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Dani Karjalainen:

Lastensuojelun kasvatista
rap-musiikin Juha Tapioksi
s. 6

Toimittaja
Päivi Saloranta:

”Radio Dei on antanut
minulle voimaa ja
pitänyt kiinni elämässä”
s. 8

Anna-Mari
Kaskinen:

”Sanoittamisen
salaisuutta
ei voi selittää”
s. 4

Kuva: Pekka Kaskinen

Päivi Niemi:

”Roikuin toivossa
kiinni, että Jumala
pitää huolen”
s. 12
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Tarvo Laakso:

Ei pidä kuvitella,
että olisin joku lälläri

R

Täähän on
Jumalan peli.
Me pelataan
ihmisten peliä,
Jumala hoitaa
omat hommansa.

Herätys!
Arkiaamuin klo 7.15-10

okkipappi Tarvo Laakson musiikki-innostus roihahti rippikoululeirillä. Sieltä löytyi kitaran
kaulan osoittama suunta, päämäärä tuli
korkeammalta taholta. Nyt 46 vuotta
myöhemmin hän haluaa yhä saada ihmiset hymyilemään. Musiikki on ihmisen
kaipauksen kanava.
Musiikin vaikutus on kiistaton. Tarvo
sanoo kyynelehtineensä viimeksi samana
aamuna kuunnellessaan hyvää musiikkia.
– Kun aamulla lähdin puoli seitsemän
aikaan ajelemaan tänne Radio Deille,
laitoin soimaan vanhoja gospel-hittejä.
Itkin ajaessa. Jotkut laulut menevät niin
syvälle. Musiikki koskettaa, jos siinä on
viesti, joka tulee sydämestä.
Tarvolle lauluja syntyy edelleen monenlaiseen tarpeeseen, joskus tilattuna,
joskus tilaamatta.
– Voi kestää vuosia, että kappaleesta
muodostuu juuri se, mitä haluan sanoa.
Mutta rippikoulusta alkaen minulla on
ollut hengellinen kutsumus. Minulla
on jatkuvasti paine sisimmässä, koska
haluan pystyä olemaan evankeliumin
asialla. Mutta ei pidä kuvitella, että olisin
joku lälläri. Minussa on myös se hulvaton puoli.
Rokkipappi pitää nimestään kiinni
tiukasti. Nimen antoi aikoinaan hänelle
Seppo Lindell, joka esitteli Tarvon teologisen tiedekunnan aikaisissa musariennoissa: Tässä on tämä meidän rokkipappi. Muita lempinimiä hän ei suostu
paljastamaan. Paitsi sen, että hän kiusallaan käyttää itsestään nimeä Tartsa,
mikä kuulostaa melko tamperelaiselta.

Jumala hoitaa homman
Kirkkoa arvostellaan, Jumala on paitsiossa! Eikö Jumala enää kelpaa nykyihmiselle? Onko me hävitty tämä peli, Tartsa?
– Ei todellakaan! Täähän on Jumalan
peli. Me pelataan ihmisten peliä, Jumala
hoitaa omat hommansa. Eikä me pelasteta Jumalaa, Jumala pelastaa meidät.
Joku kulttuuri saattaa tuhota itsensä tai
joku joukko voi tehdä itselleen pahaa
kieltäytymällä olemasta Jumalan armon
vastaanottaja. Ihmiset voivat pilata paljon, mutta kuitenkin tämä on kaikkivaltiaan käsissä koko juttu.
Radiossa soi lopuksi hänen perheyhtyeensä Starwarin 30 000 kertaa -kappale.
– Laulu, joka puhuu elämän ihmeellisyydestä. Jos me saadaan elää 80-vuotiaaksi, nousemme uuteen päivään 30
000 kertaa, sydämemme ehtii lyödä
2 miljardia kertaa, me olemme ihme.
Tähän ikään mennessä on tullut eteisvärinät mukaan. Kyllä ihminen on kaiken tämän keskellä pieni, päättää Tarvo
Laakso – kaikkien tuntema rokkipappi
– ja katoaa hakemaan kahvia. Ilmaan jää
leijumaan pieni vihjaus uudesta musasta
ja levystä….
Tarvo Laakso vieraili Radio Dein aamulähetyksessä Mikael Juntusen vieraana.
Marraskuussa hänelle myönnettiin rovastin arvonimi, jonka saavat erityisen ansioituneet papit.
Teksti: Mikael Juntunen
Kuva: Timo Mäki-Korte

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

|3

Tulevaisuus
ja toivo

K

Kuva: Jarmo Teinilä

ävin vuosia sitten keskustelun työkaverini kanssa siitä, milloin ihminen varttuu aikuiseksi. Hänen määritelmänsä
painui pysyvästi mieleeni: ”Meistä tulee
aikuisia siinä vaiheessa, kun ymmärrämme mistä
olemme tulleet ja mihin olemme menossa – kun
näemme sekä alun että lopun.”

Tässä numerossa
luotetaan toivoon:
Meidät on pelastettu,
se on varma toivomme.
Room. 8:24

Ensimmäisenä
asiana Jumala
julisti toivoa,
evankeliumia Jeesuksesta
Kristuksesta."
Arto Boa s. 9

Olen useamman kerran palannut mielessäni tuohon määritelmään, joka pitää mielestäni sisällään
syvän viisauden. En tarkalleen muista milloin
itse sen ymmärsin, mutta näin viisikymppisenä
elämä on alkanut saada koko lailla uudenlaisia
sävyjä – toiset niistä ovat tummempia, toiset
valoisampia.
Huomisesta ei kukaan tiedä, mutta päämäärä
on selkeä. Raamatussa sanotaan, että ”Hän
antaa meille tulevaisuuden ja toivon”. Elämän
alkutaipaleella tulevaisuus tarkoittaa usein
huomista tai ehkä tulevaa syksyä tai kevättä.
Elämän ehtoopuolella tilanne alkaa muuttua.
Toivon merkitys kasvaa ja sen tulisi kantaa
silloinkin, kun elämän sävyt ovat tummia ja
elämän lanka on käynyt ohueksi.
Mutta kyse ei ole pelkästä toivomisesta,
sillä perusteeton toivo ei ole mistään kotoisin. Sellainen puhe on tyhjää täynnä. Kun
Raamattu puhuu toivosta, se puhuu Jumalan
suunnittelemasta tulevaisuudesta, joka on
meitä varten ja jonka saamme omistaa. Ei
sen enempää, eikä vähempää.

Aivan
erityisesti
toivoa tuovat
ihmisten todistukset siitä,
miten ovat löytäneet avun."
Kirsi Rostamo s. 7

Näin joulun alla on hyvä taas palauttaa
mieleen evankeliumin sana: ”Aika on
täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä
sanoma!” Siinä on tulevaisuus ja toivo.
Siunattua adventinaikaa,
Sami Jalonen
Kristityt Yhdessä ry:n
puheenjohtaja
sami.jalonen@radiodei.fi

Meidän pitäisi
puhua toivosta
toisillemme enemmän,
sillä se on tarttuvaa."
Päivi Niemi s. 12
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Yksi aikamme tunnetuimmista
tekstintekijöistä täytti juuri 60 vuotta.
Tämä suomalaisen mielenmaiseman
sanoittaja on kiitollinen eletystä
elämästä ja Jumalan uskollisuudesta.
on aina suuri
– K utsumus
salaisuus ja missio.

– Kun lähdin rippikouluun,
ajattelin että haluan ottaa selvää
näistä asioista, enkä tule pois ennen kuin ne ovat valjenneet. Näin
oman mahdollisen tulevan elämän
kaikkine mahdollisuuksineen ja ratkaisuineen edessäni. Enkä halunnut
omassa varassani tehdä ratkaisujani,
vaan halusin jättää tämän Jumalan
käsin. Rippikoulussa ymmärsin tärkeimmän: Jeesuksen merkityksen
ja sen, mitä armo on.

Pikkuhiljaa sitä voi aavistella, kun
katsoo elämäänsä taaksepäin, sanoo Kaskinen siteeraten kuulemaansa määritelmää: kutsumus
on sitä, mikä tuottaa sinulle iloa.
– Helposti ajatellaan, että kutsumus on hirveä taakka, jota pitää raahata perässä. Ei se minulle
sitä ole. Se on juuri se mikä tuottaa
iloa, mihin on hieno ryhtyä, mikä
innostaa uudelleen ja
uudelleen, pohtii nelVuosien
Arvovieraana
jän lapsen äiti.
jälkeen en
Hänelle kutsumus
mummin
haluaisi olla
on Jumalan salaisuuluona
den äärellä ihmettele- hyvin säilynyt,
mistä, oman kuljetun vaan kaikkeni Kotona Turussa äiti
tien sanoittamista ja
ja isä opettivat iltaruantanut,
herkkänä olemista
kouksen. Hän oppi
arvokas joka
sille, mitä ympärillä
heiltä myös monia
arpi.
tapahtuu. Eikä se aina
lauluja, äiti on lasole helppoa. Hän
tentarhanopettaja
suhtautuu elämään ja sen jokai- ja isä lauloi yli 50 vuotta Turun
seen päivään suurena lahjana ja NMKY:n mieskuorossa.
tehtävänä.
Mummin tapaamiseen liittyy
”Vuosien jälkeen en haluaisi hyväksytyksi ja rakastetuksi tuleolla hyvin säilynyt, vaan kaikkeni misen kokemus.
antanut, arvokas joka arpi", hän
– Silloin ei ollut niin tapana hakirjoittaa.
lailla, mutta karjalainen mummini
pakahdutti meidän halauksiinsa.
Me lapset olimme arvovieraita.
Kaskinen palaa
Hän oli leiponut, laittanut uudet
pyyhkeet kylpyhuoneeseen ja päävuosikymmenten
sin kaikkein hienoimman, kullan
taakse rippikouluunsa
värisen täkin alle nukkumaan. Oli
Jo 10-vuotiaana Anna-Mari pai- pitkät ilta- ja aamurukoukset, kerniskeli suuren arvoituksen kanssa: too Anna-Mari, joka sai lopulta olla
mistä kristinuskossa on oikein mumminsa vierellä, kun hänen
kysymys? Miten pieni ihminen aikansa tuli.
voi täyttää elämässään Jumalan
– Jumalan uskollinen huolentahdon, kun hän koko ajan tekee pito, josta hän oli meille opettanut,
virheitä?
kulki mukana loppuun saakka.

Anna-Mari Kaskinen:

Sanat ja
sävelet
kuuluvat
toisilleen

ennen kuin edes
tiedämme niistä
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Sanoittamisen
salaisuus
Sanoittamisen salaisuutta ei voi
selittää. Ei, vaikka tekstejä olisi
kirjoittanut vuosikymmenten ajan:
– Kenet laulu tai runo tavoittaa
tai mitä se herättää, se ei ole minun vallassani, sanoo Kaskinen
ja jatkaa.
– Jos joku saa kirjoittamastani
tekstistä elämäänsä jotain hyvää,
se on lahjaa. Eniten merkitsee
se, jos joku tulee sanomaan, että
jossain elämänvaiheessa on saanut
lohdutusta tai apua.
Kaskinen on kiitollinen saamistaan mahdollisuuksista. Hänen
tilaisuutensa tuli opiskeluaikoina,
kun pöytälaatikkoon pinoksi kerääntyneet tekstit löysivät kurssikaveri Pekka Simojoen ja hänen
sävellykset. Suomen lähetysseuran
nuorisopastori Pertti Poutanen
valjasti nuorten lahjakkuuksien luomukset käyttöön. Tuli
Afrikkalainen gospelmessu, Liekitmusikaali, Meidän messu, ja monia
yksittäisiä lauluja.
– Haluan rohkaista nuoria tekemään itse asioita ja seuraamaan
kutsumustaan, vaikka se olisi vasta
pienellä liekillä. Jos ovi avataan,
usein siitä kannattaa astua sisään,
koska takana voi olla jotain suurempaa, jopa elämänmittainen
kutsumus.

Anna-Marin sanat
ja Pekan sävelet
Kaskinen palasi Radio Dein aamulähetyksessä muistelemaan,
kuinka suomalaisen gospelin suurin onnenpotku tapahtui. Pekka
Simojen kanssa sovittiin, että kun
hänellä on näitä säveliä, ja sinulla
niitä sanoja, jos yhdistetään ne.
– Välillä kävi niin, että sanat
ja sävelet sopivat yhteen ennen
kuin edes tiesimme toistemme
tekemisistä. Syntyi Herra kädelläsi -laulu, johon sitten lisäsimme
kertosäkeen.
– Ja Taivaan Isä suojan antaa -laulun kohdalla minua pyydettiin tekemään virsiteksti lapselle, joka
elää syystä tai toisesta ilman isää.

Haluan
rohkaista nuoria
tekemään itse asioita
ja seuraamaan
kutsumustaan, vaikka
se olisi vasta
pienellä
liekillä.

Tekemäni teksti oli
joidenkin mielestä
liian rohkea, eikä sitä heti
hyväksytty virsikirjaan. Pekka oli
tahollaan tehnyt tietämättään juuri
tuohon tekstiin sopivan melodian
ja liitimme tämän uuden laulun
Meidän messuun. Sitä kautta se
sitten livahti kirkolliskokouksen
istuntoon, jossa virsikirja lopullisesti hyväksyttiin, ja näin se on
nyt virsi 503.

Kokeneiden
kirjoittajien opissa
Helsingin yliopistossa opiskellessaan Anna-Mari asui kolme vuotta
runoilija Aaro Hellaakosken leskirouvan luona. Lempi Hellaakoski
kertoi miehensä työstä ja valotti
suomalaista kulttuuriperintöä.
– Pääsin hänen kanssaan moniin
mielenkiintoisin paikkoihin. Sain
jopa kutsun heidän kesämökilleen Taipalsaareen, jossa monet
Hellaakosken runot ovat syntyneet. En kehdannut pariin vuoteen
tuollaisessa ympäristössä kertoa,
että itsekin kirjoittelen. Mutta kun
lopulta kerroin, Lempi halusi lukea
tekstejäni ja kannusti minua. Sillä
oli iso merkitys.
Afrikkalaisen gospelmessun
levytyksen myötä kuvioihin tuli
Anna-Maija Raittila.
– Hän kertoi, että virsikirjaan
tarvittaisiin vielä uusia lasten ja
nuorten virsiä. Anna-Maija opasti,
että kovin kekseliäitä riimejä kannattaa virsissä välttää, jotta huomio
ei kiinnittyisi nokkeliin riimeihin,
vaan itse sanomaan. Häneltä opin,

että virren tekijä
on palvelija, jonka
tehtävä on antaa sanoja yhteiselle
uskolle:
– Rakastan edelleen riimittelyä
ja uusien riimiparien keksimistä,
sitä harjoitan nykyisin lastenloruissa ja -runoissa esimerkiksi
Lastenmaa-lehdessä.
– Myöhemmin pääsin Ruotsin
kirkon virsikirjaa suomennettaessa
Raittilan lisäksi kokeneiden virrenkirjoittajien Niilo Rauhalan

ja Pekka Kivekkään oppiin.
Virsikirjassa on nyt Kaskiselta
seitsemän virttä. Lauluja on
myös virsikirjan jumalanpalveluslaulujen liitteessä
sekä uudessa virsikirjan
lisävihkossa, jossa on noin
25 tekstiä tai suomennosta.
Suotta ei nykypäivän tuotteliaimman hengellisen musiikin tekstintekijän jälkikasvu kysellyt reiluuden perään.
– Poikani Elias ihmetteli alakoulun opettajalleen, miksi heidän
koulussa lauletaan vain hänen äitinsä tekemiä virsiä. Eihän sellainen
ole reilua toisten äitejä kohtaan.
Teksti: Mikael Juntunen
Kuva: Timo Pekka Kaskinen

Rukousmaja
Su klo 8.03
(osana Lastenmakasiinia)
Yhteistyössä Anna-Mari
Kaskinen ja Lastenmaa-lehti

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
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Daniel Karjalainen:
•
•
•
•
•

26-vuotias
Asuu Helsingissä, kotoisin Lappeenrannasta
Rap-artisti nimellä Dani
2019 julkaisee ensimmäisen EP-levyn
Julkaissut aiemmin sinkkubiisin
ja musiikkivideon Järjen Ne Vei
• Uusin kappale Katsaus, josta myös
julkaistu musiikkivideo
• Instagram: danielaliasdani

vaikka jotain tapahtuisikin, silti
minulla on rauha, että ei tässä ole
mitään hätää, joku tuolla ylhäällä
pitää huolta. Mielenterveydelleni
on myös tärkeää, että pidän kiinni
terveistä elämäntavoista ja ihmissuhteista, jotka ovat hyviä ja rakentavia. Yhteys on tärkeää ja se, että
on hyviä tyyppejä elämässä.

Dani – lastensuojelun kasvatista
rap-musiikin Juha Tapioksi

D

aniel Karjainen eli rapartisti Dani istuu Radio
Dein studiossa rentona,
mutta katse on terävä. Tällä nuorella miehellä on sanottavaa.
Päihde- ja mielenterveysongelmien aallokosta noussut artisti
haluaa tuoda suomalaiseen rapmusiikkiin uudenlaista kulmaa.
Danin mukaan Suomessa on paljon puhumatonta häpeää, ja hän
haluaa omalta osaltaan murtaa
puhumattomuuSilti minulla den kulttuuria.
on rauha,
– Olen päättäettä ei tässä nyt laittaa itseni liole mitään koon ihan täysin ja
haluan tehdä parhätää,
joku tuolla haani sen eteen,
että voisin olla esiylhäällä
pitää huolta. merkki siitä, että
tiettyjä asioita ei
tarvitse hävetä. On tärkeää tuoda
valoa pimeyteen, sillä mikään ei
muutu, jos asioista ei puhuta.

Lastensuojelusta
uskoon
Dani kasvoi päihde- ja mielenterveysongelmaisessa perheessä. Hän
joutui lapsena hakemaan itse apua
lastensuojelusta. Lopulta Dani
alkoi monien syiden summana
itsekin oireilla ja kuvioon astuivat myös päihteet. Aikuisuuden
kynnyksellä Danin elämä muuttui, hän haki apua psykiatrilta ja
päätyi osastohoitoon, jossa myös
tuli uskoon.
– 18-vuotiaana valitsin päihteettömän elämäntavan, koska meininkini oli menossa niin huonoon
suuntaan. 19-vuotiaana lähdin hakemaan apua mielenterveysongelmiini. Se oli todella vaikeaa,
koska olin niin tottunut siihen,
että asiat salataan. Elämäni oli kuin
Salattujen elämien jakso. Se päättyi, koska en enää pystynyt pakenemaan sitä omaa pahaa oloani.

Lopulta olin laitoksessa ja tosi
huonossa kunnossa. Rukoilin ja
kyselin, että jos Jumala olet oikeasti
totta ja olemassa myös minua varten, niin auta. Siitä alkoi muutos, ja
sain kohdata Jumalan. Koen, että
elämä on ollut omalla kohdallani
valitettavasti sellaista heitteiltä vielä
enemmän heitteille. Siihen tuli
onneksi stoppi, kun tulin uskoon
ja Jeesus löysi minut.
Dani kuvailee, että uskoontulon
myötä hänen mielenterveytensä
lähti ihmeellisesti ja nopeasti kohenemaan. Aiemmin Dani oli ollut työkyvytön, mutta toipumisen
myötä hän on opiskellut uuden
ammatin ja saanut vakituisen työpaikan. Mielenterveysongelmien
uusiutumista Dani ei pelkää,
vaikka myöntääkin joskus miettivänsä sitä.
– Onhan se ajatus tietyllä tavalla
läsnä, mutta on myös sellainen
uudenlainen tietoisuus siitä, että

Rap-musiikkiin
uutta kulmaa
Musiikilla on ollut suuri merkitys Danin toipumisessa ammattilaisten antaman avun, läheisten
tuen ja oman uskoontulon ohella.
Musiikki ja eritoten rap on ollut
Danille väylä purkaa tuntojaan
sanoiksi. Dani myöntää, että toistaiseksi hän on luonut musiikkia
enemmän pahojen olojen pohjalta.
Hän kuitenkin uskoo, että sekin
aika vielä koittaa, jolloin uusia biisejä syntyy myös ilosta käsin.
Hänet on vuosien mittaan nähty
Roisi Ronin kanssa keikoilla tuplaamassa eli taustaräppäämässä ja
nyt Dani haluaa kokeilla omia siipiään rap-artistina, jolla olisi omannäköisensä kulma räppiin.
– Rakastan musiikkia ja haluaisin kanavoida sydämeni siihen
musiikkiin niin, että muut ihmiset saisivat siitä myös jotain apua.
Haluaisin olla luomassa myös
tähän rap-skeneen uudenlaista
kulmaa. Voisin olla räppäri, joka
muistuttaa Juha Tapiota, sanoo
Dani ja nauraa sydämellisesti.
Teksti ja kuva:
Marjaana Keränen

|7

Radio Dei välittää toivoa, rakentaa yhteyttä
ja kertoo Jeesuksesta luonnollisena osana elämää

K

Kirsi Rostamon blogi
Radio Deissä tiistaisin
klo 8.45 ja 12.50.
Kirsi kertoo ajatuksiaan
yhteiskunnasta, kirkosta ja välillä
myös arkisesta elämästään perheensä
sekä koirien Mintun ja Fantan kanssa.

un ihminen joutuu nurkkaan eikä
näe ulospääsyä ongelmistaan, hän
ahdistuu ja masentuu, koska hän ei
näe toivoa paremmasta. Jo valo tunnelin päässä
auttaa kulkemaan pimeässä laaksossa. Jeesus
on valo ja me kristityt voimme sytyttää
toivon liekkejä lähimmäistemme elämään.
Radio Deissä haluamme tuoda toivoa kaikella mitä radioaalloilla lähetämme. Mutta
aivan erityisesti toivoa tuovat ihmisten todistukset siitä, miten he ovat selvinneet ja löytäneet avun. Monissa kristillisissä lauluissa on
lohduttavat sanat ja nekin voivat tuoda toivon
pilkahduksen.
Muistan, kun ennen Radio Dein perustamista opiskelin lähetyskoulussa ja teimme
aktiomatkan Kolumbiaan. Siellä autoimme
World Visionia sen slummi- ja katulapsityössä.
Olimme mukana kahdessa tunnelmaltaan hyvin erilaisessa slummikylässä. Cartagenassa
oltiin vasta aloittamassa työ; hökkelit olivat
rikkinäisiä, kylässä ei ollut viemäriä, joka puolella haisi ja oli likaista, ihmiset olivat apaattisen
masentuneita.
Sitten oli kylä Bogotan vuorilla, jossa oli
tehty lähetystyötä jo pidempään. Keskellä
kylää asui seurakunnan pastori ja kylän laidalla oli kirkko. Kummilapsi -toiminnan
avulla slummin lapset pääsivät kouluun,

koska pakollinen koulupuku ja -varusteet
hankittiin niillä rahoilla. Lähetystyöntekijät
olivat rakentaneet kylään viemärit ja lapsille
leikkipuiston. Ihmiset pitivät huolta hökkeleistään, siivosivat pienetkin pihat ja kasvattivat vihanneksia tai kukkia. Seurakuntalaiset
olivat hymyileviä ja nauravia slummissa asuvia köyhiä ihmisiä. Mutta heillä oli “toivo”
ja sen takia he itse tekivät hyvää toinen
toisilleen.
On tärkeätä huomata, että meistä itse kukin voi auttaa lähimmäistä löytämään toivon.
Silloinkin kun elämä on todella toivotonta,
niin usko Jeesukseen auttaa kestämään sen.
Ainakin minua lohduttaa ajatus, että meillä on
vielä ikuisuus edessä taivaassa ja siellä Jumala
on luvannut poistaa kaiken tuskan ja kyyneleet.
Kuten Uudessa Testamentissa on kirjoitettu:
Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme
Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan
kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa.
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut
rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille
Pyhän Hengen. (Room. 5: 3-5)
Kirsi Rostamo
Radio Dein päätoimittaja
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Toimittaja Päivi Saloranta on kokenut

esirukousten voiman
Ystävien esirukoukset kannattelivat Radio Dein Pohjanmaan
toimittajaa leikkauspöydällä, kun häneltä leikattiin syöpäkasvainta.
Hän rohkaiseekin rukoilemaan lähimmäisten puolesta.

P

äivi Salorannalla todettiin
kilpirauhassyöpä syksyllä
2016, kun hän meni lääkäriin rutiinitarkastukseen ääniongelmien takia.
– Olin kotona, kun lääkäri soitti
tuloksista. Tuntui ihan fyysisesti
siltä kuin minua olisi isketty mahaan. Menin lähimpään tuoliin ja
istahdin siihen. Tuntui myös epätodelliselta: voiko tämä olla totta?
Saloranta jatkoi diagnoosin saatuaan työskentelyä Radio Dein
Pohjanmaan aluetoimituksessa.
– Työ piti ajatukset poissa syövästä. Seinäjoelle oli tulossa iso
Radio Dein juhlakonsertti, jonka
järjestelyt olivat loppusuoralla.
Toimittaja Anu Lehtipuu soitti
minulle suoraan lähetykseen ja
haastatteli minua. Olin menossa
lääkärin puheille heti haastattelun jälkeen.

leikkauskokemuksen perusteella
tiedän, että normaalisti olisin siinä
vaiheessa alkanut jännittää hirveästi.
Tekniseltä näyttävässä salissa on valtavasti ihmisiä maskit päällä. Sinut
pistetään makaamaan pöydälle ja
tartutaan kiinni käsistäsi ja päästäsi.
Sen jälkeen kaikki laittavat letkuja sinuun kiinni. Olet voimaton heidän
edessään, heillä on kaikki valta. Nyt
minulle ei tullut edes siinä hetkessä
pelkoa eikä paniikkia, vaan sisäinen
kiitos meni ylöspäin: ’Kiitos Jeesus,
että olet siinä’.
Jälkeenpäin Saloranta kuuli, että
eräs esirukoilija oli nähnyt näyn,
jossa Jeesus seisoi leikkaussalissa
hänen vuoteensa vieressä.

”Minulla on
lapsenomainen
usko ja luottamus”

Minulla oli yhtä
turvallinen olo
kuin vauvalla
äitinsä sylissä.

Leikkaus meni hyvin. Osa
Salorannan kilpirauhasesta poistettiin ja äänihuulet säilyivät vahingoittumattomina. Hän toipui
melko nopeasti ja palasi työhönsä
jo muutaman viikon sairasloman
jälkeen.
– Radio Dei on antanut minulle
voimaa ja pitänyt kiinni elämässä.

”Tiesin koko ajan, että
puolestani rukoillaan”
Päivi Saloranta meni syöpäleikkaukseen alkuvuodesta 2017. Hän
oli siirtänyt operaatiota myöhemmäksi, koska hänen lääkärinsä mukaan äänihuulien vaurioituminen
oli yleinen riski kilpirauhasleikkauksissa. Työkseen puhuvalle ja
kuorolaulua harrastavalle toimittaja-juontajalle ääni oli tärkeä työkalu. Hän pohti, mitä olisi ilman
ääntään. Saloranta kertoo olevansa
sellaista ihmistyyppiä, joka haluaa
aina kontrolloida ja varmistella asioita, ja myös siksi leikkaus tuntui
hänestä pelottavalta ajatukselta.
Saloranta pyysi etukäteen

muutamia uskollisiksi esirukoilijoiksi tietämiään ystäviä rukoilemaan puolestaan juuri sillä hetkellä, kun hän olisi leikkaussalissa.
Hänelle ei annettu lainkaan rauhoittavaa lääkettä, mutta hän pysyi
siitä huolimatta koko operaation
ajan ihmeellisen rauhallisena.
– Minulla oli yhtä turvallinen
olo kuin vauvalla äitinsä sylissä.
Tiesin koko ajan, että puolestani rukoillaan. Se antoi minulle
rohkeutta. Kävelin leikkaussaliin omin jaloin. Parin aiemman

Radio Dei on antanut
minulle voimaa ja pitänyt
kiinni elämässä.
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Teksti: Milla Suonio
Kuva: Jukka Saloranta

Toivon näkökulma

”S

illä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan,
sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan
teille tulevaisuuden ja toivon”. (Jer. 29:11)
Maailman kysytyin kysymys on: Kuka Jeesus on? Kuka hän on?
Jeesuksesta ollaan montaa mieltä. Onko hän vain profeetta? Kansan
villitsijä? Valehtelija? Vai sovittiko hän syntimme Jumalan poikana ristillä? Hän itse vastaa kysymykseen Johanneksen evankeliumissa: Hän
sanoo olevansa Jumalan Poika ja sen jälkeen Hän kysyy: ”Uskotko sinä
Ihmisen Poikaan?” (Joh. 9:35-36) Sillä hetkellä kun ihminen avaa sydämensä ja uskoo, että Jeesus on Jumalan poika, samalla hetkellä toivo syttyy sydämeen! Kristillinen sanoma kautta aikojen on ollut vapautuksen
ja toivon sanoma. Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Hän sovitti
syntimme ristillä – siksi meillä on tulevaisuus ja toivo!
Ihminen ei voi elää ilman toivoa. Kun toivo sammuu - elämä sammuu myös, tämä on meidän sielumme rakenne. Ensimmäiset ihmiset
Aadam ja Eeva lankesivat paratiisissa syntiin Saatanan houkuttelemana. Ensimmäinen uusi asia oli pelko ja epätoivo, se tunkeutui ihmisen sydämeen, näki tilanteen kauheuden, ihmisellä ei ole enää toivoa!
Ensimmäisenä asiana Jumala julisti toivoa, evankeliumia Jeesuksesta
Kristuksesta: On syntyvä messias, Jumalan poika, joka tulee murskaamaan Saatanan vallan. Ajattele! Kolmiyhteinen Jumala julisti toivoa ihmiselle maailmankaikkeuden suurimman katastrofin sattuessa! Jumala
antoi toivon ihmiskunnalle. Jeesuksen ristinkuolemasta profetoitiin
heti syntiinlankeemuksen tapahtuessa. Ristillä murskattiin lopullisesti
saatanan valta - siksi meillä on tulevaisuus ja toivo!
Ei ole sellaista ongelmaa, jota Jumala ei kykenisi ratkaisemaan, eikä
ole olemassa vaikeutta, jota Hän ei voisi voittaa. Koska me tiedämme,
että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta, voimme kokea suurta rauhaa,
vaikka elämässä olisi myrskyä ja vaikeuksia. Suurella voimallaan hän pystyy myrskyt tyynnyttämään. Syntimme ja rikkomuksemme Hän kykenee
pyyhkimään pois, niin että voimme kokea iloa ja toivoa elämässämme!
Mistä me voisimme sitten löytää toivon sanoman tänään? Vastaus on:
Raamattu. Raamattu on Jumalan ilmoitus sinulle toivosta! Mikään muu
kirja ei ole niin täynnä toivoa kuin Raamattu. Raamatusta löydät sanoman rakastavasta Jumalasta, joka uhrasi oman poikansa, että sinä voisit elää! Mikä uskomaton rakkauskertomus, kaikkien aikojen bestseller.
Tartu sinäkin kiinni Raamatun lupauksiin. Kun luemme Raamattua, huomaamme että toivo ei ole mikään pieni tai yksittäinen asia, vaan
itse asiassa henkilö: Jeesus Kristus! Jeesus on tulevaisuutemme
ja toivomme. Tämä evankeliumin sanoma meidän tulee julistaa koko
maailmalle: Jeesus tuli ja toi toivon toivottomille!
Arto Boa
Pastori
One Way -seurakunta
Kuva: Naddiya | Dreamstime.com

Olen kokenut työni Deissä aina mielekkääksi. Kanava on ollut luonteva osa
elämääni oikeastaan niin kauan kuin sitä
on meilläpäin pystynyt kuuntelemaan.
Toimittaja on Deissä viettämiensä
vuosien aikana ystävystynyt muutamien
Dein työntekijöiden sekä Pohjanmaalla
toimivien yhteistyökumppanien kanssa.
He ovat tukeneet häntä vaikeina hetkinä. Myös kuulijoilta on tullut kannustavia kortteja.
Saloranta on kiitollinen saamastaan
rukoustuesta. Hänen asenteensa esirukoukseen on muuttunut leikkaussalikokemuksen jälkeen.
– Nykyisin, jos sanon jollekin, että
muistan sinua rukouksessa, niin myös
teen sen. Me sanomme helposti, että
muistan sinua, ja sillä hetkellä tarkoitammekin sitä, mutta sitten se asia unohtuu.
Olen itsekin aiemmin ajatellut, ettei minun rukoukseni ole niin tärkeä, että kyllä
se asia ihan hyvin menee ilman rukoustanikin. Tämä on johtunut siitä, että en
ole kokenut mitään erityistä rukoillessani.
Mutta nyt olen ymmärtänyt, että nämä
asiat tapahtuvat salatussa maailmassa,
eivätkä rukoilijat voi tietää, mitä rukouksen kohde kokee.
Saloranta kehottaa rukoilemaan erityisesti täsmärukouksia jollakin tietyllä
hetkellä, vaikkapa ystävän tai sukulaisen
ollessa työhaastattelussa, haastavassa
esiintymistilanteessa tai leikkauksessa.
Hän kannustaa rohkeasti pyytämään
esirukousta jonakin ennalta määriteltynä kellonaikana. Hän uskoo, että kun
ihmiset rukoilevat tällä tavalla, sillä on
aina jonkinlainen vaikutus rukouksen
kohteena olevaan henkilöön.
Päivi Saloranta uskoo ja luottaa suorastaan lapsenomaisesti siihen, että
Jumala kyllä tietää, mikä on Hänen
lapsilleen parasta, vaikka me emme sitä
itse ymmärtäisikään. Tästä luottamuksesta kumpuaa syvä rauha.
– Elämässäni on ollut monenlaisia vaiheita, joissa inhimillinen tilanne on näyttänyt mahdottomalta, mutta silloinkin
Jumala on pitänyt hyvää huolta minusta
ja perheestäni. Se on antanut minulle
turvallisuudentunteen, joka kantaa joka
päivä. Ei ole pelkoa siitä, että elämäni
pohja häviäisi. Koska elän Jeesuksen
kanssa, uskallan mennä kaikenlaisiin
tilanteisiin luottaen Häneen.

One Way Missionin makasiiniohjelma
ke klo 18, pe klo 00
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äivi Niemelle toivo on
tuttu kumppani. Se on tärkeä osa työtä terapeuttina
ja luennoitsijana. Päivi kohtaa jatkuvasti ihmisiä, jotka tarvitsevat
toivoa jaksaakseen eteenpäin ja
myös niitä, jotka ovat jostain syystä
sen menettäneet. Hän kuvaa toivottomuuden aiheuttavan meissä
jopa fysiologisesti nuupahtamista,
luovuttamista ja periksi antamista,
sen vuoksi toivo asioiden muuttumisesta on kaikki kaikessa kärsimyksen keskellä.
– Itselleni toivo merkitsee sitä,
että on olemassa kaksi vastavoimaa, toivo ja toivottomuus. Toivo
on ihmiselle suunnattoman tärkeä
asia. Toivo asioiden tai tunteiden
muuttumisesta, siitä että kipu tai
kärsimys ei kestä loputtomiin.
Samalla tulee mieleen, että meidän pitäisi myös puhua toivosta
toisillemme enemmän, sillä se on
tarttuvaa.

Ylitsepääsemätöntä
toivottomuutta
Päivillä on myös omakohtaista
kokemusta toivon ja toivottomuuden kanssa kamppailemiseen, sillä hänellä on ollut elämässään ajanjaksoja, jolloin hän
on kokenut vastoinkäymisten
keskellä olonsa täysin epätoivoiseksi. Jostain toivo on aina hiipinyt kuitenkin takaisin.
Viimeisimmän ison myrskyn
aallot eivät ole täysin tyyntyneet
vieläkään ja Päivi on vasta palannut
pitkältä sairauslomalta takaisin töihin. Kolme vuotta sitten Päivi löysi
miehensä itsemurhan tehneenä ja

sitä seurasi sokin ja surun lisäksi
toivottomuus.
– Siinä sitä tajuaa viimeistään,
että mitä on toivottomuus. Näkee,
mitä on sellainen masennus, mistä
ei parannuta, minkä edessä on vain
pakko painaa päänsä ja todeta, että
siihen ei riittänyt sen hetkisen ymmärryksen osaaminen, tietotaito
eikä mikään. Jo se järkyttävä sokki
ja suru olisi riittänyt toivottomuuteen, mutta en tiedä miksi ja missä
päätettiin, että kun kaikki lähtee
kaatumaan, niin kaikki myös kaatuu kuin dominopalikat.
Päivillä ja hänen miehellään
Lassella oli iso omakotitalo, johon
Päivi jäi asumaan. Tila oli suuri ja
siinä oli myös valokuvausstudio ja
levy-yhtiön tiloja. Tilan hoitaminen oli ollut työlästä jo kahdestaan, mutta mahdottomaksi se kävi
Päivin jäätyä yksin. Lopulta Päivi
yritti myydä talon, mutta iso tila ei
mennyt kaupaksi. Päälle kasautui
vielä vesivahinko ja edesmenneen
miehen yritysvelkoja.
– Niitä velkoja piti maksaa heti
tai talo olisi lähtenyt alta. Nyt jälkikäteen ajattelen, että olisiko pitänyt antaa vaan mennä. Samassa
rytäkässä kuoli vielä meidän koira,
niin siinä alkoi olla niin paljon, että
en osannut enää kuin pitää kiinni
siitä, että pakkohan minulla on koti
olla. Aloin myymään omaisuuttani
ja samalla minun oli pakko palata
töihin, että sain ne velat maksettua.
Kyllä tuntui monta kertaa niin toivottomalta lähteä töihin, kun olin
niin väsynyt.
Väsymys veikin lopulta voiton,
ja vaikka mieli olisi vielä jaksanut
taistella, Päivin keho laittoi stopin.
Terapeuttina Päiville oli kertynyt

Kovien vastoinkä

ede

keinoja käsitellä kriisejä ja hän hyödynsikin selviytyäkseen kaiken
osaamisensa, mitä psykologisesti
ja hengellisesti löysi. Lopulta kahden vuoden sinnittelyn jälkeen

Päivi romahti.
– Lääkärille kuvasin sitä niin, että
minä olen kuolemanväsynyt. Ja se
tarkoittaa niin kovaa väsymystä,
että tästä seuraava on minullakin
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äymisten jälkeen

elleen toivon puolella
Päivi Niemi

• 46-vuotias
• Asuu Tampereella

euvoja
• Terapeutti, luennoitsija, työnohjaaja, seksuaalin
lla
• Terapeuttina vastaanotot Helsingissä ja Tamperee
etaidoista
• Luennoinut mm. itsetunnosta, rajoista ja tunn
• Julkaissut mm. kirjat: Rajansa kaikella (2018),
Hyvää mieltä & Tunnetaitoja (2014),
ja tahto (2013)
Resuinen ja Rikas -itsetunto, identiteetti, tunteet

Rukoukset auttoivat

kuolema. Että minä en selviä tästä.
Kamppailin ylitsepääsemättömän
toivottomuuden kanssa. En nähnyt
mitään, miten olisin siitä selvinnyt.
Se oli järkyttävä kriisi.

Hän vietti sairaalassa pari viikkoa
ja oli sen jälkeen pitkällä sairauslomalla. Päivin mukaan toivo
on hiipinyt takaisin hiljalleen.
Ystävien sanat ja konkreettiset toivosta muistuttavat asiat ja läheisten
rukoukset auttoivat myös.
– Jumalan suhteen minulla ei
ollut koskaan semmoisia kysymyksiä, että miksi tai miten saatoit.
Ajattelen, että miksei minullekin
voi käydä ihan niin kuin kelle tahansa muullekin. Ja roikuin siinä
toivossa kiinni, että Jumala pitää
huolen. Inhimillisesti monet niistä
tilanteista olivat täysin toivottomia, eikä niistä osa vieläkään ole
poistunut, mutta jotenkin se toivo
palaisi lähimmäistenrakkauden
ja huolenpidon kautta niissäkin
tilanteissa, kun tuntui, että mistä
saan jokapäiväisen leipäni.
Kärsimys ei aina jalosta, eikä
Päivin mukaan tällaisesta tilanteesta
tarvitse yrittääkään löytää mitään
järjestelmällistä tarkoitusta. Kriisi
on kriisi. Vastoinkäymisistä puhuminen voi kuitenkin auttaa toisia.

– Huomaan, että kun puhun
näistä omakohtaisia kokemuksistani, että minä olen sen toivon ja
selviytymisen puolella, niin se koskettaa ihmisiä. Monet kysyvät, että
miten voit olla noin tasapainoinen,

iloinen ja järjissäsi. Ehkä tästä on
jäänyt joku kaikupohja pitämiini
puheisiini toivosta, elämän tarkoituksesta tai armosta.
Teksti: Marjaana Keränen

Päivi Niemi vieraili Radio Deissä Kristityt Yhdessä ry:n Toivo-teemaviikolla.
Päivin uusimman puheen”Toivo auttaa selviämään” ja muita
voit kuunnella www.toivonpuheita.fi -sivustolta.
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Joonas Mähönen: Syvistä vesist
J

oonas Mähönen syntyi
90-luvulla laman keskelle ja
eli nuoruutensa päihteiden
ympäröimänä. Jumala kutsui häntä
jo rippileirillä, mutta teinivuodet
veivät mennessään. Tutuksi tulivat
niin pilven poltto, varastelu kuin
poliisikin.
Suuria kysymyksiä alkoi liikkua Joonaksen mielessä, kun
mummi kuoli ja muslimiystävä
puhui Jumalasta. Hänellä oli työtä
ja rahaa, mutta elämästä puuttui syvempi merkitys. Hän haluisi tehdä
muutoksen elämässään, muttei
tiennyt miten. Joonas päätteli, että
uskomalla Jumalaan ei voi menettää mitään. Ja hän päätti avata
sydämensä.
– Yhtenä iltana Jumalan läsnäolo
tuntui niin voimakkaasti, ettei ollut
enää epäselvyyttä. Siinä oli todella
voimakas rauha ja lämpö. Olin aivan täynnä iloa ja paljon asioita
avautui, Joonas kertoo.
Jumala kutsui Joonasta Hänen
valtakuntaansa ja läsnäoloonsa.
Hän kertoi saatanasta, Jeesuksesta
ja sielujen taistelusta.

– Sanoin Jumalalle, että jos
Jeesus on kuollut ristillä puolestani,
niin silloin myös maailmalla on
oltava mahdollisuus parannuksen
tekoon. Halusin nähdä pystyykö
saatana parannukseen.
Joonas ei ymmärtänyt, että antoi
samalla pikkurillin paholaiselle:
Bileet ja vielä syvempi huumeelämä aukesi, mutta rakkautta
sieltä ei löytynyt. Erään kerran
hän oli juhlissa, jossa ilokaasua
nauttineena löi pahasti päänsä.
Hän halvaantui täysin ja hengitys
salpaantui.
– Kuolin ja lähdin tästä todellisuudesta. Minua kutsuttiin sisälle ja
oli vain hyväksyttävä, että joudun
synneistäni vastuuseen. Samalla
Jumala muistutti Hänen kutsustaan: Elämä Herrassa tai kuolema.
Joonas selvisi onnettomuudesta,
rupesi lukemaan Raamattua ja alkoi tekemään parannusta.
– Mitä enemmän yritin olla
kuin Jeesus ja päästä taivaaseen,
sitä huonompi tajusin olevani.
Puoli vuotta myöhemmin hän
tunsi niin suurta toivottomuutta

ja synnin taakkaa, että oli valmis
kuolemaan.
– Muistin yhden, joka voi antaa minulle anteeksi. Kuiskasin:
”Jeesus. Anna minulle anteeksi." Ja
Jeesus vastasi: "Joonas, olen kuollut ristillä puolestasi. Nouse ylös
ja seuraa minua. Sinun ei tarvitse
ikinä miettiä, että olisit kenellekään
ihmiselle vastuussa anteeksiannostasi, vaan minä olen pyyhkinyt kaiken."
Joonaksen vanhat kuviot ovat
nyt taakse jäänyttä
elämää.
- En ole kävelevä
Mitä enemmän
akku, joka tyhjenee,
vaan kuin minut
yritin olla kuin
olisi liitetty verkJeesus ja päästä
kovirtaan. Tuntuu,
taivaaseen,
että sellainen täyteys, rauha, ilo ja
sitä huonompi
voima on pysyvää.
tajusin olevani.
Joonas on opiskellut kokista Personal Traineriksi
ja pyörittää omaa yritystä. Hän
meni muutama vuosi sitten naimisiin. Kiitollisena hän kokee, että

Mikä sinull
Mä laitan toivoni Jeesukseen, pelastajaani.
Mulle rakas Raamatunpaikka toivoon liittyen on
heprealaiskirjeessä: Se toivo on elämämme ankkuri,
luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen.
Tiberias, Kuollutmeri, Jerusalem.
Matkanjohtajana Radio Dein
Rukousaseman vetäjä Elina Karonen
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Kinneret Tours
Lisätietoja www.deimatkat.fi

Raamatussa Jumala lupaa antaa tulevaisuuden
ja toivon. Siihen luotan. Jeesuksen työn tähden
minulla on iankaikkisen elämän toivo.
Toivo on tullut vasta ihan viime aikoina, kun tajusin
voivani luottaa kaikkeni ja kaikessa Jumalaan. Todella
vaikeaa toivo on, mutta lopulta äärimmäisen palkitsevaa!

| 13

tä pysyvästi pinnalle

Minä uskon
Kertomuksia Jumalan
johdatuksesta
ke klo 17.30 ja su klo 13

on saanut parantua sisäisistä haavoista ja oppia tuntemaan Jumalaa
henkilökohtaisesti.
Aktiivinen mies
on monessa henTuntuu, että
gellisessä projektissa mukana.
sellainen
– Olen saanut
täyteys, rauha,
todistaa uskostani
kaduilla, seurakunilo ja voima on
nissa, eri medioissa,
pysyvää.
työpaikalla, hississä
ja missä ikinä kuljenkin ja Pyhä Henki
ohjaa. Jeesus on myös parantanut
kauttani useita ihmisiä. Olen saanut
kulkea monien rinnalla, johtaa solua
ja kotiseurakuntaa sekä auttaa kristillisen kahvilan avaamisessa, Joonas
luettelee moninaisia tehtäviä, joihin
on kokenut kutsua.
Matka Jeesuksen kanssa jatkuu.
Jouluna se vie Joonaksen Brasiliaan
saakka.
Teksti: Johanna Reinikainen
Adele Salosen
haastattelun pohjalta
Kuva: Janne Bröijer

le tuo toivoa?
Jokainen uusi aamu tuo toivon
tullessaan, mitähän Jumalalla
on meille tänään varattuna?
Ilman toivoa ei ole elämää.
Jos epätoivo tarkoittaa sitä, että
en näe mitään mahdollisuuksia
muutokseen, niin toivo päinvastoin
tarkoittaa sitä, että näkee jonkin
mahdollisuuden muutokseen
vaikeassa tilanteessa.

Minulle antaa tulevaisuuden toivoa se,
että tiedän Herran johtavan kaikissa
asioissa, joita elämässäni tapahtuu.
Vaikeinakin hetkinä voin kääntyä
hänen puoleensa ja saan asioihin
uuden toiveikkaan näkökannan.
Radio Dein kautta olen päässyt
lähemmäs Jeesusta ja se antaa
toivoa ja hymyn naamalle.
Taitaa alkaa uusi elämä.

Miten voin tukea

14 |

Deistä
uutta virtaa
uskonelämään

J

o nuorena Radio Dein myyntipäällikkö Juha Arko pyysi
apua Taivaanisältä, jos kotona oli vaikeuksia. Tai anteeksi,
jos oli tehnyt pientä vilunkia.
Kansakoulussa jokaiselle suositeltiin sunnuntain pyhäkoulua.
Juhalle ne olivat ihania hetkiä.
– Lähtiessä oli aina vapautunut
ja hyvä olo. Aikuisena ymmärsin,
että Pyhä Henki oli koskettanut.
Sekä rippileirillä että armeijassa
hengelliset asiat tulivat lähelle.
Mutta arki vei mennessään. Jeesus
kulki kuitenkin silloin tällöin ajatuksissa mukana. Eräänä kauniina

päivänä vuosituhannen vaihteessa
Juha käveli paikalliseen kirkkoon.
Sisällä hän rukoili ja tunsi Hengen
läsnäolon.
– Pidin sitä uskoontulon hetkenä. Uudestisyntymisen alku lähti
sieltä liikkeelle.
Radio Dein Juha löysi sattumalta. Hän kuunteli mielellään
Raamattuopetuksia erityisesti autossa, kuten monet Deitä kuuntelevat miehet.
Noin 15 vuotta sitten tuli ajankohtaiseksi työpaikan vaihto.
– Olin yhteydessä myyntipäällikkö Pekka Vaismaahan,

joka otti minut harjoittelijaksi
mainos- ja ohjelma-aikaa myymään. Myöhemmin paikka
vakinaistettiin.
Uskonelämä sai uusia kierroksia
työn kautta.
– Dei toimi Turussa samoissa
tiloissa paikallisen vapaiden seurakuntien viestintäyhdistyksen
kanssa, joten tapasin uskovia joka
päivä. Pidimme myös viikoittain
yhteisiä rukoushetkiä.
Työssään Juha etsii aktiivisesti
yrittäjiä Radio Dein asiakkaiksi.
Dein kuuntelijat ovatkin aivan
erityinen kohderyhmä. Juhan

YRITTÄJÄ
Haluatko
kuulla mainos- tai
ohjelmayhteistyön mahdollisuuksista?
Tai tukea Radio Deitä sponsoriyhteistyökumppanina?

Ota yhteyttä:

Suunnitellaan yhdessä juuri sinulle toimiva kokonaisuus.
Juha Arko
p. 040 770 1540
juha.arko@radiodei.fi

Lauri Nurminen
p. 040 731 9321
lauri.nurminen@radiodei.fi

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

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

kokemuksen mukaan he mm. suosivat kanavalla mainostavia yrityksiä voimakkaammin kuin muilla
kaupallisilla radiokanavilla. Dein
kuuntelijat kokevat, että mainostaja edistää samaa arvomaailmaa,
johon kuuluvat lähimmäisenrakkaus, luotettavuus, perhekeskeisyys
ja ympäristöystävällisyys.
– Toivoisin, että kristityt yrittäjät
näkisivät vielä selvemmin Dein potentiaalin ja käyttäisivät sitä enemmän mainosmediana.
Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Tarja Arko
Sinun tukesi
on tärkeää.
Yhdessä
mahdollistamme
toivoa tuovat
radio-ohjelmat
Radio Deissä
sekä rukouspuhelimen
toiminnan.

kristillistä radiotyötä?

Kristityt Yhdessä ry
kulkee Radio Dein rinnalla:

▪ ostaa ohjelma-aikaa ja tuottaa
laadukkaita hengellisiä ohjelmia
Radio Deihin, kts. sivu 19.
▪ 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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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 40 €/vuosi
Eläkeläinen, opiskelija, kotiäiti, työtön 20 €/vuosi
Yritys, yhteisö tai seurakunta 250 €/vuosi
Kyllä, haluan liittyä Kristityt Yhdessä ry:n
radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi.
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

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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Radio Dei jatkaa
toimintaansa Suomen
ainoana valtakunnallisena
kristillisenä radiona

adio Dei lähettää radiohartauksia joka arkiR
aamu kello 7.50. Joulunajaksi oman aamuhartautensa valmistelevat muun muassa Helsingin piispa

Teemu Laajasalo 25.12. klo 7.50 ja uusintana klo
17.05 ja kenttäpiispa Pekka Särkiö samoina
kellonaikoina 20.12. Samana päivänä on myös
yhden asepalveluksensa suorittaneen palveluserän kotiuttamispäivä.
Kaikki lähetetyt radiohartaudet ovat
kuunneltavissa myös jälkikäteen osoitteessa
www.radiohartaus.fi

Radiohartaus.fi

Nuori lauluntekijä yllätti iloisesti
Kristityt Yhdessä ry:n Yhdessä Ylistämään -ohjelmaa
luotsaava Petri Laine yllättyi lanseeraamansa
musiikkihaun herättämästä innostuksesta –
Vastauksia tuli 102 lauluntekijältä yhteensä 200
kappaletta. Laineeseen tekivät erityisen suuren
vaikutuksen Hetafiia Kämpin laulut.

P

etri Laine huomasi viime
vuoden lopulla, että Radio
Dein ylistys- ja rukousmusiikkilevyvalikoima alkoi olla puhkisoitettu. Ohjelmaan kaivattiin
kipeästi uutta musiikkia ja hän
keksi idean: Radio Dein kautta
voitaisiin pyytää kuulijoita lähettämään pöytälaatikkoon jääneitä
tai uusia omia sävellyksiä ja sanoituksia kuunneltaviksi.
Idean innoittamana maaliskuussa radioaalloilla avattiinkin
sitten musiikkihaku, ja nyt Petri
Laine ja Radio Dein musiikkipäällikkö Antti Suonio työstävät
kymmentä kappaletta radiosoittoa
varten yhdessä lauluntekijöiden

ja laulajien kanssa. Laine kertoo
saaneensa hyvin monentyyppisiä
kappaleita. Valinnoissa painotettiin omaperäisyyttä ja tuoreutta.
Petri Laine kiittää kaikkia musiikkihakuun osallistuneita, ja rohkaisee jatkamaan laulujen tekoa ja
oman musiikillisen identiteetin
etsintää.
Hetafiia Kämppi Ylistarosta
lähetti kuunneltavaksi 13 itse säveltämäänsä ja sanoittamaansa laulua.
Laineeseen nuoren naisen laulut
kolahtivat heti ensikuulemalla.
– Hetafiian laulut koskettivat minua, erityisesti sanoitukset puhuttelivat sisintäni syvästi.
Ajattelin, että nyt löytyi helmi

Yhdessä ylistämään
la klo 12 ja to 22.10

lauluntekijöiden joukosta, mies
hehkuttaa.
Kämppi kertoo Radio Dein
haastattelussa kiinnostuneensa
heti musiikkihausta. Ajatus osallistumisesta ei jättänyt rauhaan.
– Laskin, että pöytälaatikkobiisejäni on ainakin 20, ja monet
niistä ovat hyvin henkilökohtaisia. Mietin, uskallanko osallistua,
mitä sitten tapahtuu, jos lähetän
lauluja ja ne lähtevät eteenpäin.
Ajattelin kuitenkin lopulta, että
osallistumalla en mitään menetä,
lauluntekijä kuvaa tuntemuksiaan.
Hetafiia Kämpin innostus laulamiseen alkoi jo ala-asteella, kun
hän osallistui musiikinopettajan
kannustamana kahteen laulukilpailuun ja sijoittui molemmissa toiseksi. Yläasteella mukaan tuli omien laulutekstien
kirjoittaminen.
– Olen aina tykännyt kirjoittaa ylös omia ajatuksiani. Se on

ollut minulle myös
purkautumiskeino.
Ensimmäinen lauluni oli
rukous Jumalalle.
Sellaisia suurin osa lauluistani
on ollut, yhteyttä Jumalaan. En
ole koskaan varsinaisesti kokenut
itseäni lauluntekijäksi. Omassa
seurakunnassani olen säestänyt
pianolla itseäni ja esittänyt laulujani. Minulla ei ole mitään selkeää
tyyliä. En osaa sanoa, miten nämä
laulut ovat syntyneet – ne vain tulevat, vaatimaton nainen kuvailee.
Lauantaina 15.12. klo 12.00
Yhdessä ylistämään -ohjelmassa
kuullaan musiikkia Hetafiia
Kämpiltä ja muutamalta muulta
tuoreelta artistilta.
Teksti: Milla Suonio
Kuva: Anu Lehtipuu

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

V

altioneuvosto myönsi 15.11.
uudet radiotoimiluvat, jotka
ovat voimassa tammikuusta 2020
vuoden 2029 loppuun. Se sisältää Radio Dein nykyiset taajuudet sekä lisäksi Raaseporin seutukunnan taajuuden 92,3 Mhz.
Kaikkiaan Radio Dein tuleva kuuluvuusalue sisältää 26 taajuutta.
Kanavan kuuluvuusalueella asuu

noin neljä miljoonaa suomalaista.
– Toimiluparatkaisuissa on
painotettu jatkuvuutta ja kykyä
pitkäjänteiseen liiketoimintaan.
Samalla on haluttu tarjota mahdollisuuksia uusille toimijoille.
Radion kuuntelijoille tämä tarkoittaa entistä monipuolisempaa tarjontaa, kertoo liikenne- ja
viestintäministeri Anne Berner
(kesk.) ministeriön tiedotteessa.
– Toimiluvat on myönnetty
lain sallimaksi enimmäisajaksi ja
yksityiskohtaisista toimilupaehdoista on pääosin luovuttu. Näillä
toimilla on haluttu luoda vakaa
ja ennustettava liiketoimintaympäristö, Berner toteaa.

Piispat äänessä
joulunajan
radiohartauksissa
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Alueellisia
ohjelmia
Radio Dein
taajuuksilla

Kuva: Nelly Tatti Photography, Adobe Stock

Joulukalenteri

Helsinki
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

Herätyksen! Joulukalenteri kätkee sisäänsä yllätyksiä jouluaattoon asti.
Joulukalenteri sisältää 24 odottamatonta kohtaamista ja uusi luukku avataan
joka päivä Herätys!-aamulähetyksessä. Kuuntele, mitä luukun takaa löytyy
ja virittäydy joulutunnelmaan.

Radio Dein väki kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa Rauhaisaa ja Siunattua Joulua!
Joulukonsertteja Radio Deissä
Joulun kaipaus -konsertti, Elävä Vesi kuoro ja orkesteri
su 9.12 klo 19.03 ja to 27.12. klo 19.15 (u)
Tapaus Beetlehem, GX Choir la 15.12. klo 19.03
Tuomasmessun jouluinen konsertti su 16.12. klo 18
Kun joulu on, Pyhän Sydämen Kappelin joulukonsertti la 22.12. klo 19.03

Kuvat: Jari Hakola

Rukouslaulut
koskettivat
pyhäinpäivänä
udet rukouslaulut kokosivat
U
pyhäinpäivänä kristittyjä yhteiseen rukoukseen Helsingin Mikael

Agricolan kirkkoon ja Radio Dein ääreen. Tilaisuudessa muisteltiin läheisiä
ja rukoiltiin yhdessä. Upeasta musiikkiannista vastasivat tapahtuman taiteellinen johtaja Antti Suonio (kuvassa)
Carmen Ensemblen ja Tuohuskuoron
kanssa. Solisteina lauloivat Jenni Taari
ja Matti Holi.

Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä
Radio Dein, Kristityt Yhdessä ry:n,
Agricola-liikkeen ja Tuomasmessun
kanssa.
Kuuntele:
radiodei.fi/rukouslaulujen-pyhainpaiva

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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Lisäpäivystäjät helpottavat
pääsyä Rukouspuhelimeen

R

ukouspuhelimen toiminta
joka ilta, ympäri vuoden,
on yhdenlainen ihme. Sen
mahdollistavat ihmiset, jotka sydämessään kokevat rukouksen
omaksi palvelutehtäväkseen.
Puheluihin on nyt vastaamassa
yhä useampana iltana kaksi tai
kolme päivystäjää. Tämä vähentää jonotusaikaa ja on tehnyt päivystyksestä levollisempaa.
Uudet rukouspuhelinringit
Tampereella ja Jyväskylässä ovat
lähteneet käyntiin hyvin, kiitos
Jyväskylän yhteyshenkilön TuijaHelena Honkasen ja Tampereella
Matias Kumpulaisen. Kiitos myös
uusille päivystäjille, jotka rohkeasti
tarttuivat tehtävään.
Järjestämme päivystäjille muutaman jatkokoulutusillan vuodessa.
Lokakuussa meitä oli Helsingissä
kouluttamassa psykoterapeutti

ja kirjailija Salme Blomster.
Pohdimme yhdessä puheluiden
herättämiä tunteita. Haastavaksi
koetaan esimerkiksi se, että joskus
ihmiset haluaisivat käyttää enemmän aikaa jutusteluun selkeän rukouspyynnön sijaan. Tällöin ohjaamme keskustelun lempeästi
rukoukseen.
Saan jatkuvasti palautetta,
kuinka päivystäminen tuo myös
palvelijalle siunausta. Jos olet
kiinnostunut rukouspäivystäjän
tehtävästä, ota yhteyttä Radio Dein
aulaan, p. 09-7514 4511 arkisin
kello 9-12.
Siunattua joulunodotusaikaa,
Harriet Lohikari
Rukouspuhelinyhteyshenkilö

Rukouspiiri
laittoi alulle
Toivon aalloilla
-tilaisuuden

Jeesus pysyy ikuisesti,
hänen pappeutensa on
muuttumaton. Siksi
hän pystyy nyt ja aina
pelastamaan ne, jotka
hänen välityksellään
lähestyvät Jumalaa. Hän
elää iäti rukoillakseen
heidän puolestaan.
Hebr. 7:24-25

Haluatko tukea
valtakunnallisen
Rukouspuhelimen
toimintaa?
Lahjoita:
FI88 1012 3000 2061 75
Viite: 3900
Lämmin kiitos!

Musiikista vastasi Jippu, joka esiintyi yhdessä Anne Mäen kanssa.

aihian seurakunnassa järL
jestettiin Vaasan ja Laihian
yhteisen Mediarukouspiirin toi-

mesta Toivon aalloilla -tilaisuus,
jossa toimintaansa esittelivät
Medialähetys Sanansaattajat
sekä Radio Dei.
Kuva: Jouni Hagström

Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n

Ystäväkalenteri
vuodelle 2019
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Saimme lisää
kalentereita!

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

Edulliseen hintaan:

1 kpl: 12 € + postikulut*
5 kpl: 59 € ja ilman postikuluja!
* postikulut: 1 kpl = 2 €, 2-4 kpl = 4 €

soittamalla: (09) 7514 4511 (ark. klo 9-16)
sähköpostilla: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
osoitteesta: www.radiodei.fi/kalenteri

TILAA

Rovaniemen Radio Dei 15 vuotta
adio Dei saavutti Rovaniemellä 15 vuoden rajapyykin.
R
Syntymäpäiviä juhlittiin Rovaniemen kirkossa 15.9. "Yhteistä
tietä" –levynjulkaisukonsertissa, jossa Jaakko Löytty ja Selloduo

Varonen esiintyivät.
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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.
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
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

Postia kuuntelijalta
Pidän Radio Deissä siitä, että
ohjelmissa vierailee monenlaisia
ihmisiä ja ajankohtaisia asioita
pidetään esillä. Arvostan myös
yhteiskristillistä henkeä, joka
Radio Deissä on. Mielestäni
eri i kär y hmät on py ritt y
huomioimaan hyvin. Kiitos, olen
monesti ollut niin siunattu Radio
Dein kautta, siunausta työllenne.
***
Radio Dei on minulle kuin Rakas
Ystävä. Se on seuranani aamulla,
ja illalla. Ihanaa ohjelmaa .
Tykkään myös Jukka Norvannon
Raamatun opetuksesta. Sitä
kuuntelisin syömättä ties
miten pitkään. Samoin Mikko
Matikaisen Uskon Askeleita
-ohjelmaa. Huippukanava.
***
Mulla on kotona radio pelkästään
Dein taajuudella, muut kanavat

tuntuvat tyhjänpäiväiseltä
melusaasteelta. Onneksi on
Dei ja TV7, paljolti niiden
ansiosta olen vielä hengissä!
Joten lämpimät terveiset sinne;
etenkin nuorekkaampi musiikki
ja Ihmisen ääni -ohjelmat ovat
makuuni . Arvostan rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä, etenkin hengellisyydessä.
***
Kiitos, että aloititte radiohartaudet
klo 7.50. Nyt ei tarvitse vaihtaa
kanavaa aamuhartauden takia. On
kuitenkin yksi pyyntö. Muutaman
kerran olen avannut radion vasta,
kun hartaus on jo alkanut. Silloin
hartauden pitäjä ja musiikki jää
arvailun varaan.
Toimitus vastaa: Kiitämme
palautteesta. Hartaudet ovat nyt
kuunneltavissa osoitteessa:
www.radiohartaus.fi

Tiesitk

ö?
Kuuntele ohjel
mia sinulle sop
ivaan
aikaan Radiot.
fi –palvelussa

Musiikki
Kuuntelijan toivelista
ma-pe klo 11, ti-la klo 04
Toivekonsertti
la klo 16 ja ma klo 23
Toivonlauluja
to klo 14.25
(1.1.2019 alkaen su klo 17.25)
su klo 01 ja pe 23.30
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
***
Kiitän lämpimästi Virsivarttiohjelmastanne sunnuntaiaamuisin!
On ihmeellistä, miten sanat sopivat
tänäkin päivänä hengelliseen
elämään tosi hyvin matkaevääksi
arkeen ja juhlaan. Seppo
Suokunnaksen hyvin toimittamat
ohjelmat löytävät vuosisatojen
jatkumon maamme hengelliseen
perintöön. Kauneimmat kiitokseni hyvästä ja siunaavasta ohjelmastanne!
***
Kiitokset alkaneesta PTXmusiikkiohjelmasta ja terveiset
Vesku Mataralle.
***
Olen muutaman kerran osunut
sattumalta kanavalle, kun sieltä on
tullut nuorten JC-Radio -ohjelma.
Olen ollut aivan hämmästynyt
kivoista jutuista ja musiikista,
vaikka en ihan kohderyhmään
kuulukaan (olen 45v).
***
Kiitän todella hienosta Rukouslaulujen illasta Pyhäinpäivänä

Sykettä Israelista
ti, ke ja pe klo 10.15, la klo 24
Yhteistyössä: Lev Hatsafon/
Pohjoisen Sydän ry
Jumalanpalvelus
Tuomasmessu
su klo 18
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

Mikael Agricolan kirkossa! Oli
ihanaa rukoilla yhdessä ja laulut
olivat todella kauniita. Voisitteko
tehdä tästä perinteen? Laulut
ja rukous sopivat niin hyvin
Pyhäinpäivän tunnelmaan ja
läheisten muistamiseen.
Toimitus vastaa: Kiitos
ehdotuksesta. Lupaamme laittaa
sen korvan taakse .

Mitä Radio Dei
on merkinnyt
sinulle?
Kerro oma tarinasi.
Kristityt Yhdessä ry.
Ilmalankuja 2 i
00240 HELSINKI
aalloilla@radiodei.fi
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Ohjelmakartta 2018
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
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

KESKUSTELU

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
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
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

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
15.15 Heräys eilen ja tänään
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
20.35 JC-Radio
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.40 Iltakahvilla Olli ja Mikko
22.03 DeiPark
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 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

Torstai
005.30 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
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
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään
U 00.00 Raamattubuffet
U 01.00 Raatihuone
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
03.00 Herätyksen! parhaita paloja
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

U

U

U

U

U

U

U

Radiot.fi

Kuuntele ohjelmia silloin,
kun sinulle sopii.

LÄHETYSTYÖ
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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

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
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 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

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
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*
U 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

Uutiset tasatunnein
klo 6.00 – 22.00

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
U 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
www.kry.fi, www.radiodei.fi
ISSN: 1456-8357
Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n
puhelinvaihteen numero on
(09) 7514 4511 (ma-pe 9-16)
OSOITTEENMUUTOKSET:
kristityt.yhdessa@radiodei.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
TOIMITUSSIHTEERI
Hannele Laaksonen
(09) 7514 4511
hannele.laaksonen@radiodei.fi
LEHTIMAINOKSET
Lehden mainostiedustelut ja hinnat:
Pekka Vaismaa 0500 662 340
pekka.vaismaa@radiodei.fi
ULKOASU JA TAITTO:
Mika Huusko, Mitoka, www.mitoka.fi
KRISTITYT YHDESSÄ RY
Hallituksen puheenjohtaja
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@radiodei.fi
Yhteyspäällikkö
Johanna Reinikainen (09) 7514 4511
johanna.reinikainen@radiodei.fi
JÄSENASIAT, YLEISASIAT:
Hannele Laaksonen (09) 7514 4511
SÄHKÖPOSTI SUORAAN:
etunimi.sukunimi@radiodei.fi
RUKOUSPUHELIMEN
numerossa 040 172 7000
päivystetään joka päivä klo 19-23
LAHJOITUKSET RADIOTYÖLLE
Nordea (VIITE 2600)
IBAN FI 88 1012 3000 206175
Keräyslupa:
Manner-Suomi RA/2016/779,
voimassa 1.1.2017–31.12.2021,
Poliisihallitus 16.11.2016.
Rahankeräysluvan saaja:
Kristityt Yhdessä ry
PAINOPAIKKA
Botnia Print Oy, Kokkola
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”Uskon askeleita -ohjelma herättelee toivoa
ja antaa esimerkkejä siitä, miten jokainen voi ottaa
niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon ja toivon askeleita
arjessaan.” – Mikko Matikainen
”Toivekonsertissa soitettava musiikki tuo
kuulijoille iloa ja lohtua, toivoa jokaiseen
päivään!” – Jenni Kettunen
”Toivonlauluja ohjelman aikana kuuntelijan ei
tarvitse yrittää tai suorittaa mitään, vaan vain olla
ja kuunnella Toivon sanomaa.” – Lauri Nurminen
”Jo presidentti Kyösti Kallion aikana kansan yhteinen
rukous antoi toivoa Suomen kansalle - tänä päivänä
saman saa aikaan yhdessä rukoiltu Rukous Suomen
puolesta -ohjelma.” – Elina Karonen
”Kaikissa elämäntilanteissa Kaikkivaltias
välittää – Rukousasema!” – Petri Välimäki
”Minä uskon –ohjelma avaa ikkunoita sellaisiin
elämäntarinoihin, jotka auttavat ymmärtämään,
että meillä kaikilla on toivoa.” – Adele Salonen

Tule mukaan tuomaan toivoa

Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmien kautta.
Kiitos että välität!

1

Soita nyt lahjoituspuhelimeen

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

2

Anna lahja tilisiirtona
FI88 1012 3000 2061 75 (viite: 3670)

4

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

3

Tue nyt tai kuukausittain
radiodei.fi -sivuston kautta

5

Lahjoita Pivolla
numeroon: 050 357 7745

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

