamentilla
• Testamentilla voit varmistaa, että omaisuutesi tai haluamasi osuus
siitä edistää poismenosikin jälkeen sinulle merkityksellisiä asioita.
• Pienikin testamenttilahjoitus on arvokas ja sillä saadaan paljon
hyvää aikaan.
• Testamenttaamalla varoja Kristityt Yhdessä ry:lle autat välittämään
Jeesuksen antamaa toivoa ja evankeliumia Radio Dein kautta.
• Tiesitkö, että yleishyödyllisille yhteisöille tehdyt lahjoitukset ovat
verovapaita? Voit myös itse määrätä, miten lahjoittamasi varat
kohdennetaan.
Kaipaatko ohjeita ja neuvoja testamenttiasioissa?
Voimme selvittää asioita myös yhdessä.Yhteydenottosi ei velvoita
sinua mihinkään. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

tulisivat esittämään Jeesuksen
elämän viimeiset vaiheet kärsimysnäytelmänä joka 10. vuosi.
Lupauksen jälkeen ei enää kukaan kyläläisistä menehtynyt
ruttoon. Kaikille osallistujille,
joita on lähes puolet 5000 asukkaan kyläläisistä, esiintyminen
näytelmässä on kunniatehtävä.
Teemme Obergammergauhiin kaksi matkaa.
Kesäkuun matkalla 8.–
13.6.2020 toimin matkanjohtajana ja käymme ennen matkan kohokohtaa ihailemassa
Bodensee-järveä, Mainaun kukkaissaarta ja Neuschwansteinin
linnaa, joka on ollut esikuvana
Disneyn Prinsessa Ruususen
-linnalle. Alppien huiput, lumoavat järvet ja pikku-Heidin
vuoristomaisemat mykistävät
kauneudellaan.

Elokuun matkalla 3.–
8.8.2020 kuljetaan Martti
Lutherin jäljillä Saksan kulttuurihistoriallisissa kaupungeissa.
Matkanjohtajana on teologian
tohtori, Raamattuopiston emeritus rehtori, kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala. Hän on
kirjoittanut mm. kirjan Oikein
väärin ymmärretty Luther ja hänen tietämystään Lutherista on
kiitelty aikaisemmilla matkoilla
samoissa kohteissa: Eisenach Erfurt - Coburg - Ausburg. Matka
huipentuu Oberammergaun
kärsimysnäytelmään.
Deimatkoilta Junkkaala on saanut kiitokset upeasti toteutetuista
matkoista kaikkia yksityiskohtia
myöten.
Teksti: Kirsi Rostamo
Kuvat: Rostamon albumi, Patmos

Lisätietoja Radio Dein kuuntelijamatkoista

www.deimatkat.fi

Johanna Reinikainen
Yhteyspäällikkö
Kristityt Yhdessä ry
johanna.reinikainen@radiodei.fi
puh. (09) 7514 4511
Katso lisätietoa testamentin tekemiseen testamenttioppaasta:
www.radiodei.fi/testamentti
tai tilaa se ilmaiseksi Radio Dein aulapalvelusta
puh. (09) 7514 4511 (ark. klo 9-12.30)

Lakiasiainpalvelut
Asiakirjat & neuvonta
Perunkirjoitus, testamentti,
edunvalvontavaltuutus ym.
robinlindberg.fi 044 25 73 419
PATMOS PINTAA SYVEMMÄLTÄ 31.8.–7.9.
Rauhoittavia maisemia, tyyniä poukamia,
luostareita, Johanneksen ilmestysluola, auringonlaskuja, kreikkalaista illallista ja hyvää
seuraa. Matkanjohtajana päätoimittaja Kirsi
Rostamo, asiantuntijaopas Pirjo Fragoupolos.
Vastuullinen matkanjärjestäjä EL-VE Tours.
Lisätietoja: www.radiodei.fi

Alkaen
1 195 €
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Taivasviestejä ja
kadotuksen kuiluja
Harriet Lohikari on elänyt mielenkiintoista ja vaiherikasta elämää. Hänelle ovat
tulleet tutuiksi kokemukset niin taivaasta
kuin helvetistä. Radio Dein toiminnassa
hän on ollut mukana alusta saakka.

T

aivas tuli Harriet Lohikarille kirpaisevalla tavalla tutuksi jo lapsena.
Isä kuoli pitkäaikaiseen sairauteen Harrietin ollessa nelivuotias.
Suuren perheen isä oli tullut uskoon vuosia aiemmin. Jeesuksesta
ja taivaasta oltiin siis kotona jo
puhuttu, mutta silti Harriet koki
isän menetyksen hylkäämisenä.
– Kaipasin isää, mietin taivasta

ja missä isä nyt on. Hänen menetyksensä on elämäni suuri trauma,
Espoon luterilaisen seurakunnan diakoniatyöntekijänä toimiva
Harriet huokaisee.

Ahdistava nuoruus
Nuoruudessaan Harriet kertoo olleensa hyvin ahdistunut.
Ystäväpiiri oli ateistinen ja muut
pitivät häntä erilaisena. Hän koki
toisenkin järkyttävän menetyksen
yhden ystävänsä päätyessä itsemurhaan. Elämänsä tarkoitusta etsivä kahdeksantoistavuotias lähti
Sveitsiin au pairiksi.
Matkalaukussa
kul ki mukana
myös äidiltä saatu
Raamattu, mutta
sen tekstit eivät
avautuneet.
– Yritin lukea,
mutta se tuntui
ahdistavalta ja pelottavalta, tuli vahva
synnintunto. Kaduin
asioita, joita olin tehnyt. En ymmärtänyt, miten voisin oppia tuntemaan
Raamatun Jeesuksen.

Taivas puhuu

yhteisöstä löytyi ihmisiä, jotka
toivottivat Harrietin lämpimästi
tervetulleeksi. Raamattukin tuli
rakkaaksi.

Sveitsissä nähty erikoinen uni
pyyhkäisi kuin ihmeen kautta
Harrietin pelot pois.
– Uskova edesmennyt ukkini
ilmestyi minulle unessa ja katsoi Pahan todellisuus
minua silmiin, otti kädestä kiinni
ja sanoi: ’Jeesus elää!’ Muistan Yhtä konkreettiseksi kuin ukin
vieläkin, kuinka lämmin hänen taivaasta ojentuneet lämpimät
kätensä oli. En ymmärtänyt, kädet, tuli Harrietille yllättäen
mistä hän puhui, mutta vielä aa- myös helvetin kauhistuttavat kuimullakin tunsin saman lämmön! lut vuonna 1992.
Toinen erikoinen tapaus sattui
– Jumala salli minun nähdä kaSveitsin Alpeilla. Mutkittelevalla dotuksen kuiluihin, se oli todella
vuoristotiellä näkyi kaukana toi- järkyttävää, hirvittävää! Siinä hetsistaan kaksi pientä ajoneuvoa. kessä luulin, että Jumala on minut
– Samassa Jumala puhui mi- hylännyt. Vieläkin itkettää sitä
nulle ja sanoi: ’Katso näitä kahta muistellessa.
autoa. Niissä matkaavat eivät näe
Kokemuksensa jälkeen Harriet
toisiaan, eivätkä vielä tiedä, että kertoo huomanneensa, kuinka
tulevat kohtaamaan. Näin minä- paljon Raamattu puhuu kadokin näen sinut. Sinä et sitä vielä tuksesta. Hän ymmärsi, että panäe, mutta minä näen sinun elä- han ytimessä on kyse ovelista,
mäsi. Sinä olet turvassa.’
älykkäistä henkiolennoista, jotka
Harriet kertoo kuinka rinnassa kykenevät tuottamaan konkreetalati pusertava ahdistus alkoi hel- tista ahdinkoa, kipua ja sairautta
pottaa, mutta edelleen sydäntä ihmisille, olemaan kaikin tavoin
taakoitti raskas synnintunto. julmia. Harriet on pahoillaan,
Illalla hän tarttui
kun tästä tokynään ja listasi
del lisuuden
Sanoin Jeesukselle, puolesta usein
paperille kaikki
että olen tässä,
pahat tekonsa.
mieluummin
– Sanoin
vaietaan.
jos kelpaan, ota
Jeesukselle, että
– Jumala haminut, tee minut
olen tässä, jos
luaa
varoittaa,
opetuslapseksesi.
kelpaan, ota mivarjella meitä.
nut, tee minut
On liian vähän
opetuslapseksesi. Koin rauhaa, opetusta siitä, mitä paha haluaa
muuta ihmeellistä tuossa tilan- ja mitä se saa aikaan. Taistellaan
teessa ei tapahtunut.
yhdessä Jeesuksen kanssa, Pyhä
Harrietin sisko neuvoi häntä Henki on apunamme, jotta
hakeutumaan paikalliseen seu- saamme mahdollisimman morakuntaan. Vapaakirkollisesta nia mukaan taivaaseen!

Kaupallisella alalla aiemmin työskennellyt Harriet valmistui diakoniatyöntekijäksi vuonna 1999.
Hän kohtaa työssään lukuisia ihmisiä, jotka painivat samojen surujen, murheiden ja ahdistusten
kanssa kuin hän itsekin aikoinaan.
Kriisissä olevien rinnalla kulkemiseen hän toivoisi enemmän
armollisuutta, ajan antamista.
– Avioero, oman kodin menetys... ne ovat kovia paikkoja, joista
toipuminen ei tapahdu hetkessä.
Joskus uskovatkin vaativat äkkinäisiä tekoja eli nyt vaan rukoilet
ja sitten annat anteeksi.
Harriet tietää kokemuksesta,
että menetyksen kokeneen tahtotila ja tunnemaailma eivät kulje
samaa tahtia, syvien sielun haavojen paraneminen ottaa aina aikaa.

Kuva: Publicdomainpictures.net

Armollisuutta
auttamiseen
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Ystävä sä lapsien

M

iten se menikään: ”Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä
vaihtelee, taivaan Isä suojelee --”
Pala kurkussa kysyn ja rukoilen tänään – mitä me olemme oikein
tehneet, kun olemme hylänneet vanhukset yksin laitoksiin. Ystävä sä
vanhusten…sinä olet hoitamassa… oletko sinä Jeesus lähihoitaja, joka
ylivoimaisen työtaakan alla ei ennätä pysähtyä enää ihmisen kohdalle?
Onni täällä vaihtelee – niin mikäs minun on. Ystävien ympäröimänä,
yltäkylläisyyteen pakahtuen.
Muistan, miten lapsena minulla oli ystävä, jolla oli aikaa. Tuo ystävä
oli - kuten varmaan monilla meistä – nalle. Tuo nalle kainalossa ei pelottanut niin paljon ja sen kanssa tuntui olevansa turvassa.
Meillä on erilaisia ystäviä. Tämä radiokin on sellainen. Se tuo ihmisen
äänen ja monet tunteet ja musiikin – tuon taivaan kielen – ihan lähelle.
Mutta en vain voi unohtaa teitä unohdettuja vanhuksia, yksin jätettyjä.
Tai nuoria tai sinua, joka Betesdan yksinäisen tavoin huokaa ”minulla ei
ole ketään”. Lohduttaako sinua yhtään taivaallisen lähihoitajan suuri lupaus ”minä olen sinun kanssasi”? En tiedä.
Tänään mieleeni nousee kylväjä vertaus. Erityisesti ajattelen niitä siemeniä, jotka putosivat kalliolle tai huonoon maahan – linnut söivät ne
tai ne kuivuivat, koska niillä ei ollut hyvää maata, johon juurtua. Kylväjän
lisäksi ajattelen myös sitä hedelmätöntä viikunapuuta, jonka isäntä olisi
halunnut kaataa – mutta puutarhuri anoi sille lisäaikaa – ”Herra, anna
sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maata sen
ympärillä, ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää”.
Ystävä hyvä – kutsun meitä jokaista tänään ryhtymään Taivaallisen
lähihoitajan puutarhureiksi. Kantamaan kalliolle pudonneita siemeniä
hyvään maahan – lannoittamaan ja kuokkimaan rakkaudella, välittämisellä, rukouksella ja menemällä yksinäisten luo.
Olikohan se veli Roger, joka sanoi kerran: ”Olen
tahtonut julistaa evankeliumia kaikella voimallani ja taidollani – ja joskus olen tarvinnut siihen sanojakin”.

Radio Dei
sydämen asiana
Kun Radio Dei perustettiin,
Harriet lähti heti innolla mukaan.
– Sain Lauri Nurmiselta kutsun Kristityt Yhdessä ry:n
Rukouspuhelimen koulutustiimiin, jossa olin mukana kaikkiaan
seitsemän vuotta, sekä päivystäjänä ja kouluttajana, ja yhden
kauden Kristityt Yhdessä ry:n puheenjohtajanakin. Tällä hetkellä
Harriet toimii vapaaehtoisena valtakunnallisen Rukouspuhelimen
yhteyshenkilönä eli päivystäjät
voivat kilauttaa hänelle ongelmallisissa asioissa. Hän myös
kouluttaa uusia rukouspuhelinpäivystäjiä.

Ari Tähkäpää

Ari Tähkäpää on mukana opetussarjassa
Kohti kolmatta aamua ma 15.4. klo 9.05 alkaen

Teksti: Marja Salminen
Kuva: Mikael Juntunen

Rukouspuhelimeen
040 172 7000
avoinna
joka ilta
klo 19-23

Lähetä

Soita

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
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Jumalan tahtoon
suostumiselle on oma
aikansa ja paikkansa.
Jos ihminen nousee
pohjamudista, ensin on
hyvä vaan ottaa vastaan,
antautua Jumalan
rakkaudelle ja hoitavalle
anteeksiannolle.

Mies, joka löysi
ilon Jeesuksesta

J

o 17-v uotiaana Ilkka
Puhakalle kirkastui, että hänestä ei koskaan tulisi kirurgia,
asentajaa, eikä mekaanikkoa.
– Kun otin Jeesuksen vastaan,
ymmärsin, että tässä on nyt asia,
joka tulee syvästi sitomaan koko
elämäni, juuri tätä minä haluan

palvella! Kutsu kristallisoitui sittemmin evankelistan työksi, ja ilosanomanjulistajan pitkää sarkaa
mies onkin kyntänyt jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Puhakka
tunnetaan värikkäästä ja eloisasta
tavastaan puhua. Välillä kiskot
ovat vieneet kaukaisiin Siperian

vankiloihin, kotimaassa Puhakka
on tuttu kasvo mm. Pekka
Simojoen Majataloilloissa.
Raamatun tutkimisen seurauksena Puhakan kynästä on syntynyt erilaisia opetussarjoja, ja mies
on ollut mukana monissa erilaisissa evankelioimistapahtumissa.

Israelin opintomatkojen vetovastuu on ollut myös oikein mieluisa
tehtävä.

Isän tahto
Jos kutsu evankelistan työhön
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tulikin kirkkaana, Puhakka myöntää nöyrästi, että uskoa on monin
tavoin koeteltu matkan varrella.
– Uskoni on todellakin välillä
häilynyt, olen jossain vaiheessa lähes luopunutkin! Mutta kutsumus
on kuitenkin ollut paljon suurempi
kuin uskoni! Kristityt Yhdessä ry:n
teemaa ”Tapahtukoon Sinun tahtosi”
Puhakka on pohtinut paljon, vahvimmin se tuo hänen mieleensä
Jeesuksen taistelun Getsemanessa.
Aihe on ollut painoarvoltaan
niin suuri, että se päätynyt hänen
raamattuopetukseensakin.
– Ei siinä välttämättä ollut kyse
itse tapahtumista Getsemanessa,
vaan siitä, mitä kaikkea se
Jeesuksen kohdalla merkitsi!
Vähä vähältä Puhakka sanoo
ymmärtäneensä, että pääsiäisen
tapahtumissa oli kyse ihmiseksi
syntyneen Jumalan Pojan ainutlaatuisen syvästä suostumisesta
Isänsä, kaikkivaltiaan Jumalan tahtoon. Sellaiseen, joka ei selkeästi
ollut Kristuksen oma tahto ja toive
– ero Jumalasta.
– Tämä asia kaikui mitä karmaisevimmalla tavalla ristillä, kun
Jeesus huusi: Jumalani, Jumalani,
miksi minut hylkäsit?!

Vahva taipuu,
heikko katkeaa
Sarja omakohtaisia kokemuksia on
vahvistanut Ilkka Puhakalle, että
Jumalan tahtoon myöntyminen
on kuitenkin lopulta se paras tie.
– Mutta, tämä on edelleen
tällaista pitkällistä prosessia!
Läheskään aina se ei ole helppo
kauppa, kun ollaan syvästi tekemisissä kahden niin eri suuntiin
menevän, siis oman inhimillisen
tahdon, ja Jumalan tahdon kanssa,
ja niiden välinen ristiriita pitää selvittää! Ja selättää.
– Kun olen itse suostunut, siis
taipunut, niin siitä onkin seurannut ilo, ja onni! Jumala on päässyt
monin tavoin yllättämään, päällimmäiseksi ei ole jäänyt katkeruutta tai
tappiomielialaa. Evankelistan työssään mies on nähnyt, että heikompi,
vasta uskon ensiaskelia horjuen

ottava ei välttämättä vielä kestä suuria jaakobinpaineja.
– Jumalan tahtoon suostumiselle on oma aikansa ja paikkansa.
Jos ihminen nousee pohjamudista,
ensin on hyvä vaan ottaa vastaan,
antautua Jumalan rakkaudelle ja
hoitavalle anteeksiannolle. Yhteys
Jumalaan, toisin ihmisiin pitää ensin rakentaa. Uskon kypsyessä kasvaa myös kantokyky. Kuinka sitten
usko ylipäätään syntyy jonkun sydämessä, se on miehelle edelleen
täysi mysteeri.
– Jumala sen antaa, tavalla tai
toisella, en minä sitä osaa selittää!
Miksei Hän tee sitä kaikille, sitäkään
minä en tiedä!

luomistyön olleen itsellekin valtava ahaa-elämyksien, ilon ja löytämisen riemun tapahtumaketju.
– Tämä juuri pitää minut hengissä
tässä työssä! Että jaksan jatkuvasti
löytää uutta Raamatusta, sen päähenkilöstä Jeesuksesta, ja saan
vielä iloitakin siitä!
Teksti: Marja Salminen
Kuva: Ari Koivulahti

Ainutlaatuinen
opetussarja
Deissä
Puhakka on jo lukuisten vuosien ajan intohimoisesti tutkinut
ja halunnut ymmärtää
Jeesuksen viimeisten päivien kokemuksia, tuntemuksia.
Aiheeseen syventymisen seurauksena ja sen hedelmänä on syntynyt
ainutlaatuinen opetussarja Kohti
kolmatta aamua, jossa käydään läpi
paitsi Kristuksen henkilökohtaista
kärsimysmatkaa, myös näitä koko
maailmanhistorian mullistaneita
tapahtumia. Ohjelmasarja kuullaan Radio Deissä pääsiäisviikon
aikana, ja kokonaisuudessaan toisena pääsiäispäivänä.
– Uskon, että monille tulee
tässä ihan uusia näköaloja! Yhtenä
henkilöhahmona meillä kulkee
myös Pietari koko ajan mukana.
Ari Tähkäpää, joka on luonut
tämän puhuttelevan hahmon,
on niin loistava, että hän suorastaan lumoaa kuuntelemaan!
Kirjoitustyöhön Puhakka sai
apuja Marjo vaimoltaan, aikaa
prosessiin vierähti kokonaisuudessaan kolme vuotta, materiaalia
on kertynyt jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Vaikka kyseiset
pääsiäisviikon tapahtumat tulivat
hänelle Raamatusta tutuksi jo
nuorena, hän kertoo opetussarjan

*) Lue lisää Kohti kolmatta aamua -opetussarjasta
tämän lehden takakannesta.

Kuollut meri, Tiberias, Jerusalem,
Tel Aviv. Matkanjohtajana päätoimittaja Kirsi Rostamo, asiantuntijaopas Heikki Kangas.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kinneret Tours.
Lisätietoja www.deimatkat.fi
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Pitkäjänteinen
yhteistyö tuottaa
hedelmää

V

arhain jo ala-asteikäisenä neljän lapsen isälle tärkeää.
Joni Nelimarkka teki
– Kaikki asiat saa jättää Taivaan
kauppaa mopoilla ja LA- Isän haltuun. Hän on toimitusjohradiopuhelinten antenneilla. Omaa taja, joka tietää parhaiten mikä tämä
autokauppaa hän on pyörittänyt paketti on. Ja Hän on luvannut autvuodesta 2003 lähtien. Bayerncar taa, kun pyydän viisautta ja apua
on erikoistunut eurooppalaisten päivittäisiin toimiin.
korkealuokkaisten autojen maahanRadio Dein ja Bayerncarin yhteistuontiin. Tiivis työporukka tekee työ ulottuu Radio Dei Pohjanmaan
työtään sydämellä:
alkuajoille saakka. Moni muistaa
– Kuten Raamatussakin hyvin Pekka Simojoen spiikkaamat
kiteytetään, me palvelemme lä- mainokset: ”Menossa mukana
himmäisen rakkaudella ja niillä Bayerncar – Suomen tykätyin
lahjoilla mitä on anautokauppa.”
nettu, Nelimarkka
– Olemme maikuvailee yrityksensä
nostaneet paljon
Luottamus
ilmapiiriä.
Radio Deissä ja
Jumalaan luottamiJumalaan on kokeneet sen hynen niin hyvinä kuin
väksi kanavaksi.
se juttu.
huonoina hetkinä on
Y hteistyötä on
tehty myös Dei
Festivalien merkeissä. Nämä ovat tuottaneet
uutta asiakaskuntaa, yllättäviäkin
kontakteja ja kauppaakin.
Nelimarkka kokee Dein luotettavaksi kumppaniksi, jonka kanssa
jaetaan sama arvopohja.
– Meillä on ollut hyvää ja hedelmällistä
yhteistyötä läpi vuoHaluatko
sien, ja tällöin yrityksen brändin
kuulla mainos- tai
rakentaminen onnistuu oikeaan
ohjelmayhteistyön mahdollisuuksista?
suuntaan. Se on iso juttu. Arvostan
suuresti Pekka Vaismaata, joka
Tai tukea Radio Deitä sponsoriyhteistyökumppanina?
on ollut aina apuna yhteistyön
Suunnitellaan yhdessä juuri sinulle toimiva kokonaisuus.
kehittämisessä.
Ensi kesä tuo mukanaan uuJuha Arko
Lauri Nurminen
denlaisia kuvioita, kun Bayerncar
p. 040 770 1540
p. 040 731 9321
lähtee mukaan Radio Dein kesäjuha.arko@radiodei.fi
lauri.nurminen@radiodei.fi
kiertueelle.

Ota yhteyttä:

YRITTÄJÄ

Mikko Hurskainen
p. 0400 770 289
mikko.hurskainen@radiodei.fi

Pekka Vaismaa
p. 0500 662 340
pekka.vaismaa@radiodei.fi

Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Marko Koivuporras,
Studiostreet
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Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?

Kristityt Yhdessä ry kulkee Radio Dein rinnalla:
n

e
me

a
ivo ydä lla
o
T as
io
jok rad

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

–

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

Leikkaa ja lähetä

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

Kristityt
yhdessä ry
maksaa
postimaksun

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

Soita
lahjoituspuhelimeen

0600 111 77

(10,26 € + pvm)

0600 10 700

(20,28 € + pvm)

Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n jäseneksi
Henkilöjäsen, työssäkäyvä 45 €/vuosi
Eläkeläinen, opiskelija, kotiäiti, työtön 25 €/vuosi
Yritys, yhteisö tai seurakunta 250 €/vuosi
Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n
radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi.
Summa, jolla haluan tukea toimintaa kuukausittain: _____€
Nimi
Lähiosoite

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

Kristityt yhdessä ry
Tunnus 5013433
00003 Vastauslähetys

Postinumero ja toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Päiväys ja paikka
Allekirjoitus

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

Yhdistys ottaa vastaan
myös testamentteja
Lue lisää
radiodei.fi/testamentti
tai soita lisätietoja
(09) 7514 4511
(ma-pe klo 9-12.30)

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

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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Kuva: Open Doors

Lue lisää k
ristittyjen va
inoista:
opendoors.fi
/wwl

World Watch List 2019
-julkaisutilaisuus
Radio Dein tiloissa

T

ammikuun 16. päivänä
Radio Dein tiloissa järjestetty tiedotustilaisuus
keräsi laajan joukon kristillistä
mediaa kuulemaan kristittyjen
vainoista. Open Doors -järjestön
julkaisema raportti luo kokonaiskuvan kristittyjen vainoista eri
puolilla maailmaa. Samana päivänä Radio Dein aalloilla kuultiin myös useampia aiheeseen
liittyviä ohjelmia.
Joka 9. kristitty kokee vakavaa
vainoa. Yhteensä 245 miljoonaa kristittyä kärsii vakavasta vainosta. Luku on suurempi kuin
koskaan aiemmin. Open Doors
-järjestön julkaisema tämän vuoden World Watch List raportoi,

että maailman väkirikkaimmat
valtiot Kiina ja Intia rajoittavat yhä enemmän kristittyjen
uskonnonvapautta.
World Watch List (WWL)
on julkaistu vuodesta 1992 alkaen vuosittain. Mukaan on
koottu tietoa kristittyjen tilanteesta 150 maassa. Listauksen
tiedot perustuvat maiden edustajien lausuntoihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden
selvityksiin. Kansainvälinen
uskonnonvapauden instituutti
(IIRF, International Institute for
Religious Freedom) on auditoinut eri maiden pistemäärien laskemiseksi kehitetyt menetelmät
ja maiden välisen vertailun.

Open Doorsin toiminnanjohtaja Miika Auvinen esittelee
World Watch List 2019 -karttaa.

Yhteisöpajasta uudistusta
seurakuntaelämään
Maanantaisin klo 14.15 (27.5. saakka).

U

udella Yhteisöpajaohjelmalla on hyviä
uutisia: Seurakunta on
yksi Jumalan parhaista lahjoista.
Se voi olla paljon enemmän kuin
olet aiemmin tajunnutkaan!
Ohjelmassa Johanna Sandberg ja Timo Pöyhönen keskustelevat yhteisöllisen seu-

rakunnan rakentamisesta eri teemojen näkökulmasta Raamatun,
omien kokemusten ja tutkimustiedon valossa. Mukaan saadaan
myös näkemyksiä toisilta yhteisönrakentajilta ja vaikuttajilta.
Yhteisöpajaa kustantaa Hengen
uudistus kirkossamme ry.
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Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla

U U T TA

Tavoitteena
kestävä rakkaus ja
toimiva avioliitto

Helsinki

Mikä on Jumalan suunnitelma
antoisaan ja tyydyttävään avioliittoon?
kuten raha-asioihin ja keskinäiseen
viestintään. Veli-Pekka Joki-Erkkilän
toimittamaa ohjelmaa kuullaan
Radio Deissä torstaisin 25. huhtikuuta alkaen klo 20.17. Ohjelmaa
kustantaa Precept ry.

Radio Dei lähettää suoraa
ohjelmaa Kirkkopäiviltä
Radio Dei seuraa tiiviisti toukokuussa Jyväskylässä
järjestettäviä Kirkkopäiviä perjantaina 17.5. kello
14.30–21.00 ja lauantaina 18.5. kello 10.30–14.30.

K

irkkopäivien suora radiolähetys alkaa perjantaina 17.
toukokuuta klo 14.30, kun
Kimmo Saares haastattelee arkkipiispa Luomaa. Perjantain radiointi
päättyy hienoon konserttiin kello
20, jolloin juhlateltan lavalle nousevat muun muassa Pekka Simojoki,

Ida Elina, Eve & Ossi-duo ja Make
Perttilä band. Lauantaina 18. toukokuuta Radio Dein kirkkopäiväradio
käynnistyy kello 10.30 körttiseuroilla.
Radio Deillä ja Kristityt Yhdessä -yhdistyksellä on Jyväskylän kirkkotorilla
oma osasto. Lämpimästi tervetuloa
moikkaamaan meitä!
Kirkkopäivien järjestäjinä toimivat Kirkkopalvelut, Suomen Lähetyss e u r a j a Jy v ä s k y l ä n
seurakunta.
Lisätietoa
kirkkopäiv
istä:
www.kirkkop
aivat.fi

Kuva: Joki-Erkkilä kotialbumi

K

uusiosaisessa sarjassa
Toimivan avioliiton rakentaminen perehdytään kestävän rakkauden periaatteisiin.
Ohjelmassa haetaan raamatullista
viisautta haastaviin elämänalueisiin,

19.10 Menovinkit
19.30 Matkalla
20.03 Elämä on

Maanantai
17.30 Avoin kuntakanava*
18.45 E-vartti
Perjantai
19.00 Uskonpuhetta**/
17.40 Vaasan aika
Seurakunnassa saarnattua** 18.25 Valoa elämään
20.00 Armollista menoa***
Sunnuntai
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
10.45 Virsivartti
11.30 Elämän ääniä
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen Raamattuopistolta Lohja
Sisä-Suomi
Maanantai
18.00 Alusta alkaen
18.35 Aikamerkki
18.55 Sydämellä*
19.15 Lähellä ja kaukana*
Perjantai
17.30 Aikamerkki
17.45 Uusheräys tänään***
18.30 Matti-papin
matkassa

Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
Kemi
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
Oulu
Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten
radiopyhäkoulu

Sunnuntai
Kokkola
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus
Suomen Raamattuopistolta Sunnuntai
10.00 Suomalaisen seurakunnan jumalanpalvelus
Turku
11.25 Hetki kanssasi*/
Radiopyhäkoulu
Maanantai
12.00 Ruotsalaisen seura17.40 Lintumetsä
kunnan jumalanpalvelus
18.03 Tilipäivä*
19.02 Ilpoisten piiri
Rovaniemi
Turun Martinkirkosta**
Seinäjoki
Maanantai
17.45 Pois alta,
pohjalaanen tuloo!
18.15 Psalmisti
*
**
***

Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti
kohti messua
10.00 Messu
Rovaniemen kirkosta

Tulee kerran kuussa tai harvemmin
Tulee kaksi kertaa kuussa
Tulee kaksi kertaa kuussa parillisilla viikoilla
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Askarruttavatko sinua joskus
Radio Dein musiikkivalinnat?
Radio Dei soittaa musiikkia kaikille kuuntelijoilleen.
Lue, millaiset seikat ohjaavat kanavan musiikkitarjontaa.

T

utkimusten mukaan radiokuuntelija
vaihtaa helposti kanavaa, jos sieltä kuuluu peräkkäin monta oman musiikkimieltymysten vastaista kappaletta. Siksi Radio
Dei tarjoaa pidempiä jaksoja hieman erilaisiin
musiikkimakuihin suunnattua soittolistaa, eikä
soita kaikenlaista musiikkia sekaisin.
Radio Deissä jako on tehty kolmeen ajanjaksoon. Aikaisin aamulla soi harras rauhalliseen ja klassiseen tyyliin esitetty musiikki.
Arkipäivisin kello 7–17 soi reipas gospelmusiikki, josta suurin osa on suomenkielistä. Kepeämmän poljennon ylläpitämiseksi
hidastempoisia lauluja soi vähemmän, noin
yksi neljästä. Päiväsaikaan haluamme saavuttaa myös ns. ”seurakunnasta irrallisia” kuuntelijoita, joille hengellisen musiikin artistit ovat
vieraita. Päivällä soivien kappaleiden sanoitukset ovat tuttuja ja lähellä ihmisten arkea sekä
sellaista kieltä, jota he ymmärtävät esimerkiksi
jo ripariajoilta.
Iltaisin ja viikonloppuisin palvelemme
erityisesti ns. ”aktiiviseurakuntalaisia”. He kaipaavat suorempia hengellisiä sanoituksia ja rauhallisempaa hengellistä musiikkia, joten silloin
soittolistalle valitsemme vain suomenkielisiä
selkeästi hengellisiksi lauluiksi luokiteltavia
rauhallisia ja kauniita lauluja.

Jos joskus ihmetyttää, miksi soitamme niin
paljon samoja kappaleita, niin sekin on mietittyä. Tutkimusten mukaan radionkuuntelija
haluaa kuulla enimmäkseen tuttua musiikkia.
Kaksi tai kolme täysin uutta ja vierasta laulua
peräkkäin etäännyttää kuulijaa. Siksi meillä noin
joka kolmas kappale on ns. uutuusbiisi tai uusi
artisti, ja välissä soi laulu, joka keskimääräiselle
Radio Dein kuuntelijalle on edes etäisesti tuttu,
joko lauluna tai kyseisenä esityksenä. Samasta
syystä meillä soi paljon myös virsiä, hengellisen laulukirjan lauluja tai yleisiä riparilauluja.
Näihin on monilla tunneside jo pitkän ajan
takaa ja ne tuovat muistoja mieleen, ja niitä
saattaa osata jopa laulaa mukana.
Kaiken musiikin osalta pyrimme tarjoamaan
sekä taiteellisesti että tuotannoltaan korkeatasoisesti tehtyjä lauluja, jotka vahvistavat ja
antavat toivoa.
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Koskettavia hetkiä Dein
musiikin parissa,
Antti Suonio
Radio Dein
musiikkipäällikkö

Vuoden Positivisti
Radio Deissä
Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n
pitkäaikainen taloushallintovastaava
Heli Anttila voitti työntekijöiden kesken äänestettävän Vuoden Positivisti
-palkinnon jo toisen kerran. Palkinnon
saa työntekijä, jonka työtoverit ovat äänestäneet kannustavimmaksi, ja joka on
ollut eniten työilmapiiriin vaikuttanut
työkaveri. Heli on siirtynyt alkuvuodesta työyhteisöstämme uusiin tehtäviin. Toivotamme Helille Taivaan Isän
siunausta uusiin työtehtäviin!
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Alivaltiosihteeri Päivi Nerg:

Tarvitsen viisautta ratkaisuja tehdessä

–L

apsuudesta lähtien minulla
on ollut lapsenusko ja rippikoulussa löysin henkilökohtaisen uskon. Se on kantanut ja antanut
pohjan ja luottamuksen Jumalaan, kaiken
luojaan, Päivi Nerg kertoo.
Keski-Suomesta kotoisin oleva Nerg on
tehnyt pitkän uran liike-elämässä, yliopistomaailmassa ja valtionhallinnon palveluksessa. Nykyinen alivaltiosihteerin virka
valtiovarainministeriössä on vaativa monella tavalla.
Miten selviät haasteista, kun etsit ratkaisuja isoihin ja pienempiin asioihin?
– Valtioneuvoston taholta vastaan Sote- ja
maakuntauudistuksesta sekä julkisen hallinnon kehittämisestä. Kyllä minä koen välillä, että pulmien edessä tulee seinä vastaan.
Nöyrästi on tunnustettava, ettei oma viisaus
aina riitä. Ja silloin pistän kädet ristiin vaikka
virka-auton takapenkillä ja hiljaa käännyn

rukouksin Jumalan puoleen.
– Rukoukseni ovat usein huokauksia
Jumalalle tai suoraa puhetta, joka ei ole
teologisesti hiottua, vaan yksikertaista viestiä siitä, että nyt on tällainen tilanne, miten
tästä eteenpäin?
Nerg toteaa, että uusi oivallus, joku ihminen tai ryhmä saattaa nousta mieleen
ja heidän kauttaan tulee uutta näkökulmaa
päästä eteenpäin.
– Koulutus ja työkokemus ovat tärkeitä,
luottamus Jumalaan antaa arjessa vakaan
pohjan ja turvallisuuden tunteen, jonka
varassa on hyvä tehdä työtä tämän maan ja
kansan parhaaksi. Olen tavattoman kiitollinen, että saan palvella tässä työssä, vaikka se
on vaativaa ja joskus kovin raskastakin.
Teksti: Maija Hurri
Kuva: Johanna Reinikainen

Minä uskon -ohjelma
Päivi Nergin haastattelu toiveuusintana
ke 10.4. klo 17.30 ja su 14.4. klo 13.
Toimittajana Maija Hurri.

Psst!

Radio Dei lähtee #herätys-kesäkiertueelle
kesäkuussa. Aamujuontajamme Mikael
Juntunen ja Team Radio Dei kiertävät Suomea
kahden viikon ajan 10.-21.6. tapaamassa
kuuntelijoita, yhteistyökumppaneita, tuttuja ja
tuntemattomia kiertuekaupunkien toreilla. Tule
moikkaamaan ja tekemään suoraa lähetystä!
Pysy kanavalla, niin kuulet lisää!

Postia kuuntelijalta
Yli yksitoista vuotta sitten tyttäret
ostivat minulle syntymäpäivälahjaksi puhelimen, jossa oli radio.
Puolisen vuotta siinä meni kun tulin uskoon. Kuuntelin ensin jotain
muuta kanavaa, mutta kun sieltä
tuli jotain tosi ärsyttävää, vaihdoin
Radio Deille ja se on pysynyt! 
***
RADIO DEI <3
Radio Dei on päivittäinen luottoystäväni. Sähkökatkotkaan eivät haittaa patteritkin kun löytyy
mööpelistäni. Dei on akkulaturini kristillisenä sanana ja musiikkina. Siunausta ja levittymistä

***
Radio Dein kautta olen päässyt
lähemmäs Jeesusta ja se antaa toivoa ja hymyn naamalleni.

***
Hei! Iloitsen Radio Dein Herätys
-juontajan, Mikaelin, aidosta mielihyvää ja elämänmyönteisyyttä
pursuavasta jutustelusta. Silti ei
vaikeitakaan aiheita ohiteta ja kaunistella väärin. Välillä naurahdan
itsekin kuunnellessani, hymyilyttää ainakin!

***
Dei on tärkeä matkakaveri. Sen
seurassa voimme oppia ymmärtämään toisiamme ja eri tavalla
ajattelevia kristittyjä. Minusta se
on tässä asiassa Suomen tärkein
toimija tällä hetkellä.

***
KIITOS Radio Dei! Teidän
kanssa aloitan aamun: ihan mahtavaa musaa ja aamuhartaus just
oikeaan aikaan. On pakko kuunnella parkkipaikalla aina loppuun
ennen kuin menen töihin. 

tietoisuuteen laajemmin toivon,
paljon on vielä kanavaa tuntemattomia. Kerron aina kun on "saumaa" Deistä!

Mitä Radio Dei
on merkinnyt
sinulle?
Kerro oma tarinasi.
Kristityt Yhdessä ry.
Ilmalankuja 2 i
00240 HELSINKI
aalloilla@radiodei.fi

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

Elämäkerrat
Elämäkerrat

AFRIKKA
VALITSI MINUT

ELÄMÄNI
KAHDEKSAS PÄIVÄ

AIKAMEDIA

AIKAMEDIA

Kirsi-Klaudia Kangas
Hinta 33 €

Rony Smolar
Hinta 29,50 €

JUHANI HUOTARI
– Vainotun kristityn
asiamies
Tapani Sopanen
Hinta 28 €

TAIVAAN RAJALLA
John Burke
Hinta 35 €
PÄIVÄ

PÄIVÄ

Elämäntaito

– Jännittävä
selviytymistarina
toisesta
maailmansodasta
Laura Hillenbrand
Hinta 39 €

KASVOKKAIN
JEESUKSEN
KANSSA

KUN JUMALA
HERÄTTI
TOIMIMAAN

KUVA JA SANA

UUSI TIE

Samaa Habib
Hinta 23 €

Timo Rämä
Hinta 22 €

PÄIVÄ

Rohkaisuksi uskoon

TUNNETERVE
HENGELLISYYS -paketti

MATKASSA
MUKANA

VAPAUTETTU
MUUTTUMAAN

PÄIVÄ

PÄIVÄ

AIKAMEDIA

Roni Zidbeck
Hinta12 €

Peter Scazzero
Hinta 35 €

Juha Ketola
Hinta 25 €

EIKÄ SINUA
ENÄÄ OLE

SÄRKYMISEN
LAHJA

MASENNUKSESTA
VOI TOIPUA

PÄIVÄ

UUSI TIE

KUVA JA SANA

Minna Ala-Heikkilä
Hinta 32 €

MURTUMATON

Ann Voskamp
Hinta 16,90 €

Petri Välimäki
Hinta 21 €

JÄRKÄHTÄMÄTTÖMÄT
Carter Conlon
Hinta 22 €
KKJMK

EROON
EPÄVARMUUDESTA
Beth Moore
Hinta 24 €
KUVA JA SANA

NARSISMI
VANHEMMUUDESSA
Mia Puolimatka
Hinta 38 €

HÄN KOHTAA MINUT
– Kirjeitä Raamatun henkilöille
Pia Perkiö
Hinta 15 €
PÄIVÄ

SALAISET SEURAAJAT
Veli Andreas
Hinta 25 €
PÄIVÄ

PELASTETTU

– 7 ihmeellistä kertomusta
Jim Cymbala ja Anne Spangler
Hinta 22 €
KKJMK

KUNINGAS SAAPUU
– lopun ajat ja Jeesuksen paluu
Robert I. Adams
Hinta 27 €
TV7

PÄIVÄ

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

DEI KAUPPA – OSTA MEILTÄ, TUET DEITÄ

Musiikki
Lahjakirjat
KRUUNATTU
ARMOLLA
JA LAUPEUDELLA
Juhani Aaltonen
& Symbaali
Hinta 20 €

PURJEENPAIKKAAJA

PIENIÄ TAIKOJA

SIRPPISIIPI

KAIKU RECORDINGS

Mustarastas
Hinta 19,90 €

Juha Tapio
Hinta 20 €

PÄIVÄ

Rukous

BUONO, BUONO

IDEAKIRJA

Fredrik Härén
Hinta 28 €

– Niin hyvää, niin helposti
Gabriella De Santis–Mäki
Hinta 24 €

PÄIVÄ

PÄIVÄ

Nuottikirjat
PELKKÄNÄ
KORVANA

– Kuunteleva rukous
käytännössä
Jukka Jämsén
Hinta 32 €
KARAS-SANA

VUORETKIN
SIIRTYVÄT

– Rukous on
kumppanuutta
Jumalan kanssa
John Eldredge
Hinta 29 €

RUKOUS

– Vuorovaikutusta
Jumalan kanssa
Timothy Keller
Hinta 36 €
PÄIVÄ

PÄIVÄ

EXIT
KAIKKI LAULUT
1987–1999

Hinta 17 €
PÄIVÄ

LÖYTÖRETKELLÄ
RAAMATTUUN
Hinta 14,90 €
PÄIVÄ

PÄIVÄ

Hinta 39 €

Lapsille ja nuorille

USKON JA TOIVON
KERTOMUKSIA
LAPSILLE

TAHTOISIN KUULLA

Kaisa & Timo Tuikkanen
Hinta 15 €

PÄIVÄ

ISO TARRAKIRJA
– Raamatun
kertomuksia
Hinta 12 €
PÄIVÄ

ISO PUUHAKIRJA
– Raamatun
kertomuksia
Hinta12 €

LAPSEN KERTOMUSRAAMATTU
Hinta 15,90 €
UUSI TIE

PÄIVÄ

IHMEELLINEN
JEESUS

– Sarjakuvakertomus
Hinta 19 €
PÄIVÄ

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

www.deikauppa.fi
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Ohjelmakartta 2019
RADIOT.FI – Kuuntele ohjelmia silloin, kun sinulle sopii.

Maanantai

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 Tarinoita toivosta
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
14.15 Yhteisöpaja
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! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
10.45 Viikon teos
11.00 KESKIPÄIVÄNTASAUS
11.03 Kuuntelijan toivelista
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
U 15.25 Raamattu
16.03 Aalloilla
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.25 Sana Jerusalemista
18.03 Rukous Suomen puolesta
18.30 Radioraamattupiiri
U 19.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
20.03 Lähetysvartti
U 20.30 Itäraportti
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
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! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

OPETUS, HARTAUS JA RUKOUS

MUSIIKKI

Keskiviikko

Torstai

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
06.50 Viikon teos
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Viikon debatti
10.00 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 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
18.03 One Way
19.03 Uskovaiset nuoret
19.32 NuottaFM
20.03 PTX
20.50 Iso Katekismus
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

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! päivän vieras
14.00 TOIVON PÄIVÄ
14.05 Viikon teos
14.45 Opeta minua laskemaan
		
päiväni oikein
15.15 Viikon Päijäthämäläinen
U 15.25 Raamattu
16.03 Raatihuone
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30 Israel-raportti
17.45 Shalom
18.03 Avainradio
18.30 Avoin raamattukoulu
19.15 Sateet
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! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

U

U

U

U

U

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

KESKUSTELU

LÄHETYSTYÖ

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
U 14.30 PTX
15.15 Parisuhteen palikat
U 15.25 Raamattu
15.45 Kinoteekki
16.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
17.00 USKON ILTA
U 17.05 Radiohartaus
U 17.15 Raamattuavain
17.30-19.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
19.03 Saarnaajan puolituntinen*/
		
Hyvää iltaa Kuopiosta*/
		
Mille sydämesi sykkii*
19.30 Veli-Matin juttusilla
20.03 Rukousasema
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 22.05 Aalloilla
U 23.00 Rukous Suomen puolesta
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

LAPSET JA NUORET

Lauantai
08.02 Pakina
08.15 Lintumetsä
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
11.03 Raatihuone
12.03 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi
13.03 Itäraportti
U 13:35 Viikon debatti
14.35 Ikkuna maailmaan */
		
Lähetysavain*
15.03 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
U 22.00 Black Gospel E
U 23.00 DeiPark
23.30 Yöluotsi*
U 00.00 Sykettä Israelista K
U 00.30 Kasvattajan sydämellä
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous Suomen puolesta
U 03.30 Rukousasema

U UUSINTA

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 13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu K
14.40 Salomon sananlaskut
U 15.03 Itäraportti
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

Uutiset tasatunnein
klo 6.00 – 22.00

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)
Raahe 95,2 MHz
Rovaniemi 93,4 MHz (96)
Savonlinna 91,3 MHz
Seinäjoki 89,4 MHz (102,7)
Tampere 98,8 MHz (87,5)
Turku 107,3 MHz (99,4)
Vaasa 98,8 MHz (102,7)

JULKAISIJA:
Kristityt Yhdessä ry
POSTI- JA KÄYNTIOSOITE:
Ilmalankuja 2 i
00240 Helsinki
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
www.kry.fi, www.radiodei.fi
ISSN: 1456-8357
Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n
puhelinvaihteen numero on
(09) 7514 4511 (ma-pe 9–12.30)
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:
Saana Raunio
saanaraunio.myportfolio.com
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

Kohti kolmatta aamua
Kiehtova raamattuopetussarja Radio Deissä
Uudessa raamattuopetussarjassa evankelista ja raamatuntuntija Ilkka Puhakka opettaa Jeesuksen viimeisten maanpäällisten päivien tapahtumista. Puhakka valaisee mieleenpainuvasti
Jeesuksen sanoja ja tekoja, huomioiden sen ajan juutalaisen kulttuurin piirteitä, tapoja, historiaa sekä alkukielen vivahteita.
Puhakan rautaisen opetuksen rinnalla kulkee Ari Tähkäpään käsikirjoittama ja näyttelemä Pietari, joka pohtii tuntojaan kulkiessaan Jeesuksen rinnalla kohti ristiinnaulitsemista ja
ylösnousemusta. Pietarin monologit tuovat vankkaan faktatietoon tunteellisen ja inhimillisen
sävyn, mikä vie kuuntelijan vaikuttavasti maailman järisyttävimpien tapahtumien keskelle.
Käsikirjoitus: Ilkka ja Marjo Puhakka | Pietarin rooli ja käsikirjoitus:
Ari Tähkäpää | Ohjaus, äänisuunnittelu ja tuotanto: Antti Suonio
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry
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15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.

Kasvokuvat Johanna Tähkäpää ja Tapani Romppainen | Tausta Unsplash.com

Lähetysajat pääsiäisenä
klo 9.05 Jeesus saapuu Jerusalemiin
klo 9.05 Pääsiäisateria
klo 9.05 Getsemane
klo 9.05 Jeesuksen oikeudenkäynti
klo 9.05 Jeesuksen kuolema
klo 20.05 Ylösnousemus
klo 20.05 Pietari ja Jeesus
klo 9.05 alkaen kaikki jaksot tunnin välein

Radiot.fi – kuuntele ohjelmia silloin kun sinulle sopii
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Radio De

1

Soita nyt lahjoituspuhelimeen:

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

2

Anna lahja tilisiirtona
FI88 1012 3000 2061 75 (viite: 3861)

3

Tue nyt tai kuukausittain
radiodei.fi -sivuston kautta

Kiitos lahjastasi!

4

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

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

