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Uusi 13-osainen
Radio Come Home
kesäohjelmasarja alkaen
ke 7.6.2017 klo 21.35.

ROHKEUTTA, RAKKAUTTA JA RUKOUSTA
sekä
Come Home radio- ja TV-ohjelmat saavat jatkuvasti tärkeää palautetta. Tämä
antaa rohkeutta jatkaa ja voimia rakastaa. Kaiken perusta on tietysti rukous.
Kiitos jokaiselle teistä, joka on rukoillut ja rakastanut sekä rohkaissut!
Tässä muutamia palautteita.
Lahden Lyseon lukion opettaja pyysi oppilaitaan kirjoittamaan palautetta kouluvierailusta:
” Rikun oppitunnista pidin kovasti ja
olen kiitollinen, että sain mahdollisuuden kokea hänen läsnäolon. Ilman, että
olisit pyytänyt häntä tunnillemme, olisin menettänyt ikimuistoisen hetken.”
”Riku Rinteen oppitunti oli mahtava!”
” Rikun tunti oli aivan mahtava! Hän

KOULU – JA NUORISOTYÖMME

kijän mietteitä:
”Meidän nuorilla on hirvittävän paha
olla. Kouluissa on ollut kiusaamista ja
opettajat ovat voimattomia sen edessä.
Riku, sinulla on silmät avaavaa kerrottavaa meille kaikille.
Tosi hienoa työtä teet. Olet suuri siunaus meille kaikille mutta erityisesti
koululaisille ja opettajille. Meillä täällä opettajat eivät enää tiedä, mitä tehdä näiden lasten kanssa. Toivoisin, että
kaikki nuoret saisivat kuulla sinua. Kiitos, Riku, kun otit meidät sydämellesi,
vaikka täällä niin syrjässä asummekin.
Upeaa, että Herra on kutsunut sinut tähän työhön!”

on niin aito ihminen, jota on mukava
kuunnella. Tarinat on hyvin kiehtovia
ja tällä kertaa hänen omia asioitaan tuli
enemmän esille, mikä on aina mielenkiintoisempaa ja teki hänestä vieläkin
sympaattisemman. Hänen kertomuksensa rakkaudesta hänen ja vaimonsa
välillä oli ihana ja koskettava.”
” Riku Rinteen puheet jäivät mieleen,
hieno persoona ja vaikuttava esiintyjä.
Olisi hyvä, jos jokaisella kurssilla saisi
kuunnella sellaista.”
” Rinne onnistui tuomaan oman persoonansa luokkaan ja oppitunnin jälkeen lähdin hyvin iloisena ja positiivisena kotiin. Suosittelisin Rinteen
oppituntia kenelle tahansa.”
Erään seurakunnan nuorisotyönte-
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Tämän kesän aikana lähetetään 13-osainen Radio Come Home kesäohjelmasarja Radio
Patmoksessa. Come Home jatkaa läpi kesän keskiviikkoisin klo 21.35 Radio Patmoksessa
(www.patmos.fi), mutta on Radio Deistä kesätauolla.
Koin keväällä, että haluan haastaa jokaista etsimään Jumalan läsnäoloa elämäänsä erityisen vahvasti juuri tänä kesänä. Uskon, että on alkanut erityinen Jumalan aika.
Kesän ohjelmien aiheet ovat syvällisiä ja yllättäviäkin. Olen itse ollut hyvin kosketettu valmistellessani niitä rukoillen. Kaikki nämä 13 aihetta ovat itselleni hyvin tärkeitä ja siksi haluan jakaa ne myös sinun kanssasi.
Radio Come Home –ohjelmasarja ”13 ASKELTA USKOSSA”:
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.

”Hukassa mutta arvokas”
”Elä Raamattu todeksi”
”Kyynellaakson voima”
”Minä käsken korppien elättää sinua”
”Haavat”
”Elämän jäljet”
”Leijonien luolassa”
”Elisa ja isot saappaat”
”Kenenkään ei tarvitse tietää”
”Pyhän Hengen seuraava liikahdus”
”100 miljoonaa tähteä”
”Heikkoudesta voimaan”
”Eteenpäin yhdessä”

ILMESTYVÄ COME HOME NEWS
TILAA SÄHKÖPOSTIISI JOKA VIIKKO IN N E.COM
WWW.R IK U R

KAIKKI KESÄOHJELMAT LÖYTYVÄT AINA
MYÖS RADIO COME HOME -ARKISTOSTA www.rikurinne.com tai www.patmos.fi

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit
PANKKI BANKEN

Postiosoite: PL 19, 37101 NOKIA • www.rikurinne.com
Riku Rinne: puh. 0400-989933, riku@rikurinne.com

RIKUN MUSIIKKIA KUUNNELTAVISSA:
riku rinne

RADIO COME HOME – 15 VUOTTA
COME HOME LEIRIT – 15 VUOTTA
KOULU- JA NUORISOTYÖSSÄMME ta-

pahtuu koko ajan todella paljon. On todella menty ja tehty. Vuosi 2017 on myös
monella tavalla ”juhlavuosi”. Tulevana
syksynä Radio Come Home täyttää 15
vuotta ja TV Come Home sekä Come
Home Kids molemmat pyöreät 10 vuotta. Syksyllä tulee kuluneeksi 23 vuotta,
kun koulu – ja nuorisotyö perustettiin
Patmos lähetyssäätiön yhteyteen. Pian
voimme juhlia 25 –vuotisjuhlaamme.
TV7:n Taivas kuulee –rukousohjema
täyttää myös tänä vuonna 10 vuotta.
Lähetettyjä suoria rukousohjelmia on
tehty 70 jaksoa.
Kouluvierailuilla kohdataan kymmenillä paikkakunnilla tuhansia lapsia ja
erilaisia iltatilaisuuksia on ympäri Suomea. Come Home radio – ja TV-ohjelmia lähetetään viikottain. Tässä työssä
on ollut mukana joukko vapaaehtoisia,

joiden suurin panos on ollut lasten leirien järjestämisessä.
Come Home Kids –leirejä, järjestettiin viime vuonna 7-12-vuotiaille lapsille Karmel-kodilla Hämeenkyrössä.
Maaliskuussa 2016 leiri kantoi nimeä
”Etsivä löytää”, jonka aiheena oli Paavalin elämä. Syyskuun leirin nimi oli
”Enemmän kuin voittajia”, joka käsitteli Raamatussa mainittuja hengen hedelmiä. Nämä leirit kuvattiin ja niistä tehtiin molemmista yli kymmenen lasten
Come Home Kids TV-ohjelmaa. Leireillä toteutuu myös toinen tärkeä ulottuvuus. Kymmenet nuoret ja nuoret aikuiset pääsevät kasvamaan vastuullisissa
tehtävissä leireillä: lapsiryhmien ohjaajina, näyttelijöinä, musiikissa, TV-kuvauksessa ja monessa muussa tehtävässä.
TV-ohjelmia tehtiin TV7:lle niin paljon, että Come Home ja Come Home

TV COME HOME – 10 VUOTTA
TAIVAS KUULEE – 10 VUOTTA

Kids -jaksoja kertyi kaikkiaan 46 uutta ohjelmaa. Kaiken kaikkiaan ohjelmia on vuodesta 2007 alkaen tehty yhteensä lähes 500 jaksoa, joka on todella
mittava saavutus. Tämä pitää sisällään
kuvaukset, leikkaamisen ja editoinnin.
TV7:n Taivas kuulee -rukousohjelman
suoria lähetyksiä on yleensä vuosittain
neljä ohjelmaa, joka on se lukumäärä, mihin aika riittää muiden tehtävien ohessa.
Radio Come Home pyörii tuttuun tapaan joka keskiviikko. Radio-ohjelmia
tehdään vuosittain 52. Merkittävä erikoisuus oli kesän 2016 ohjelmat, jolloin
yhteistyössä Kansan Raamattuseuran
kanssa lähetimme Kalevi Lehtisen legendaarisesta Roomalaiskirjeen opetussarjasta 14 osaa kesäohjelmaa. Tästä saimme paljon kiitosta.
Facebook -ystävien määrä pysyy jatkuvasti 5000 kaverin rajalla, jonka kaut-

COME HOME KIDS TV – 10 VUOTTA
KOULU - JA NUORISOTYÖ – 23 VUOTTA.

ta moni asia leviää laajalle ihmisjoukolle. Perustamani Youtube-kanava jatkaa
menestystään ja musiikkivideoita on
julkaistu tähän mennessä 41 kappaletta. Ehdoton suosikki edelleen musiikkivideoiden joukossa on ollut ”Sun
elämä on arvokas” –rap-biisi, jota on
katsottu Youtubessa lähes 16 000 kertaa. Kaikkiaan musiikkivideoita omalla kanavalla on yhteensä katsottu lähes
70 000 kertaa. Uuden musiikin tuottaminen Youtubeen on erittäin keskeinen
evankelioinnin muoto. Oppilaat käyvät
kouluvierailun jälkeen katsomassa musiikkivideoita.
Kirjajakelun kautta tapahtuvaa evankeliointia tehdään koko ajan. Kirjoja
lahjoitettaan oppilaille ja kouluille jatkuvasti. Tämä on äärimmäisen tärkeä
työmuoto. Erittäin suosituksi on tullut
myös äidinkielen tunneille suuntautuvat

”kirjailijavierailut”. Äidinkielenopettajat
ovat todella kiitollisia saadessaan 11 kirjaan kirjoittaneen kirjailijan tunnilleen.
Come Home News –sähköpostikirjettä lähetetään joka maanantai eli 52
kirjettä vuoden aikana. Postin kautta
lähetetään työmme ystäville joka vuosi neljä tai viisi RR-raporttia. Keväällä 2015 julkaistu ilmainen nettikirja,
”Kadonneet sankarit”, jatkaa menestystään ja sitä on ladattu lähes 2500 kertaa työmme kotisivulta www.rikurinne.com. Tämä kirja on erittäin vahva
evankeliumin apuväline.
Kaikki seitsemän äänitettäni on julkaistu merkittävimmissä musiikkipalveluissa. Äänitteilleni on kertynyt tuhansia kuuntelukertoja musiikkipalveluissa
Apple music, Spotify, Google play ja
Deezer. Tämä on myös todella merkittävä evankeliointi mahdollisuus, koska

jokainen oppilas voi kuunnella omalla
kännykällä, tabletilla tai tietokoneellaan
hengellistä Rikun musiikkia.
Kolmas kauteni 2016-2020 kirkolliskokousedustajana ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä on tärkeä edustustehtävä kirkon korkeimmassa päättävässä
tahossa. Viimeinen mittava kirjaprojekti on ollut ”Talon tarina” –kirjan
kirjoittaminen, joka julkaistiin syksyllä 2016. Tämä vaati paljon taustatyötä
kaiken muun työn keskellä. Kuten kaikesta kertomastani ymmärrät, tarvitsemme paljon rukousta ja taloudellista
tukea, jotta selviämme tukevaisuudessakin kaikista hienoista tehtävistä, mihin Jumala meitä johdattaa. Kohti ääretöntä ja sen yli – KOTKAN SIIVIN!

