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Antero Laukkanen

avautuu  
Mooseksen päiväkirjassa

4
Aino ja Olli Lehtipuu:

Anu oli haastattelija
jo lapsena

Sami Jalonen
jatkaa Kirsi Rostamon näkyä

 2   1  Kirsi Rostamo:
Luotan, että tämä laiva kulkee yhä  
Jumalan johdatuksessa



 | 3aalloilla

Tässä numerossa
kiitämme Jumalaa  
25 toivon vuodesta 

Minulla on omat suunnitelmani 
teitä varten, sanoo Herra.  

Minun ajatukseni ovat rauhan 
eivätkä tuhon ajatuksia:  

minä annan teille  
tulevaisuuden ja toivon.

Jer. 29:11

Mediamissio ja 
missioradio  
tuovat toivoa 
suurena
epävarmuuden  
aikana.    
Lauri Nurminen   

s. 16

Radio Dei on 

Jumalan  
ihme!
Pekka Vaismaa   

s. 14

Tämän ajan keskellä  
ei ole mitään muuta  
vaihtoehtoa kuin 

toivo.
Sami Jalonen   

s. 10

Radio on  

anteliaan  
toivon tuoja, 
avartavan armon välittäjä.
Veli-Matti Hynninen  

s. 7
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PÄÄKIRJOITUS

Radio Dei on nyt tunnetuin kristillinen 
media, jonka 2/3 suomalaisista tietää. 
Tulemme panostamaan digitaaliseen Dei 
Plus -palveluun, josta jatkossa löytyy ra-
dio-ohjelmien lisäksi podcasteja, videoita, 
nettiradioita, tapahtumien striimauksia, 
äänikirjoja jne. 

Tavoitteemme pysyy edelleen 
samana: Välittää toivoa, ra-

kentaa yhteyttä ja kertoa 
Jeesuksesta luonnol-

lisena osana elämää. 
Jalosen johdolla tu-
lemme pohtimaan 
tarkemmin visiota, 
strategiaa ja ohjel-

masisältöjä, joilla ta-
voitamme myös uusia 

kohderyhmiä. 
Minulle jää toivottavasti 

tulevaisuudessa aikaa toteuttaa 
omia ohjelmasarjoja, sillä unelmani 

on olla Radio Dein toimittaja. Haluan 
tavata enemmän kuuntelijoitamme ta-
pahtumissa ja Deimatkoilla sekä syventyä 

jälleen Sanaan. Vaikka jään eläk-
keelle parin vuoden päästä, jatkan 
Kristityt Yhdessä ry:n vapaaehtoi-
sena. Radion perustajana ilmestyn 
erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan 
Dein tarinaa, jota tässä lehdessä 
sivulla 12 muistelen. Sami Jalosesta 
voit muuten lukea lisää sivulta 10.

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Kuva: Jani Laukkanen 

” Miten selvittäisit Lähi-Idän konflik-
tin”, opettaja Sami Jalonen kysyi 
minulta Laajasalon kristillisen kan-

sanopiston radiolinjan valintakokeessa. 
”Ei se taida selvitä ennen kuin molemmat 
osapuolet uskovat Jeesukseen”, vastasin, 
vaikka äitini oli varoittanut olemasta ko-
keessa liian ”hihhuli”. Halusin 
opiskella radiotyötä vain 
sen takia, että olin saa-
nut Jumalalta näyn 
kristillisestä radiosta. 
Niinpä luotin siihen, 
että Herra avaa tai 
sulkee oikeat ovet. 

Jumala avasi tien, 
ja aloitin Jalosen op-
pilaana syksyllä 1991. 
Olin kokenut hengelli-
sen herätyksen vain pari 
vuotta aiemmin. Samin avulla 
löysin kirkon herätysliikkeet, joiden 
piiriin pääsin opiskelun jälkeen tekemään 
radiotyötä, varustautumaan ja verkostoi-
tumaan Radio Dein perustamista varten. 

Vuosien myötä Samista on tullut hyvä 
ystäväni, mentorini, tyttäreni kummi, 
Kristityt Yhdessä ry:n puheenjohtaja ja lo-
pulta Radio Dein toimitusjohtaja. Ympyrä 
sulkeutuu, sillä olin toivonut tuttavuu-
temme alkuajoista asti häntä tähän rooliin.

Oli kuitenkin parempi, että Jalonen kävi 
läpi oman uraputkensa. Hän on oppinut 
paljon sellaisia taitoja, jotka ovat tarpeen 
myös Radio Dein kehittämisessä. Hän 
aloitti pestissään elokuussa, ja minä jatkan 
muutaman vuoden vielä päätoimittajana. 
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Kehityksen tuulet 
puhaltavat Radio Deissä

Kirsi Rostamon

Päivän blogi    
parittomien viikkojen 
ti klo 08.50 ja 12.50  

sekä Dei Plus

K un Paul Kankaanranta 
hankki muutama vuosi 
s i t te n  k a m e ra a n sa 

makro- eli lähikuvauslinssin, hän 
löysi aivan uuden maailman.

– Silmäni avautuivat sille, miten 
pienessäkin voi olla niin paljon 
kauneutta ja monimuotoisuutta.

Kankaanranta sanoo viihtyvänsä 
hyvin veden äärellä. Hän ikuistaa 
mielellään lintuja, kasveja ja kuk-
kia. Viime kesänä yksi unohtumat-
tomimpia kokemuksia oli päästä 
kuvaamaan sarvipöllön poikasia. 
Kuvaa Kankaanranta toisenlai-
siakin ihmeitä. Erityisen mieluisa 
kohde on tällä hetkellä hänen pa-
rivuotias poikansa.

Luontokuvaus on opettanut 
huomaamaan paremmin vuoden-
aikojen vaihtelut ja valon käyttäy-
tymisen. Onpa se lisännyt sinnik-
kyyttä ja kykyä hidastaakin. 

– Kameran kanssa kulkiessa 
oppii katsomaan, näkemään ja 
haistamaan ihan eri tavalla kuin 
jos olisi vain lenkillä. On pakko pi-
tää aistit avoimena. Pysähtyminen 
on hyvää vastapainoa kiirei-
selle elämälle, erityisopettajana 

ei halua pitää kuviaan vain itsel-
lään, vaan antaa niitä mielellään 
muistoksi. 

– Tykkään jakaa kuvia eteen-
päin. Kuvilla voi olla jollekin toi-
selle suurempi merkitys kuin mi-
nulle, hän sanoo.

Kuvia 
Ystäväkalenterissa
Kankaanranta on lahjoittanut 
kuviaan myös Radio Deille. 
Kauniita, tunnelmallisia luon-
tokuvia voi nähdä vuoden 2023 
Ystäväkalenterissa. 

– On hienoa olla mukana tällai-
sessa toiminnassa – varsinkin, kun 
nauttii tekemisestä ja siitä tulee 
vielä jotakin hyötyäkin. 

Radio Dei on tullut Kankaan-
rannalle tutuksi vaimon kautta. 
Kanavaan liittyy muistojakin: 

Makrokuvaus lumosi Paul Kankaanrannan

”Pienessäkin voi olla paljon kauneutta” 
Luontokuvaus on turkulaiselle 
Paul Kankaanrannalle mie-
luisa harrastus, joka tuo kai-
vattua rauhoittumista kii-
reisen arjen keskelle. Vasta 
pysähtyessä havahtuu luon-
non ihmeellisyyteen.

työskentelevä 
K a n k aa n ra nta 
sanoo.

Digitaalisuus mullisti 
kuvaamisen
Paul Kankaanranta on ollut kiin-
nostunut valokuvauksesta niin 
kauan kuin muistaa. Noin 20 
vuotta sitten hän osti ensimmäi-
sen digitaalisen kameransa, ja kol-
misen vuotta hän on pääasiassa 
valokuvannut. Digitaalisuus on 
tehnyt kuvaamisesta helppoa. 

Intohimoisesti harrastukseensa 
suhtautuva Kankaanranta on 
opiskellut valokuvaamista itse. 
YouTubesta löytyy paljon kuvaus-
vinkkejä. Myös kaveripiirissä on 
valokuvauksen harrastajia, joi-
den kanssa voi vaihtaa ajatuksia 
ja ideoita.

Jokaisella kuvaajalla on oma tyy-
linsä kuvata. Kankaanrannan mu-
kaan valokuvaaminen on nimen-
omaan asioiden näkemistä omalla 
tavalla ja sen jakamista muille. Hän 

Avioliiton alkuaikoina pariskunta 
kuunteli Deitä aamupuuroa syö-
dessä. Nykyään Kankaanranta 
kuuntelee radiota harvemmin, 
mutta sanoo arvostavansa sitä, 
että Deissä voi kuulla musiikkia, 
jota ei muualla juuri soiteta, kuten 
Maksettuja viuluja tai Exitiä. 

Usko kulkee luontevasti mu-
kana Paul Kankaanrannan elä-
mässä. Lempeän ja ymmärtävän 
Jeesuksen johdatuksessa on hyvä 
elää – ja ihailla Luojan kädenjälkeä 
linssin läpi.   

Teksti: Elina Uusikylä, Adéle 
Salosen haastattelun pohjalta

Kuva: Paul Kankaanrannan 
albumi

Paul Kankaanrannan kuvat 
Talvehtija ja Kun on oikein pieni 
löytyvät Radio Dein uunituoreesta 
ystäväkalenterista

        un Herra ohjaa askeleita,

  ihminen kulkee oikeaa tietä.

                  
                         P
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TOUKOKUU 2023

Vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

18 1 2 3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

KESÄKUU 2023
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22
1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

HUHTIKUU 2023

M T K T P L S

13
1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

Vappu, Valpuri
Vuokko, Viivi

Outi

Roosa, Rosa, Ruusu
Melissa, Melina, Maini

Ylermi
Helmi, Kastehelmi

Heino
Timo, Timi

Aino, Aini, 
Aina, Ainikki

Osmo

Lotta
Kukka, Floora

Tuula

Sofia, Sonja, Sohvi
Essi, Ester, Esteri

Maila, Maisa, Mailis, 

Rebekka, Maili

Erkki, Eero, Eerika, 

Eerik, Erkka, Eerikki

Emma, Emilia, Milla, 

Emmi, Milja, Mila, 

Milka, Amalia

Lilja, Karoliina,

Lilli, Lila

Konsta, Kosti,

Konstantin

Hemmo, Hemminki
Lyyli, Lyydia

Tuukka, Touko
Urpo

Minna, Vilma, Miina, 

Mimmi, Vilhelmiina,

Minni

Ritva

Alma

Oliver, Olivia, 

Oiva, Oivi

Pasi

Helka, Helga

”Rukoilkaa mieluummin ihmisten kuin jääkiekon 

puolesta - oman perheenne, ystävienne ja läheistenne.

Jukka Jalonen, Herätys!-lähetys

Vappu, suomalaisen työn päivä
Äitienpäivä

Kaatuneitten muistopäivä

Helatorstai

Eurooppa-päivä

J.V. Snellmanin päivä,

suomalaisuuden päivä

Helluntaipäivä

netistä: radiodei.fi/kalenteri
    soittamalla: (09) 7514 4511 (ark. klo 9-12)

Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n       lä pelkää. 
     Minä olen lunastanut 
       sinut. Minä olen sinut 
        nimeltä kutsunut,
         sinä olet minun.
                                                 Jes. 43:1b

Ä 

Vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31

TAMMIKUU 2023

Vainojen uhrien muistopäivä

Rukouspäivä

Loppiainen

JOULUKUU 2022
M T K T P L S

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 25

52 26 27 28 29 30 31

HELMIKUU 2023
M T K T P L S

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

Uudenvuodenpäivä

Aapeli Elmeri, Elmo, Elmer Tiitus, Ruut  Lea, Leea Harri Aku, Aukusti, August Titta, Hilppa

Veikko, Veli, 
Veijo, Veikka

Nyyrikki Kari, Karri Toini Nuutti Sakari, Saku, Sasu Solja

Ilmari, Ilmo Toni, Anton,
Antto, Anttoni

Laura Heikki, Henri, Henna, 
Henrik, Henriikka, 
Henni, Henrikki

Sebastian Aune, Oona, 
Netta, Auni

 

Visa

Enni, Eine, 
Eini, Enna

Senja Paavo, Pauli, Paul, 
Paulus, Paavali

Joonatan Viljo Kalle, Kaarlo,
Kaarle, Mies

Valtteri

                   Irja       Alli

”Radio Dei on ihmisen kokoinen kanava, 
josta loistaa läpi taivaallinen ilo ja sanoma.

Emilia, Kuuntelijan toivelista -ohjelma

ulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja 
kuormien uuvuttamat. 
Minä annan teille levon.
        Matt. 11:28

T 1 kpl: 12 € + postikulut 
5 kpl: 59 € + 1/2 postikulut

Postikulut: 
1 kpl = 4 €, 2–3 kpl = 7 €, 
4 kpl = 12 €, 5 kpl = vain 6 €!n Upeita luontokuvia Dein 

kuuntelijoilta
n Toivoa tuova raamatunjae 

joka kuukaudelle
n Puhuttelevia sitaatteja Dein 

aalloilta

n Juhla- ja nimipäivät
n Tilaa muistiinpanoille
n A4-koko, kierrekannet
n Katso kaikki kuvat: 

radiodei.fi/kalenteri

RAJOITETTU ERÄ

OsTA nYT – tuet
kristillistä radiotyötä

Ystäväkalenteri vuodelle 2023

Radio Dein perustaja Kirsi Rostamo jatkaa 
päätoimittajana, mutta siirtää toimitusjohtajan 
kapulan Sami Jaloselle.

Tavoitteemme pysyy 
samana: Välittää toivoa, 
rakentaa yhteyttä ja kertoa 
Jeesuksesta luonnollisena 
osana elämää.
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T ampereella syntynyt Anu 
Lehtipuu ei muista mi-
tään niistä lapsuudenper-

heensä erityisistä hetkistä, kun 
nuoret vanhemmat, opettaja Aino 
ja pastori Olli Lehtinen (vuodesta 
1976 lähtien Lehtipuu), pakkasivat 
laukkunsa ja lastenvaunut – ja jän-
nittävä seikkailu kohti Australian 
mannerta alkoi. 

– Olin tuolloin vain kahdek-
san kuukauden ikäinen. Kuulin 

myöhemmin äidinäitini vieneen 
minut saunaan ja sanoneen, että jos 
ei Australiassa pääse saunomaan, 
niin kyllä tämä tyttö pitää ennen 
lähtöään saunottaa!

Uusia varamummoja, -vaareja, 
-tätejä ja -setiä perheen esikoiselle 
sekä Australiassa syntyneille kah-
delle veljelle siunaantui sittemmin 
runsaslukuisesti, sillä seurakunta 
ja suomalaisyhteisö pitivät tiiviisti 
yhtä. Jos vanhemmilla oli yhtä aikaa 
menoa, joku naapuri tai seurakun-
taan kuuluva tuli hoitamaan lapsia. 

– Muistan, että aina oli paljon 
ihmisiä ympärillä, Anu kertoo.

Pieni toimittajan alku
Siirtolaispappina toiminut Anun 
isä halusi perheen pitävän yhteyttä 
Suomessa asuviin sukulaisiin. 
Vanhemmat ja lapset nauhoitti-
vat kuulumisiaan ja terveisiään 
C-kaseteille, jotka lähetettiin vet-
ten yli kauas kotimaahan. Anu oli 
touhussa innolla mukana. 

– Isä oli esikuvani, kun hän haas-
tatteli meitä lapsia. 

Anu muistaa myös, että isä toi-
mitti artikkeleita Australiassa jul-
kaistuun Suomi-lehteen.
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Aino Lehtipuu, 81 v 
ja Olli Lehtipuu, 81 v:

•	Perhe:	Neljä	lasta	ja	neljä	
lastenlasta

•	Koulutus:	Aino	fil.maist.,	
Olli	teol.	kand.

•	Ammatit:	Aino	englannin-
kielen	opettaja,		
Olli	kirkkoherra

•	Harrastukset:	Ainolla	uinti	
ja	kuorolaulu,	Ollilla	viulun-
soitto	ja	kuntosali	

Anu Lehtipuu, 53 v:

•	Perhe:	sydämen	valitun	
lisäksi	vanhemmat,	veljet	
perheineen	ja	laaja	suku

•	Koulutus:	Laajasalon	
opiston	radiokoulutus

•	Työkokemus:		
toimittaja,	öylätin	paistaja

•	Harrastukset:	taiteet	ja	
onginta

Hengellisyys osana 
arkea

Anu ja veljet olivat tärkeä osa pappis-
perheen tiimiä: Kun jonnekin läh-
dettiin, lapset otettiin aina mukaan. 
Lehtiset asuivat samassa rakennuk-
sessa, missä seurakunnan tilat si-
jaitsivat, niinpä lasten oli helppoa 
kipaista sunnuntaisin pyhäkouluun 
ja osallistua jumalanpalveluksiin. 

– Kotona luettiin ilta- ja ruoka-
rukoukset, osallistuimme myös 
perheleireille. Kun vihdoin opin 
lukemaan englannin ohella myös 
suomea, sain esittää jumalanpalve-
luksessa päivän tekstin. Se oli aina 
tähtihetki, Anu muistelee.

Isä oli esikuvani, kun hän 
haastatteli meitä lapsia.

tarjosi lapsille huolettomuutta ja 
ainaista kesää, ja vaatetukseksi riit-
tivät pelkät shortsit ja t-paita.

Takaisin Suomeen
Lehtiset palasivat Suomeen kuu-
den vuoden työrupeaman jälkeen 
vuonna 1976 ja vaihtoivat sukuni-
mekseen Lehtipuun. Vanhemmat 
olivat päätelleet, että kotimaassa 
Anu ja pojat saisivat pätevämpää 
kouluopetusta. 

– Jos olisimme juurtuneet 
Australiaan pidemmäksi aikaa, 
lapset olisivat kiintyneet lujem-
min kavereihinsa, ja lähtö olisi ollut 
myöhemmin vaikeampaa. 

A n u  a l o i t t i 
Tampereella perus-
koulun, isä työllistyi 
Harjun seurakun-
taan lähiöpapiksi. 
Äiti palasi opetta-
jan toimeensa, ja 

perheeseen syntyi vielä neljäs lapsi.
Olli muistelee, että hän oli Anun 

kouluvuosina aika paljon menossa, 
ja harmittelee, että olisi voinut olla 
enemmänkin kotona lasten kanssa. 
Vaimo huomauttaa, että pappien 
lomat olivat tuolloin vielä aika 
lyhyitä, eikä niihin osunut kovin 
montaa kesäjuhlaa. 

– Joillakin hengellisillä kesäpäi-
villä kuitenkin perheenä yhdessä 
käytiin. Ja se oli tietysti sitten yhtä 
juhlaa, kun saimme viettää Anun 
ja veljien rippijuhlia, ja sen jälkeen 
vielä ylioppilasjuhliakin.

Anu Lehtipuu:

Aino ja Olli Lehtipuu:

Matkalla Australiaan vuonna 1970.

Kun Radio Dei perustettiin 25 vuotta sitten, mukana oli myös 

Turkin turistiradiotyöstä Suomeen palannut, Kirsi Rostamon 

ystävä, Anu Lehtipuu. Kosmopoliitti Anu vietti ensimmäiset 

elinvuotensa Australiassa, jossa vanhemmat olivat luterilaisen 

kirkon siirtolaistyöntekijöinä.

Brisbanessa kodin etupihalla 1971.

Radio Dein pitkäaikaisin toimittaja

Anu Lehtipuu  
sai isältään ensieväät 

rakastamaansa työhön

Äiti kertoo, että luovuus näkyi 
Anussa jo pienenä. 

– Hän oli tosi innokas piirtämään, 
ja opetteli myös pianonsoittoa. Anu 
oli kiinnostunut monesta asiasta, 
myös ruoanlaitosta. Ja hän osasi 
tosiaan jo lapsena haastatella toisia. 

Isäkin muistaa, kuinka innokas 
ja taitava keskustelija tytär jo tuol-
loin oli. Vanhemmat tekivät töitä 
rinta rinnan, milloin seurakun-
nassa, milloin tulkkeina tai dia-
koniapuolella. He olivat mukana 
etsimässä siirtolaisille asuntoja ja 
rukoilivat ja auttoivat niitä, joita 
viina oli lähtenyt viemään.

Haasteet maassa olivat monet, 
toisaalta Australian kuuma ilmasto 

Aalloilla-iltapäivä
Anu Lehtipuun 

seurassa
arkisin klo 14.15 – 18.00

Radio Deihin
Vanhemmat olivat helpottuneita, 
kun Anun itsenäistyminen ja py-
rähdys omille siivilleen tapahtui 
maltillisesti, sillä tyttären opis-
kelijaboksi löytyi vain muuta-
man kilometrin päästä kotoa, 
Pyynikintorilta. 

Aino ja Olli ovat selvästi yl-
peitä taitavasta ja tykätystä Dein 
toimittajasta. 

– Kun Radio Dei aloitti toi-
mintansa, ja ensinhän se kuului 
vain Helsingin alueella, ajoimme  
Tampereelta kohti Helsinkiä, ja 
jännitimme autoradiosta kuuluvaa 
ensimmäistä lähetystä! 

Anun vanhemmat kuuluvat us-
kollisiin Dein tukijoihin, ja Aino 
kertoo kiitollisena, kuinka tärkeä 
väline radio on hänelle rakkaassa 
lähetystyössä. 

 – Evankeliumin sanoma saa-
vuttaa radioaaltojen välityksellä 
monia ihmisiä helposti.

Lehtipuut ovat kiitollisina mu-
kana tukemassa Radio Deitä ja 
tekemässä näin samaa lähetys-
työtä.    

Teksti: Marja Salminen 
Kuvat: Lehtipuiden albumi

Jännitimme autoradiosta 
kuuluvaa ensimmäistä 
lähetystä!
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Radiostudiossa 
tapahtuu ihmeitä

T eknologiajohtaja Leevi 
Valkeavirta, 28, on kuun-
nellut Radio Deitä lap-

sesta lähtien. Viime aikoina hän 
on myös tilastoinut Radio Dein 
musiikkitarjontaa.

Tutkailu sai alkunsa kaverei-
den mökkiviikonlopusta, jonka 
aikana Radio Dei soi aamusta il-
taan. Leevi kiinnostui siitä, mil-
laista Dein musiikkitarjonta oi-
keastaan on, ja niin syntyi tilasto 
viimeisen puolentoista vuoden 
ajalta. Tuona aikana soitetuin 
artisti oli Exit ja hyvänä kakko-
sena tuli Nina Åström. Soitetuin 

Leevi Valkeavirta on kartoittanut Radio 
Dein musiikkitarjontaa parin viime vuo-
den aikana. Radioamatööriharrastajan 
omalle uskolle tärkeä merkitys on ollut 
opiskelijayhdistys Ristin Killalla.

on paljon toistoja kuten esimerkiksi 
Suhe Liven ylistyskappaleita. Niitä ei 
juurikaan kuule Radio Deissä. Syy 
lienee siinä, että ne saattavat kestää 
seitsemänkin minuuttia, kun taas 
Deissä kappaleiden ihannepituus 
on noin kolme ja puoli minuuttia. 

Nuoresta Leevistä tuli 
radioamatööri
Kun Leevi Valkeavirta oli rip-
pikoululainen, Medialähetys 
Sanansaattajat tuli esittelemään 
työtään Porvoon seurakunnan rip-
pikoululaisille. Se sytytti Leevissä 
kipinän radiotyöhön ja lopulta 
myös radioamatööritoimintaan.

– Radioamatööritoiminnassa 
voi pitää yhteyttä muiden harras-
tajien kanssa ympäri maailmaa 
puheella, sähköllä tai digitaalisesti.

Kun Leevi kuvaa toimintaa, ihan 
amatöörimäiseltä se ei kuulosta.

– Radioita voi toki ostaa, mutta 
monet radioamatöörit tykkäävät 
viritellä niitä tai tehdä laitteita itse. 
Yhteyksiä yritetään myös pitää 
aina mahdollisimman haastavissa 
olosuhteissa.

Yhteyttä yli rajojen
Teknillisistä asioista kiinnostu-
neelle harrastajalle luonteva opis-
kelupaikka oli Aalto-yliopisto, jossa 

Leevi opiskeli kiinteistötaloutta. 
Nykyään hän on teknologia-
johtajana Spacer Technologies 
-yrityksessä.

Opiskeluaikanaan Leevi oli 
mukana teekkareiden yhteiskris-
tillisessä opiskelijayhdistyksessä 
Ristin Killassa. Yhteiskristillisyys 
tarjosi hyvän pohjan yhteydelle 
yli seurakuntarajojen.

– Kun Killassa ystävystyi eri seu-
rakunnista tulevien kanssa, se oli 
erinomainen lähtökohta erilaisuu-
den ymmärtämiselle, Leevi kuvaa.

– Ystävien kanssa ei niinkään 
käännetä toisen erilaista us-
kon näkemystä itseä vastaan. 
Enemmänkin se haastaa mietti-
mään omia uskonkäsityksiä.

Entä mikä raamatunkohta on 
ollut merkityksellinen Leeville 
viime aikoina?

– Seuraava kohta kuvastaa ehkä 
sellaista tärkeää periaatetta hen-
gellisessä kasvussa, että enemmän 
Jeesusta, vähemmän minua: Älä 
jätä elämääsi oman ymmärryksesi 
varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi 
Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet 
mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean 
tien. (Sananl. 3: 5–6)   

Teksti: Ulla Pitkänen,  
Anu Lehtipuun  

haastattelun pohjalta
Kuva: Mika Korhonen 

Ku
va

: D
ep

os
itp

ho
to

s

Veli-Matti Hynnisen ohjelmia Radio Deissä 
Veli-Matin juttusilla pe klo 19.30 sekä Dei Plus

Pakina la klo 08.03 ja 15.45 
Pyhäpäivän esittely su klo 09.05

Ihmeet eivät radiossa ole kaukana. Mikrofonin takaa kylvämme sanaa 
kaikkeen maailmaan, tunnemme miten toivo hengittää niskaamme ja luo 
ihmeitä meille ohjelman tekijöille sekä kuulijoille. 

Mielikuva puhujasta ohjaa usein kuulijaa. Jokainen muodostaa puheesta 
omanlaisensa käsityksen, ja ohjelma syntyy lopulta aina kuuntelijassa. 

Nuorena pappina tein aamuhartauksia YLE:lle. Palautteiden lisäksi eräältä 
töölöläisrouvalta tuli kerran kutsu kotikäynnille Temppelikadulle. Ovea ava-
tessaan hän ilmaisi heti alkuun pettymyksensä: ”Ai, te olettekin noin nuori 
ja vaatimaton poika, äänen perusteella odotin isokokoista tummaa miestä.”

Myös äänenpainot ja korostukset muovaavat ohjelmaprofiilia. Tauot ja kuis-
kaukset, rivienvälit paljastavat. Jokaisella sanalla on ottajansa, osoitteensa, sillä 
radiopuhe synnyttää omat kuvansa.

Suomalaisen itsetuntoon kuuluva sisukkuus ja haaveet löytävät radiopuheessa 
täyteytensä. Olemme radiossa unelmiemme porteilla kolkuttelemassa sisään-
pääsyä elämän salaisuuteen: ”Vain onnen kaipuu ainut onni on.” Hyvä elämä 
on kohde, joka etsii radiossa solidaarisuutta, rauhaa, uutta toivoa tulevalle.    

Radiolla on oma dramaturgiansa, kyky luoda läheisyyttä, tilaa rukoukselle, 
palavuutta hengelle.

Radioääni on ääni läheltä. Painokkaat asiat ilmaistaan kuiskaten, ei ärjyen. 
Radio luo intensiivistä, tunteellista, taiteellista puhetta. Radio muovailee 
kollektiivisesta yksilöllistä. Vaikka kuulijoita on tuhansia, puhe kuiskataan 
korvaan vain yhdelle.  

Radiokirkko, hartausohjelmat ja pyhäpäivän esittelyt ovat Jumalan pelas-
tusteon tekemistä kuulluksi. Jumala itse on todellisesti läsnä saarnassaan, 
kuultavassa ja näkyvässä sanassaan. Kutsu messun sakraaliseen yhteyteen 
kohdistuu kuulijaan. 

Radiotyö lähtee liikkeelle Jeesuksen kylväjävertauksen lailla. Sana leviää, 
ylittää rajat, kypsyy kodeissa, matkalla, autossa, elämän eri pyörteissä. 

Radiopuhe on erämaapolku ja valtatie. Radiopuhuja 
ylittää rajat, eetteri avaa Jumalan lahjat ja voimat koko 
luodulle todellisuudelle. Radio on anteliaan toivon 
tuoja, avartavan armon välittäjä. 

Veli-Matti Hynninen
Rovasti, kamarineuvos

Radiolla on kyky 
luoda läheisyyttä, 
tilaa rukoukselle, 
palavuutta hengelle.

kappale oli Sakari Heikkilän Tule 
Pyhä Henki.

Leevi Valkeavirta huomasi myös, 
että on ainakin pari musiikkityy-
liä, jotka ovat vähän soitettuja 
Radio Deissä ja joita hänen mie-
lestään voitaisiin soittaa nykyistä 
enemmän:

– Vähän soitettu laji on esimer-
kiksi kristillinen rap. Ymmärrän 
toisaalta hyvin, että Radio Dein 
pääkuulijakunta kuuntelee ehkä 
mieluummin toisenlaista musiik-
kia, Leevi sanoo.

Spotifyssa kuunnellaan paljon 
myös sellaisia ylistyskappaleita, joissa 

6 | aalloilla  | 7aalloilla

Dein musiikin äärellä

LIPUT Ennakkoon alk. 32.50 €
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Entiset työntekijät palaavat

Radio Dein muistoihin
Radio Dein 25 toimintavuoteen mah-
tuu monia hienoja persoonia. Tällä 
aukeamalla tavataan heistä neljä. 

Ä änituotannon ammattilainen Aku Lundström tuli 
taloon nuorena opiskelijana, ensimmäisenä palkat-
tuna työntekijänä, ”Kirsin juoksupojaksi”, kuten 

hän hymyillen toteaa.
Lundström oli äänitarkkailijana Dein ensimmäisessä, kut-

kuttavassa radioinnissa.
– Se oli jännittävää hommaa! 
Ammattiin valmistuttuaan mies perusti oman AL-Sound 

-firman ja jatkoi Deissä itsenäisenä yrittäjänä tuottaen mai-
noksia sekä muuta ohjelmiin liittyvää. 

– Väkeä asteli studion ovesta sisään kuin liukuhihnalta, 
enkä itse välttämättä aina edes tiennyt, kuka siellä puhuu, 
koska olin hoitamassa tekniikkaa. Jälkikäteen sitten kuulin, 
että hän olikin joku tunnettu julistaja. 

Sanoma Jumalan rakkaudesta on ollut miehen liikkeelle-
panevana voimana. 

– Jo opiskeluaikoina minulla oli kova into levittää evanke-
liumia, ja Radio Dei oli mahtava mahdollisuus siinä. 

Lundströmin taidonnäytteet kuuluvat kanavan aalloilla 
edelleen, sillä hän on tehnyt tutut pienet tunnusmusiikit, 
joissa sanotaan ”Radio Dei”. Mies vastaa edelleen monista 
kanavalla kuuluvista ohjelmista ja suorista lähetyksistä, mm. 
jumalanpalveluksista. 

– Olen tällä paikalla saanut tutustua laajasti eri seurakuntien 
toimintaan ja olen siitä kiitollinen. Minulla on uskonveljiä ja 
-sisaria kaikkialla.

"Parasta ovat olleet  Kohtaamiset ja tarinat."

P äivi Kyyrö kuuluu toimittajakaartiin, joka oli 
mukana Radio Dein perustamisesta lähtien.  

– Siltä ajalta on paljon hienoja muistoja. Se 
oli henkilökohtaisestikin mahtava tilaisuus, koin siinä 
suurta Jumalan johdatusta! Kirsi kutsui minut teke-
mään Maapallo-radiota, jossa oli lähetysaiheisia juttuja. 

Vuosien varrella Päivin toimenkuva avartui hyvin eri-
laisten ohjelmien toimittamiseen ja tuottamiseen. Hän 
teki mm. Pelastusrengas-, Armoterapiaa-, Elämänkoulu- ja 
Päivin Pesula -sarjoja. Kolmeentoista työvuoteen mah-
tui myös iltapäivän juontamista sekä lukuisia ohjelmia 
lähetystyöstä ja kehitysyhteistyöstä. Päivi työskenteli 
Deissä vakinaisesti aina vuoden 2010 loppuun. 

– Senkin jälkeen tein vuoden verran Elämänkoulu-
sarjaa freelancerina. 

Nykyään Päivi toimii Kristillisen Eläkeliiton (Krell) 
toiminnanjohtajana. Rakas radiotyö on edelleen vah-
vasti mukana elämässä.

– Tänä syksynä Deissä lähetetään Krellin Mukana 
Menossa -sarjaa. Toimitan myös syksyllä Laulun aika 
-ohjelmia yhteistyössä Kirkkomusiikkiliiton kanssa. 
Tykkään haastatella ihmisiä – kohtaamiset ja tarinat 
ovat olleet ihan parasta tässä työssä.

O ulun ortodoksisen seurakunnan pappi, isä 
Tuukka Rantanen sai ensikosketuksensa 
Radio Deihin 90-luvun lopulla, jolloin ra-

dio alkoi kuulua Tampereella. 
– Kun eräässä kotiseurakunnassa tehtiin ohjelmaa 

Deihin, pyysivät he minua mukaan. Kerran olin ää-
nittämässä aamuhartautta ja satuin kysäisemään, oli-
siko Deissä mahdollisesti tulossa toimittajan paikkoja 
auki. Koska miesäänistä oli pulaa, minua kehotettiin 
ottamaan yhteys Kirsiin. 

Tuukka palkattiin aamujuontajaksi. Tätä pestiä hän 
hoiti kuusi vuotta, aina vuoteen 2011 saakka. 

– Ensimmäinen vuosi tehtiin aamukuudesta kello 
kahteentoista eli se oli hyvin pitkä ja vaativa rupeama. 

Työtoverit muistavat Tuukan miehenä, jolla oli 
monella tavoin sana halussa. Juontaja valmistautui 
lähetyksiin aina huolellisesti.

– Ajan hermolla pysyminen oli tärkeää. Tämän 
ohessa sain hyödyntää omaa elämänkokemustani ja 
kirjoja, joita olin lukenut. Halusin myös laittaa oman 
persoonani peliin. 

Haastateltavista Tuukalle on erityisesti jäänyt mie-
leen oma idoli Jaakko Löytty, jonka levyjä hän kuun-
teli jo lapsena. Dein kautta löytyi polku nykyiseen 
kotikirkkoonkin, sillä Tuukka kävi toimittajan roo-
lissa tutustumassa ikoninäyttelyyn ja kiinnostui siinä 
yhteydessä ortodoksisuudesta.

R adio Dein ensimmäinen aluetoimitus pe-
rustettiin Ouluun vuonna 2000. Sen alue-
vastaavaksi toimittajaksi tuli Jukka ”Juksu” 

Mäntymäki. Alussa mies pyöritti Oulun toimintaa 
yhden henkilön orkesterina, myöhemmin hän sai 
avukseen vapaaehtoisia sekä puolipäiväisen palka-
tun työntekijän. 

– Se oli arkista ja kovaa puurtamista, ja hyvin mo-
nipuolista työtä. Haastateltiin ihmisiä, varattiin tule-
vien päivien vieraat, tehtiin uutisia, juostiin juttujen 
perässä ja käytiin lehdistötilaisuuksissa, mies muistelee. 

Se julkisuus, jonka myllytyksestä Juksu työnsä 
luonteen vuoksi itsensä löysi, pääsi yllättämään hä-
net. Ihmiset tulivat hyvin innokkaasti keskustelemaan 
vapaa-aikanakin. 

– Joskus oli sellaista ruljanssia, että oli kuljettava 
töihin ja sieltä pois takaoven kautta. 

Aluetoimitus lakkautettiin vuonna 2004, mutta 
vieläkin kaupungilla saattaa joku aivan tuntematon 
tulla kyselemään, onko hän se Juksu Mäntymäki. 
Nykyään mies on työkyvyttömyyseläkkeellä opis-
kellen harrastuksenaan Ortodoksisen kirkon teolo-
giaa yliopistossa. Hän toimittaa Deihin myös Päivän 
rukous -ohjelmaa.

Teksti: Marja Salminen, 
osittain Anu Lehtipuun, Ariel Neulaniemen 
ja Matias Villbergin haastattelujen pohjalta.

Kuvat: Haastateltavien albumit ja Radio Dei

Aku Lundström

"Se oli jännittävää hommaa!"

Päivi Kyyrö

"Halusin laittaa oman  
persoonani peliin."

Tuukka Rantanen

"Se oli hyvin monipuolista työtä."

Jukka "Juksu" Mäntymäki
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R adio Dein juhlavuoden tee-
mana on 25 vuotta toivoa. 
Toivo on uudelle toimitus-

johtajalle iso mutta lohdullinen aihe.
 – Tämän ajan keskellä ei ole mitään 

muuta vaihtoehtoa kuin toivo. Meille 
kristityille se on upea lähtökohta kai-
kelle ja huojentavakin asia. Toivohan 
ei riipu meistä millään lailla. Se on 
olemassa, me saamme siihen tarttua 
ja levätä siinä kaiken keskellä, Sami 
Jalonen sanoo.

Radio Dei -laivan uusi luotsi tun-
netaan visioista ja uusista ajatuksista. 
Millaisilla periaatteilla hän lähtee joh-
tamaan kokonaisuutta?

– Kauan sitten yksi alaiseni tuli 
luokseni ja sanoi: ”Sami, sinä olet 
mahdollistaja.” En silloin tajunnut 
sitä, mutta jälkikäteen olen mietti-
nyt, että minun tehtäväni on tosiaan 
mahdollistaa. Ei pelkästään sitä, että 
me radiolaiset pystyisimme tekemään 
työmme hyvin. Tehtäväni on katsoa 
vielä pidemmälle ja mahdollistaa 
omalta osaltani sitä, että jokainen 
saisi elää onnellista elämää, radioalan 
ammattilainen vakuuttaa.

Sami on toiminut Radio Novan ja 
Classic FM:n ohjelmajohtajana, yrit-
täjänä ja organisaatioiden kehittäjänä 
pitkään. Miksi juuri Radio Dei sai hä-
net leipiinsä?

– Syyt juontavat tosi kauaksi lu-
kiovuosiin Imatralla. Järjestimme 
silloin parikin reissua Eurooppaan 

ja kävimme myös Monte 
Carlossa, missä oli radiolä-
hetystyötä tekevän Trans 
World Radion -radioasema. 
Minuun teki vahvan vaiku-
tuksen käydä siellä asemalla. 

– Tämä on nyt tehtävä, joka 
on minulle annettu tähän vai-
heeseen. Uskon, että meitä kaikkia 
johdatetaan, koska Raamattu sanoo, 
että Jumala johdattaa niitä, jotka 
kulkevat rukoillen.

Ihmisiä puhutellaan 
nyt median kautta
– Jokainen meistä kuluttaa mediaa 
keskimäärin 9–10 tuntia päivässä. Se 
on paljon. Meidän on pakko ottaa se 
vakavasti. Jos me haluamme puhutella 
ihmisiä, se tapahtuu nyt median kautta. 

– Minulle on luontevaa ryhtyä poh-
timaan yhdessä talon väen kanssa, 
miten toimimme tästä eteenpäin. Me 
voimme tehdä sen nimenomaan yh-
dessä, uusi toimitusjohtaja muistuttaa. 

Hän haluaakin kutsua uudenlaista vä-
keä tekemään mediaa yhdessä, jopa sel-
laisia ihmisiä, joita ei ole osattu odottaa.

Ja aivan pian voidaan puhua myös 
näköradiosta, kun osa lähetyksistä 
näkyy seuraajille myös kuvan kera. 
Sami Jalonen puhuukin monimedi-
asta, jossa kuva on mukana, ei niinkään 
jatkuvana virtana vaan netin tyyliin 
lyhyempinä klippeinä. 

– Kirkon nuoriso-ohjaaja isäni 
vei minut helluntaiherätyksen py-
häkouluun. Mielenmaisema alkoi 
jo siitä muodostua.

– Minulla ei ole seurakuntara-
joja. Jos joku tulee minulle tyrkyt-
tämään niitä, pyydän näyttämään 
Raamatusta kohdan, johon ne on 
piirretty. Suren sitä, kuinka paljon 
me hukkaamme energiaa ja aiheu-
tamme murhetta toisillemme, kun 
emme mahdu samaan pöytään. 
Radio Dei on siinä mielessä upea 
talo, että meillä on vain yksi pöytä, 
Sami Jalonen kiittää.

Kirsi Rostamon näky 
jatkuu
– Kirsi Rostamo on tehnyt valta-
van ison urakan siinä, että saamme 
nyt juhlia 25-vuotiasta Radio 
Deitä. Haluaisin sanoa Kirsille, 
että se arvokas näky, jonka hän on 
saanut, ei pääty tähän. Se jatkuu.

Tärkeässä osassa ovat tietysti 
kuulijat.

– Haluan kiittää uskollisuudesta, 
että he ovat kulkeneet mukana. Ei 
ole itsestään selvää, että on ole-
massa kristilliseltä arvopohjalta 
nouseva radio. Tarvitaan hyvin 
monenlaista kannatusta: henkistä, 
hengellistä ja taloudellista tukea. 

– Me teemme tätä yhdessä. Kun 
teemme siirtymää uusmedian puo-
lelle, me teemme sitä vielä isom-
min yhdessä. On ollut upeaa ha-
vaita, että viesti kantaa. Ja viesti, 
jota me kerromme, nyt jos koskaan 
Suomi tarvitsee sitä. Haluamme 
välittää toivoa, rakentaa yhteyttä 
ja kertoa Jeesuksesta.  

Teksti: Heikki Paatelma, 
Marja Salmisen  

haastattelun pohjalta
Kuva: Jari Hakola

Radio Dein uusi toimitusjohtaja Sami Jalonen: 

Tehtäväni on olla 
mahdollistaja
Sami Jalonen haluaa olla Radio Deissä väylänä 
muutokselle, mutta ennen kaikkea hän haluaa 
työntekijöiden ja kuuntelijoiden elävän onnellista 
elämää radiomaailmassa. Työtä tehdään yhdessä: 
haluamme välittää toivoa, rakentaa yhteyttä  
ja kertoa Jumalan rakkaudesta.

#Herätys!
arkisin klo 07.15–10.15 

Sami Jalosen haastattelu:
Dei Plus  → Herätys 29.8.

kohdasta 1:53

Haluan kiittää kuulijoita 
uskollisuudesta, että he 
ovat kulkeneet mukana.

Me teemme 
tätä yhdessä.

Silloin asiat pistettiin 
järjestykseen

Sami Jalosen omaan perheeseen 
kuuluu vaimo ja kaksi miehenalkua. 
Keskustelu ja ilmapiiri ovat kotona 
avoimia ja uskostakin puhutaan pal-
jon. Oman lapsuutensa ja nuoruutensa 
hän kasvoi kristityssä perheessä, joka 
ehti asua monella paikkakunnalla. 
Usko kirkastui hänelle nuorena sel-
väksi asiaksi.

– Minua pyydettiin seurakunnan 
piireihin mukaan ja lähdin niihin ak-
tiivisesti. Jossain vaiheessa sitä joutui 
selkä seinää vasten, että ”onko nää 
asiat mulle selvät vai ei?” Silloin ihan 
perinteisesti oli pakko etsiä pappi kä-
siin. Mikään ei tavallaan muuttunut, 
mutta kun sai jutella ja rukoilla, se oli 
hetki, jolloin asiat pistettiin järjestyk-
seen, Jalonen muistelee.

Toimitusjohtajan taustasta juontaa 
myös se, että Radio Dein hengellisten 
yhteisöjen kirjava paletti on hänelle 
luonnollinen asia eikä ennakkoluu-
loja ole.

Sami Jalonen, 55 v:

•	Perhe:	vaimo	ja	kaksi	
poikaa	(16	ja	21	v)

•	Koulutus:	teologi

•	Työkokemus:	toimittaja,	
äänitarkkailija,	opettaja,	
ohjelmajohtaja,	
kehitysjohtaja,	
organisaation	kehittäjä,	
toimitusjohtaja

•	Harrastukset:	golf,	
ammunta	ja	kuntoilu,	
moottoripyöräily	ja	
lukeminen
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K oettuani hengellisen 
heräämisen 28-vuoti-
aana väsyin oravanpyö-

rään ja lähdin etsimään Jumalan 
tahtoa elämässäni. Matkustin 
Uuteen-Seelantiin opiskelemaan 
Raamattua ja lähetystyötä kansain-
välisessä Youth with the Missionin 
-koulussa. Siellä ymmärsin, että 
meidän kristittyjen tehtävänä 
on kertoa evankeliumia kaikissa 
toimissamme. Paastosin ja rukoi-
lin Jumalalta kutsumustani, ja Hän 
vastasi: Kristillinen radio Suomessa. 
En saanut tarkkaa tiekarttaa, miten 
edetä, joten rukoillen kuljin eteen-
päin. Jumala varusti minua koulu-
tuksella ja ystävillä, joiden kanssa 
veimme tätä näkyä eteenpäin.

Helsingin taajuuden 
hakeminen ja aloitus
Vuonna 1996 tuli Helsingin taa-
juus haettavaksi. Olin mukana 
Kristillisessä Radio- ja televisio-
liitossa, jonka järjestämässä tilai-
suudessa kutsuimme seurakuntia 
ja järjestöjä perustamaan yhteisen 
radioaseman. Yhteistä säveltä ei löy-
tynyt ja vielä vähemmän halua si-
toutua siihen taloudellisesti. Olin jo 
luovuttamassa, kunnes Jumala avasi 
silmäni: Olin saanut etukäteispe-
rintönä asunnon, jonka myynnillä 
pystyin itse aloittamaan radion ja 
myymään ohjelma-aikaa yhteisöille.

Viranomaisia kuitenkin pe-
lotti antaa lupaa ideologiselle ra-

diolle. Lopulta he 
suostuivat, koska 
enemmistö suo-
malaisista oli kris-
tittyjä ja lupasin 
vaalia kristitty-
jen yhteyttä, an-
taa Radio Deissä 

tilaa kaikille kirkkokunnille ja olla 
näin siltana seurakuntiin. 24 eri 
seurakuntaa allekirjoitti adressin, 
jolla Kristillinen Media Oy haki ja 
sai taajuuden. Radio Dei aloitti toi-
mintansa 3.11.1997 Helsingin taa-
juudella 89 MHz, ja radion siunasi  
suorassa lähetyksessä edesmennyt 
evankelista Kalevi Lehtinen.

Kristityt Yhdessä ry  
mukana alusta 
alkaen
Alussa yhdistyksen tärkeim-
pänä tehtävänä oli käynnis-
tää Rukouspuhelintoiminta. 
Rukouksen lisäksi varojen hank-
kiminen oli merkittävässä roolissa 
Radio Dein tukemiseksi. Vuosien 
myötä olen saanut tavata yhdis-
tyksen tukijoita ympäri Suomea 
erilaisissa tapahtumissa. Kun 
kuuntelija kertoo löytäneensä 
Jeesuksen tai saaneensa lohtua 
elämänsä kriiseihin, motivoi se 
minua jatkamaan tätä välillä rank-
kaakin työtä.

Pahimmissa taloudellisissa vai-
keuksissa koronan aikana kuun-
telijat pelastivat Radio Dein 
konkurssilta. Muutaman suuren 
raha- ja testamenttilahjoituksen 

lisäksi pienet purot kasvoivat joeksi, jonka 
avulla pystyimme jatkamaan. Nyt kun uudet 
taloudelliset uhat siintävät edessäpäin, luo-
tan, että tämä laiva kulkee yhä Jumalan 
johdatuksessa.

Jokaisella taajuudella 
oma ihmetarinansa
25 vuoden aikana Radio Dei on kasvanut 
helsinkiläisestä paikallisradiosta valtakun-
nalliseksi kanavaksi, jolla on 26 taajuutta, ja 
sitä voi kuunnella myös Dei Plus -palvelussa. 
Olemme hakeneet taajuuksia niille alueille, 
joille seurakunnat tai kuuntelijat ovat sitä 
pyytäneet. Jokainen taajuus on oma ih-
meensä, ja taustavaikuttajana on saattanut 
olla vain yksi seurakunta tai ihminen.

Unohtumattomia 
tähtihetkiä
Vuosien varrella Radio Deissä on vieraillut 
monia mielenkiintoisia henkilöitä. Olemme 
kuulleet tavallisten ihmisten todistuksia, ar-
tistien kuulumisia ja teologien pohdintaa, 
haastaneet poliitikkoja ja päättäjiä, tentan-
neet piispoja ja oman alansa asiantuntijoita. 
Suomeen kutsutut seurakuntien vieraat ovat 
usein piipahtaneet myös radiolla. 

Saamani kunnianosoitukset ovat olleet 
elämäni tähtihetkiä. Kirkkohallitus myönsi 
vuonna 2000 Kirkon tiedonvälityspalkinnon 
uraauurtavasta ja peräänantamattomasta 
toiminnasta kristillisen sanoman ja kristil-
lisen tiedon välittämiseksi. Yhdysvaltojen 
National Religious Broadcasters (NRB) 
-järjestöltä sain Individual Achievement 
2004 -palkinnon henkilökohtaisista saa-
vutuksista. Vuoden 2008 Golden Gospel 
-palkinto myönnettiin Radio Dein roolista 
gospelmusiikin esillä pitämisessä.

Deimatkoilla olen voinut tutustua hen-
kilökohtaisesti kuuntelijoihin ja päästä het-
keksi aivan toisenlaiseen rooliin matkanjoh-
tajana. Tunnen itseni todella siunatuksi 
kaikkien ihmisten kohtaamisista.

Kaikkia vuosiamme muistellessa tunnen 
suurta kiitollisuutta Jumalalle työtoveruu-
desta. Tulevaisuus on kaikella tavalla hänen 
kädessään, eikä meidän kristittyjen tarvitse 
pelätä vaan rukoilla: Tapahtukoon sinun tah-
tosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.   

Kirsi Rostamo
Radio Dein perustaja

Kuvat: Radio Dein arkisto,  
Markku Alén

25 vuotta toimintaa 
Herran palveluksessa
Radio Dein historia pitää sisällään 
Jumalan varustamista, huolenpitoa ja 
ihmeitä, mieleenpainuvia kohtaamisia, 
tapahtumia, palkintoja ja Deimatkoja.

Kun kuuntelija kertoo 
löytäneensä Jeesuksen, 
motivoi se minua 
jatkamaan tätä välillä 
rankkaakin työtä.

  Kun Juha Tapio aloitteli uraansa, esiintyi hän Radio 
Dein Tähtikonsertissa EXIT-yhtyeen lämppärinä. Sen 
jälkeen hänen kaikki äänitteensä ovat soineet radios-
samme. Saamme Juhan myös yhdeksi pääesiintyjäksi 
Dein 25 v –Gaalakonserttiin.

  Lauri Nurminen on ollut rakenta-
massa Radio Deitä alusta alkaen. Hän 
oli perustamassa Kristityt Yhdessä ry:tä 
ja on toiminut 25 vuotta sen hallituk-
sessa sekä 19 vuotta Radio Dein vt. 
toimitusjohtajana.

  Parasta ja kiitollisinta on ollut osaava 
ja sitoutunut henkilökunta! Meillä on 
ollut aina hyvä yhteishenki ja hauskaa-
kin osataan pitää, kuten Karibia-päivänä 
vuonna 2014.

   Mielenkiintoisin suora 
lähetys toteutettiin 2018 Petri 
Laaksosen mökillä, josta 
ohjelmaa kuultiin sekä Radio 
Deissä että suomalaisten 
radiossa Espanjassa.

  Suomen 100 v -juhlavuon-
na 2017 Radio Dei täytti 20 
vuotta. Olimme mukana 
järjestämässä Senaatintorin 
rappusille upean Suomalaisen 
Messun, jossa puhujina olivat 
rouva Jenni Haukio ja eme-
rituspiispa Eero Huovinen. 
Minä ja YLE:n Timo Teräsvuori 
juonsimme tilaisuuden.

 Dein kuuntelijamatkoja on 
tehty säännöllisesti Israeliin 
ICEJ:n Lehtimajanjuhlille. 
Matkanjohtajana on toiminut 
myyntipäällikkömme Pekka 
Vaismaa, jonka kitaran tahdissa 
kuljimme Jerusalem-marssilla.

   Olemme radioineet kaikki vappuna järjestetyt 
Jeesus-marssit ja niihin liittyvät ohjelmat. Itse olen 
ajanut marssiautoa melkein joka vuosi.

JUKKA LEPPILAMPI • PEKKA SIMOJOKI • VILJA RIUTAMAA
PETRUS SCHRODERUS • XARIS FINLAND

PIKKU-FINLANDIA, HELSINKI

Juhlavuoden laulun ja 
videon julkaisu sekä yleisöäänestyksen 

palkitsemiset.

25 vuotta toivoa!

Helsingin Mikael Agricolan kirkkoon

Saarna: arkkipiispa Tapio Luoma
Liturgi: Oulun kaupungin viestintä-
johtaja, pastori Mikko Salmi
Musiikissa: Gospel Helsinki 
Mukana Kirsi Rostamo ja Radio Dein 
väkeä vuosien varrelta

Voit osallistua myös Radio Dein tai  
Dei Plus -palvelun kautta.

Tervetuloa 
Kiitosmessuun

18.12. kello 18
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Liity
Kristityt Yhdessä ry:n

kannatusjäseneksi
tai radiokummiksi 

eli kuukausilahjoittajaksi
radiodei.fi/liity  

(09) 7514 4511  (ark. klo 9–12.30) 
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

Liittymislahjana saat Radio Dein 
ystäväkassin ja lisäksi Aalloilla-
lehden (4 krt/v) sekä lisätietoa 
toiminnastamme. Radiokummit 
saavat myös kummikirjeitä, joissa 
kerrotaan radiotyön kuulumisia ja 
esirukousaiheita.
Jäsenmaksut vuonna 2022: 
49 € työssäkäyvä henkilöjäsen 
29 € eläkeläinen, opiskelija, 
  kotiäiti/-isä, työtön 
250 € yritys, yhdistys, seurakunta

Soita
lahjoituspuhelimeen

0600 111 77 
(10,26 € + pvm)

0600 10 700 
(20,28 € + pvm)

Lahjoita tilisiirtona 
Kristityt Yhdessä ry:n 

lahjoitustilille
FI88 1012 3000 2061 75 

viite: 2600 
(Kristillinen radiotyö) 

tai valitse haluamasi viite 
viereisestä listasta

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176 

Muista radiotyötä
testamentissasi.

Lue lisää
radiodei.fi/testamentti

tai soita (09) 7514 4511
(ark. klo 9–12.30)

Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?
Pysy kärryillä ja tilaa uutiskirje:

radiodei.fi/uutiskirje

 • kustantaa laadukkaita hengellisiä ohjelmia 
  Radio Deihin.

 • palvelee kuuntelijoita valtakunnallisella 
  Rukouspuhelimella.

 • järjestää kristittyjä yhdistäviä tapahtumia.

Saajan 
tilinumero

Saaja

Maksaja

Allekirjoitus

Tililtä nro Eräpäivä

Viitenro

Euro

FI88 1012 3000 2061 75

Kristityt Yhdessä ry

Keräyslupa:  Manner-Suomi RA/2021/1757, voimassa 1.1.2022 alkaen, Poliisihallitus 23.12.2021. Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.

Kiitos tuestasi!
Valitsemallasi viitteellä lahjasi kohdistuu sinulle läheiseen työmuotoon.

 
Kiitos, jos 

RUKOILET 
kristillisen radiotyön, 

kristittyjen yhteyden ja 
rukouspuhelintyön

puolesta.

Ku
va

: J
an

i L
au

kk
an

en

 

Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:

Tutustutaan
radiotyön ystäviin

P ekka Vaismaa lähti Radio Dein mat-
kaan jo 2000-luvun alussa. 

– Radio Dei herätti ja sytytti silloin 
minut. Koin sen kanavaksi, joka on tarpeeksi 
lähellä ihmistä, mutta ei lyö Raamatulla pää-
hän, vaan sisältää sellaista matalan kynnyksen 
evankeliointia.

Kiireiset matkapuhelinmyyntivuodet olivat 
juuri jäämässä taka-alalle ja työelämässä oli 
sopivasti tilaa.

– Astelin tänne Kirsi Rostamon juttusille ja 
kysyin, mitä pitäisi tehdä, jotta saadaan Radio 
Dei myös Pohjanmaalle. Lähdin remmiin mu-
kaan, ensin talkoisiin ja sitten toiminimeni 
kautta töihin myynnin puolelle.

Pekalle tärkeitä asiakkaita ovat yrittäjät. Heidän 
kanssaan tehdään radiomainos- ja ohjelmasopi-
muksia sekä toteutetaan tapahtumien sponso-
rointeja. Viimeisin suuri ponnistus oli kesäkuussa 
toteutunut DeiFestival, joka järjestettiin Seinäjoen 
Ideaparkissa monen yrityksen yhteistyöllä.

Moni yhteistyökumppaneista haluaa omalta 
osaltaan tukea Radio Deitä ja tavoittaa evanke-
liumilla satoja tuhansia suomalaisia. Mutta mu-
kana on myös vahva kaupallinen näkökulma, sillä 
asiakas saa siitä hyötyä, kun mainostaa kanavalla. 

Pekka Vaismaa:
”Radio Dei herätti ja sytytti”

Onnittele 
25 eurolla

Onko Radio Deillä paikka sydämessäsi? 
Onnittele päivänsankaria ja anna 
euro jokaisesta kuluneesta vuodesta. 
Soita Kristityt Yhdessä ry:n lahjoituspuhelimeen
0600 10707 (25,37 € + pvm)

Jyrki ”Jykke” Virtanen on ollut monin tavoin 
mukana Radio Dein ja Kristityt Yhdessä ry:n 
toiminnassa. Hän on toimittanut Gospel Train 
-ohjelmaa, vaikuttanut yhdistyksen hallituk-
sessa mm. puheenjohtajana ja toteuttanut 
teknisiä hankkeita, kuten kännyköiden han-
kinnan rukouspuhelinpäivystäjille. Onpa hän 
toimittanut Aalloilla-lehteäkin.

– Kaikkein keskeisintä toiminnassa mi-
nulle on ollut ajatus, että kristityt ovat tässä 

yhdessä. Radio Dei on erit-
täin tärkeä asia itselleni ja 
monille muille. Toimin edel-
leen KRY:n jäsenenä, sillä haluan olla 
mukana tukemassa kristillisen sanoman 
eteenpäin viemistä sekä välittää lohdutuk-
sen ja tuen sanaa. 

– Kuuntelen paljon radiota, välillä musiik-
kia, välillä asiaohjelmia. Se on kotona ja au-
tossa päällä. 

Valitse haluamasi viite:
2600 Kristillinen radiotyö
3900  Rukouspuhelin
7702  Israel-ohjelmat
7715 Rukousasema-ohjelma
7773  Rukous Suomen puolesta -ohjelma
7760  Tuomasmessu
7744 Raamattu-ohjelma
7757 Ex-Criminals -ohjelma
1504 Mongolian radiotyö 
7799  Iltalamppu-ohjelma

Vaikuta sinulle tärkeisiin asioihin 
– testamentilla

radiodei.fi/testamentti

tai tilaa opas ilmaiseksi 
Radio Dein aulapalvelusta: 

p. (09) 7514 4511 (ark. klo 9–12.30)

Katso lisätietoa testamentin 
tekemiseen 

testamenttioppaasta:

Vauhdikkaan Radio Dein myyntipäällikön löytää usein 
yhteistyökumppaneiden luota, ajelemasta ympäri 
Suomea tai järjestämästä tapahtumia – aina sydän 
avoinna rakkaalle radiotyölle.

– Tunnemme aika tarkkaan Radio Dein 
kuuntelijat. Asiakkaiden kanssa on helppo miet-
tiä yhdessä, mitä radiossa kannattaa mainostaa. 

Myyntityön lisäksi Pekasta parasta ovat ih-
misten kohtaamiset erilaisissa tilaisuuksissa 
ja tarinat, kuinka Jumala on saanut koskettaa 
radion kautta. 

– Pohjanmaalla yksi yhteistyökumppani 
kertoi, että heillä on siellä kolmen sukupol-
ven kuuntelijat eli paapalla, isällä ja pojalla on 
kaikilla Radio Dei auki, kun he ajavat sarkaa 
traktoreilla. Tällainen tuntuu hyvältä. 

Pekka on toiminut myös vuosia Kristityt 
Yhdessä ry:n hallituksessa, tällä hetkellä 
puheenjohtajana.

– Rukous on yhdistyksen tukijalka, niin 
valtakunnallinen Rukouspuhelinpäivystys, 
rukousohjelmat kuin esirukoilijat koko toi-
minnan puolesta.

Jotta taloudellinen puoli olisi tasapainossa, 
hän pitää myös tärkeänä uskollisia yritys- ja hen-
kilöjäseniä, radiokummeja ja erilaisia lahjoittajia.

– Minusta Kristityt Yhdessä ry toimittaa 
tukijoidensa avulla todella laadukasta sisältöä 
Radio Deihin. Ex-Criminals -ohjelma on tosi 
mielenkiintoinen, oivallisia vieraita ja kivasti 

toimitettu. Mikko Matikaisen Uskon askeleita 
-sarja oli myös hyvä. Ja Kuuntelijan toivelistalla 
tulee usein mainiota musiikkia.

Myynnin ammattilainen on onnellinen pit-
kästä yhteisestä matkasta.

– Onnittelen Kirsiä siitä, että hän uskalsi 
ottaa 25 vuotta sitten kanavan kanssa uskon 
askeleen ja lähti vielä laajentamaan taajuuksia. 
Se on Jumalan ihme! 

Pekka aikoi jäädä jo eläkkeelle muutama 
vuosi sitten.

– Eläkejuhlissani ilmoitin, etten jääkään vielä 
pois, vaan matka jatkuu. Katsotaan kuinka 
voimat ja into kantaa ja Jumala johtaa.   

Teksti: Johanna Reinikainen
Kuva: Jari Hakola

Joni Nelimarkka (vas.) Bayerncarista ja Pekka 
Vaismaa järjestivät yhdessä historiallista 
DeiFestivalia. 

– Näytettiin Pohjanmaalla esimerkkiä ja toteutet-
tiin luultavasti ensimmäistä kertaa Suomessa gos-
pelfestivaalit kauppakeskuksessa, he iloitsevat.

Nyt myyNNissä

Tyylikäs ja käytännöllinen suuren-
nuslasiriipus, jossa on koristeena 
kaunis risti.  
Koru on Modo Mion korutaiteilija 
minna toivosen suunnittelema 
ja käsityönä valmistama. 

Lue lisää ja tilaa: radiodei.fi/koru 

BONUKsENA

  49 € (+ pk. 2,90 €)

Radio Dein 
25 v -juhlavuoden koru

Saat lisäksi ilmaiseksi upean 
hopeanvärisen kirjanmerkin!

Jokaisesta korusta lahjoitetaan Radio Deille 10 €.
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Kristityt	Yhdessä	ry
Mannerheimintie	105
00280	HELSINKI

aalloilla@radiodei.fi

Postia 
kuuntelijalta

       
 Sanan ja rukouksen ilta

Turun Martin kirkossa ti klo 19.00
Radio Deissä la klo 19.03 ja ti klo 01.00 

sekä Dei Plus

• Rukousta sairaiden puolesta 
• Soile Inkari ja vierailijoita

ilpoistenpiiri.fi

Historiallinen mediamissio tuo 
toivoa suomalaisille suurena 
epävarmuuden aikana. Myös
Radio Dei on kampanjassa
vahvasti mukana muun  
muassa erityisen
Missioradion kautta.

16 | aalloilla

Radio Dei avaa oman Missioradion 
Se löytyi -mediamission tueksi  

V uosikymmeniin Suo-
messa ei ole eletty niin 
monen suuren uhka-

kuvan ja epävarmuuden keskellä 
kuin nyt. Huoli koronasta, sodan 
leviämisestä, taloudellisesta krii-
sistä ja yksinäisyydestä ovat asioita, 
jotka luovat syvää turvattomuutta. 
Tämän synkän ajan keskellä on 
otollinen tilaisuus pohtia elämän 
tarkoitusta ja sitä, kenessä meidän 
turvamme on. 

Nyt syksyllä (19.9.–16.10.2022) 
järjestettävä ensimmäinen valta-
kunnallinen Mediamissio on kuu-
kauden pituinen evankeliointikam-
panja, jossa ilosanoma on vahvasti 

K esäkuussa Radio Dei jär-
jesti upean DeiFestivalin 
Seinäjoen Ideaparkissa. 

Kymmenet tuhannet kauppa-
keskuksen kävijät saivat ostosten 
lomassa pysähtyä koskettavan 
gospelmusiikin ääreen. Yhdessä 
ulkolavojen kanssa, festariyleisö 
sai nauttia laajan kattauksen 
Suomen gospelkentän helmiä, 
ja ilta huipentui ruotsalaisen 
Samuel Ljungblahdin keikkaan. 

esillä monessa mediassa samaan ai-
kaan. Puheenaiheeksi nostetaan 
Jumala ja se, mitä yhteys Häneen 
merkitsee. Ohjelmasisällöt koos-
tuvat muun muassa 15 tunnetun 
ihmisen todistuskertomuksista, 
joista selviää, mitä usko Jeesukseen 
heille tarkoittaa. 

Medioista mukana ovat Radio 
Dei, Radio Patmos, Taivas TV7, 
Aikamedia ja AlfaTV. Lisäksi ta-
voitteena on mainostaa kampan-
jaa sekulaareissa medioissa, niin 
radiossa, TV:ssä, sanomalehdissä 
kuin ulkomainoksissa. Mukana 
on myös yli 360 seurakuntaa ym-
päri Suomea. Ne järjestävät satoja 

tapahtumia missiokuukauden ai-
kana. Kampanjaa varten on pai-
nettu 2,2 miljoonaa missiokirjaa, 
jotka jaetaan suomalaisiin kotita-
louksiin. Mission pääkoordinaat-
torina toimii monia kaupunkimis-
sioita toteuttanut IRR-TV.

Missioradio lähettää 
evankelioivaa 
sanomaa
Radio Dei avaa missiokuukauden 

ajaksi normaalin 
kanavan rinnalle 
M i s s i o ra d i o n . 
Se on ympäri 

Missioradio
deiplus.fi tai 

Dei Plus -sovellus

19.9. alkaen

vuorokauden toimiva erikoiska-
nava, joka kuuluu Dei Plus -so-
velluksen ja nettisivuston kautta, 
ja sisältää vahvasti evankeliointi-
henkistä ohjelmaa ja musiikkia. 
Lisäksi missioasioita pidetään esillä 
eri tavoin Radio Dein aalloilla.  

Teksti: Lauri Nurminen

Lämmittämisen asialla jo vuodesta 1972

0400-451652 
www.lampo-olsa.com

Kuva: Depositphotos

Kokouskutsu KRY:n jäsenille
Kristityt	Yhdessä	ry:n	sääntömääräinen	syyskokous	järjestetään	
ti 22.11. klo 18	Radio	Deissä	(Mannerheimintie	105,	Helsinki).	
Esityslistalla	ovat	sääntömääräiset	asiat.	Ilmoittautumiset	17.11.	
mennessä:	kristityt.yhdessa@radiodei.fi	tai	p.	(09)	7514	4511	
arkisin	klo	9–12.30.

Rukouspuhelin
palvelee joka ilta klo 19-23 
numerossa 040 172 7000
hinta: matkapuhelinmaksu

Rukouspuhelinkoulutuksia 
Tule tutustamaan Kristityt Yhdessä ry:n Rukouspuhelintoimin- 
taan ja osallistu päivystäjien ensikoulutukseen.

	Ensikoulutus ja päivystäjien tapaaminen 
la 29.10. klo 12, Tampereen Aleksanterin 
kirkon krypta.
Ilmoittaudu	24.10.	mennessä:		
Matias Kumpulainen	p.	044	040	0500.

	Esittely ja ensikoulutus ti 8.11. klo 18	
videoyhteydellä.	
Ilmoittaudu	4.11.	mennessä:	kristityt.yhdessa@
radiodei.fi	tai	p.	09	7514	4511	ark.	klo	9–12.30.

Onnea voittajille!
Kesäkuun	jäsenarvonnassa	liput	Exitin	35	v	
-juhlavuoden	kiertueelle	voittivat	Eeva-Maija	
Keuruulta	ja	Anne	Nastolasta.	DeiFestival-
arvonnassa	onnetar	suosi	Pirjoa	Alavieskasta.	
Hän	saa	JBL-Bluetooth	kaiuttimen.

Jumalan siunausta 25-vuotiaalle! 
Hengellisessä sodassa media on 
ilmavoimat ja seurakuntalaiset 
maavoivat, joka ottaa alueen hal-
tuun. Pitäkää saavutetut linjat. 
– rajakapteeni evp. Aki

* * *
Olipa upea DeiFestival, hienosti 
järjestetty ja timanttiset esiin-
tyjät. Jeesus tykkäsi! – Janne 

* * *
Mukavaa, että nuoret ovat 
päässeet ääneen Kuuntelijan toi-
velistalla. Olen iloinnut uusista 
kappaleista, nuorten musiikin 
sanomasta ja myös vieraskieli-
sestä musiikista. – Kirsti 68 v

* * *
Iltalamppu on todella mielen-
kiintoinen ohjelma, missä on 
vanhanajan tunnelmaa ja hen-
keä. Kiitos Taistolle! – Piipo 

* * *
Timo Soini on nyt ykkösblo-
gisti: aina ajankohtaista asiaa 
huumorilla höystettynä. Hyvä, 
kun blogistit vaihtuvat ja on eri 
aihepiirejä. – Hilkka 

* * *
Löysin Dei Plussasta hienon 
Ariel Neulaniemen sarjan 
Uskon tarina vuodelta 2016. 
Näitä lisää, kiitos! – Riitta 

* * *
Tessa 8 v on aivan mahtavan 
taitava Raamatun lukija Lapset 
lukevat Raamattua -sarjassa! 
– Tuire 

Myyntijohtaja Pekka Vaismaa 
luotsasi järjestelyjä onnistuneesti 
ja tapahtuman taiteellisena joh-
tajana toimi juontaja Mikael 
Juntunen.   

Teksti: Johanna Reinikainen
Kuvat: Jari Hakola

Tapahtuman päälava, artistien lukumäärä ja järjestelyt kaikkinensa 

olivat isojen festareiden luokkaa.

Tapahtuman juonsivat toimittajat 
Päivi Saloranta ja Mikael Juntunen 
(kuvassa) sekä Anu Lehtipuu.

Stand up -koomikko Mikko Vaismaa 
sai vitseillään yleisön nauramaan. 

DeiFestival hurmasi
kansaa ostoskeskuksessa  

Rinnallakulkija-ohjelma vai-
kuttaa todella ihanalta ja tar-
peelliselta. Toivoisin käsiteltä-
väksi parisuhteen päättymistä 
ja uutta toivoa. – Mari

Toimitus vastaa:
Avioeroa käsitellään sarjassa 
5.11. Silloin haastateltavana 
on eroseminaareja vetävä te-
rapeutti Marika Rosenborg. 
Kuunteluvinkkinä: 24.9. kes-
kustellaan lapsen kuolemasta ja 
1.10. masennuksesta sielunhoi-
donkouluttaja-pastori Petri 
Välimäen kanssa.

* * *

Tahdotko?-ohjelman viimei-
nen jakso, Minna-Leena ja 
Miika Peltosen haastattelu, 
oli samalla sarjan paras; roh-
keaa puhetta tärkeistä asioista. 
Kiitos laadukkaasta ja rohke-
asta ohjelmasta. – Markku

Toimitus vastaa:
Kiitos kannustavasta palaut-
teesta. Vaikka Tahdotko?-sarja 
loppui, kaikki jaksot ovat 
kuunneltavissa Dei Plussassa.

* * *
Kiitos Ali ja Late Ex-Criminals 
-ohjelmasta, jossa rakas Jeesus 
saa kaiken kunnian. Olette 
niin ihanan aitoja ja rentoja. 
– Sirpa

* * *
Kiitos Mikael tästä virkistävästä 
viikosta (Herätys-lähetys), jonka 
olet jälleen hienosti hoitanut ja 
hemmotellut meitä kuunteli-
joita. – Pirkko 

* * *
Tiedän, että Rukouspuhelin-palvelu 
on auttanut ja rohkaissut monia. 
– Maija

* * *
Kiitos työstänne, myös ku-
lisseissa oleville työmyyrille. 
– Jukka Pekka

Kuva: Depositphotos
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Päälähetys
Maanantai
18.03 Iltalamppu
20.03 Puistokadulle **
Perjantai
18.03 Uusheräys tänään 
18.25 Vuoden  
 kristillinen  
 kirja 
Sunnuntai
10.45 Virsivartti
11.00 Jumalanpalvelus  
 Suomen  
 Raamattuopistolta

Kajaani
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus
18.00 Kirkkoseurat*

Kokkola
(Kuuluu Kokkolan ja 
Kruunupyyn kuuluvuusalueilla)

Sunnuntai
10.00 Suomalaisen srk:n  
 jumalanpalvelus  
 (kk. 1. su)
12.00 Ruotsalaisen srk:n  
 jumalanpalvelus  
 (kk. 3. su)

Lohja
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus

Oulu
(Kuuluu Haapaveden, Oulun ja 
Raahen kuuluvuusalueilla)

Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten  
 radiopyhäkoulu

Porin ja Turun 
alue
Sunnuntai
18.00 Jumalanpalvelus

Pääkaupunki-
seutu
Maanantai
18.03 Avoin kuntakanava*
19.03 Saarnaajan  
 puolituntinen / 
 Uskonpuhetta* 
20.03 Rohkaisua  
 Raamatusta/ 
 Armollista menoa

Rovaniemi
Sunnuntai
09.55 Rauhallisesti  
 kohti messua
10.00 Messu Rovaniemen  
 kirkosta

Seinäjoki
(Kuuluu Kristiinankaupungin, 
Seinäjoen ja Vaasan 
kuuluvuusalueilla)

Maanantai
18.03 Hyvää iltaa  
 Pohjanmaa
18.40 Matkalla
20.03 Elämä on
Perjantai
18.03 Hyvää iltaa  
 Pohjanmaa
18.10 Valoa elämään
Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus

*  Tulee kerran kuussa  
 tai harvemmin
** Parittomat viikot
 Uusinta

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
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Kuuntele
milloin haluat
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Ohjelmahelmiä  
25 vuoden ajalta 

J uhlavuoden merkeissä Dei Plussasta 
löytyy teemasivu Pölyt pois – helmiä 
vuosien varrelta, jonne on koottu 

ikimuistoisia lähetyksiä ja ohjelmasarjoja. 
Lisäksi siellä on sarja, Viikon debatti – helmiä 
vuosien varrelta, jossa kuullaan poikkeuk-
sellisen huomion saaneita jaksoja. 

Äänestä suosikkiasi  
ja voita liput  
juhlagaalaan

Vuoden kristillinen kirja  

Rinnallakulkija
la klo 20.03 ja ke klo 24.00  
sekä Dei Plus

Tuiki taivaallista
to klo 19.03

ti klo 10.45 ja 15.15  sekä 
ke 14.9., 21.9., 12.10., 2.11., 16.11. ja 7.12.

Mukana menossa
Mooseksen 
päiväkirja
pe klo 07.30 ja 14.25  
sekä Dei Plus

– Olen koko elämäni rohkaissut ja auttanut ih-
misiä, miksi lopettaisin sen nyt, perustelee kesällä 
ALS:iin sairastunut kansanedustaja Antero 
Laukkanen uutta podcastiaan Radio Deissä.

– Haluan tulla ihmisten lähelle, jotka ohjelmaa 
kuuntelevat. Tiedän osan olevan liikuntakyvyt-
tömiä, osan sairaita ja väsyneitä. Haluan lähestyä 
myös heitä kertomalla omasta prosessistani, siitä 
miten sairaus etenee.

P äivi Kyyrön toimittamassa Mukana menossa 
-sarjassa pääset kurkistamaan Kristillisten elä-
keläisten (Krell) toimintaan ja tapahtumiin 

sekä kuulemaan mukana olevien ajatuksia. Ps. Kuuntele 
myös Laulun aika -ohjelmaa ma klo 07.30.

P appi Kaisa ja diakoni 
Timo Tuikkasen musiik-
kipitoisessa ohjelmassa 

keskustellaan elämänläheisistä ai-
heista ja tartutaan Jumalan hyviin lu-
pauksiin keskellä arkea. Kustantaja: 
Kansan Raamattuseuran säätiö.

T oimittaja Marja Salminen keskustelee asiantuntijoi-
den kanssa haavoittavista teemoista, kuten traumoista 
ja häpeästä. Tarjolla on tietoa ja apua sekä tukea vierellä 

kulkemiseen, Jumalan rajattomia mahdollisuuksia unohtamatta. 
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry.

P ekka Jauhiaisen toimitta-
mia tarinoita Sleyn maa-

Lähetyskipinä
su klo 12.35

ti klo 10.03

Ex-Criminals
ti klo 22.03, to klo 01.00  ja su klo 16.03  
sekä Dei Plus

PALAA 

KANAVALLE

K un perhonen lakkaa hengittämästä -elämäker-
ran julkaissut Jippu palaa radiomaailmaan 
syyskuun lopulla uusin vierain. Luvassa on 

häpeilemättömän rehellistä ja hengellistä keskustelua.

Jippu ja ihmisen ääni
ke klo 19.03 ja to klo 23.00  sekä Dei Plus

Majatalon tarinoita

J ukka Jämsén, Ilkka Puhakka ja Pekka 
Simojoki istuvat jälleen Ari Koivulahden 
isännöimään pöytään jakamaan kertomuksia, 

kohtaamisia ja elettyä elämää Jumalan johdattamilla 
poluilla. Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry.

ma klo 21.40 ja la 18.03  sekä Dei Plus

K eskusteluohjelma, jossa käydään teologi Juho Sankamon johdolla 
käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin ja mieltä askarruttaviin ky-
symyksiin. Kustantaja: Suomen katolinen kirkko.

to klo 20.40 ja ti klo 23.00 
Katolinen vartti

R adio Dein 25 v -Gaalakonsertissa 3. mar-
raskuuta palkitaan yleisön suosikkeja: 
paras radio-ohjelma, rakastetuin juon-

taja, sykähdyttävin radiobiisi sekä suosikkiartisti.  
Vaikuta ja äänestä: radiodei.fi/gaala. Kaikkien osal-
listuneiden kesken arvotaan liput huikeaan juhlaan, 
jossa mukana mm. Juha Tapio ja Club For Five.

Kuva: Päivi Kyyrö Kuva: Juha Mustonen

Kuva: Antti Suonio

V uoden kristillinen kirja 2022 -kilpailu 
järjestetään yhteistyössä Kristillisten 
kirjankustantajat ry:n ja Radio Dein 

kanssa. Teemaa käsitellään ohjelmassa, jota toi-
mittavat Merja Pitkänen Päivä Oy:stä ja Jouni 
Lallukka Perussanoma Oy:stä. Kisan virallisen 
voittajan valitsee Keijo Leppänen. Osallistu 
yleisön suosikin valintaan (1.10.–28.10.): 
vuodenkristillinenkirja.fi.

ilmanlaajan lähetystyön tiimoilta 
kuullaan aina sunnuntaisin. 
Kustantaja: Suomen luterilainen 
evankeliumiyhdistys. 

 Viikon kohokohtani! Äijä-
huumori uppoaa myös keski-
ikäiseen perheenäitiin. – Ira

E lämänrosoinen sarja, jossa en-
tiset linnakundit Lauri ”Late” 
Johansson ja Ali Niemelä kut-

suvat vieraita laajalla skaalalla keskuste-
lemaan elämän tärkeistä kysymyksistä. 
Kuuntele Dei Plussasta paljon mielen-
kiintoa herättänyt Ivan Puopolon haas-
tattelu Jumala on kuin ilmainen vakuutus. 
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry.

Ku
va

: D
ep

os
itp

ho
to

s

Ku
va

: U
ns

pl
as

h



UUTUUKSIA! TERVETULOA DEIKAUPPAAN!

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

RUKOUS RAAMATUSSA
Jukka Norvanto
Jukka Norvannon uutuuskirja etsii vastausta siihen, 
mitä rukous on Raamatun mukaan.

Perussanoma

TILAUKSET: deikauppa.fi
asiakaspalvelu@deikauppa.fi

HUOM! muista tuotantotiedosto 10 mm bleedeillä! Ei l.merkkejä!

0sta meiltä, tuet Deitä

27 €

RAKKAUDELLA, VIHA
Odetta Lee-Simmons
Viha on tarpeellinen tunne  
ja se viestii meille jotakin 
esimerkiksi tarpeistamme, 
arvoistamme ja rajoistamme. 
On hyödyllistä oppia tunnista-
maan, myöntämään ja käsit-
telemään vihan tunteita.

Aikamedia
17 €

ETTEI KUKAAN EKSYISI
Martti Ahvenainen
Kokoomateos siitä, mikä kaikki 
nykyään yleisesti hyväksytty ei 
silti ole Raamatun mukaista.

TV7

24 €

MULLAN MAKUA, TAIVAAN 
TUOKSUA – KEIKKAMIEHEN 
HARTAUSKIRJA
Pekka Simojoki
Pekka Simojoki vie lukijansa keikka-
matkoilleen keskelle jännittäviä 
tapahtumia, merkillisiä kohtaamisia, 
hauskoja kommelluksia ja Jumalan 
ihmeellistä todellisuutta.

Päivä

32 €

OLET MIELESSÄ
Ulla Saunaluoma &  
Mirja Sinkkonen
Kirja antaa välineitä käsitellä 
ihmisen ikuista yhteyden 
kaipuuta. Kirjassa on myös 
kysymyksiä ja tehtäviä, jotka 
soveltuvat yksin tai ryhmässä 
työskentelyyn.

Karas-Sana

Ihmisen katoamaton 
kaipaus turvalliseen syliin.

UUTUUSMUSIIKKIA:
JP JA OPERAATIO 
NAPPAA NILJAKE
Tytti Salo

Minni, Olli ja Ruttu 
seikkailevat jälleen!

Aikamedia

25 €

RAAMATUN  
PUNAINEN LANKA -CD
Jippii
Iloisia Jippii-lauluja lapsille.

Jippiimissio

20 €

AVIOLIITON

ELÄMÄNTARINOITA:

INNEA
Innea
Omakustanne

22 €

IHMEJUTTUJA - KEIKKA- 
MIEHEN HARTAUSKIRJA 2
Pekka Simojoki
Pekka Simojoen keikkareissuilta 
läheltä ja kaukaa riittää tarinoita 
ja laulun aiheita. Hän vie edellisen 
kirjansa tapaan lukijan keikkabus-
silla ympäri maata ja myös maan 
rajojen ulkopuolelle.

Päivä

LATE – SUOMEN PELÄTYIM-
MÄN RIKOLLISEN TARINA
Lauri Johansson & Jarkko Sipilä 
(toim.)
Lauri Johansson tuomittiin elin-
kautiseen vankeuteen. Vankeu-
dessa hän tuli uskoon ja tunnusti 
kaksi muuta selvittämättömäksi 
jäänyttä henkirikosta. 

Docendo

ALUSSA OLI SANA
Jippii

Johanneksen evankeliumi lapsen 
lukemana. Sisältää kolme levyä.
Jippiimissio

20 €
Raamattua 
lasten lukemana

PÄIVI RÄSÄNEN –  
VALTAKUNNANSYYTETTY
Danielle Miettinen
Tapauskertomus täysin ainut-
laatuisesta oikeudenkäynnistä 
Suomen oikeushistoriassa. 
Missä kulkevat sananvapauden 
ja uskonnonvapauden rajat?

Perussanoma

Kampanjakoodilla DEIALE22 saat  
50 euroa ja sitä suuremmat tilaukset  
ILMAN TOIMITUSKULUJA!

27 € 24,95 €

RIKKINÄISESTÄ EHEÄKSI:

19 €

NIMESI ON  
RAKASTETTU
Elli Meklin
Kirja haastaa löytämään 
rakastamisen taidon.

Aikamedia

SYYLLINEN OLO –  
SYYSTÄ VAI SUOTTA?
Anna-Liisa Valtavaara
Teos opastaa tunnistamaan syylli-
syydentunteiden alkuperää.

Päivä

19 €

SOVINTOON ELÄMÄN 
KANSSA
Saara Kinnunen
Käsikirja itsensä ymmärtämi-
seen.

Perussanoma

24 €

MURTUMISEN SIUNAUS
Charles F. Stanley
Jumala tahtoo koota elämäsi  
sirpaleet yhteen.

KKJMK

28 €

20 €

PYSSYSANKAREITA &  
KITARALAUKKUJA
Juhani Tikkanen
Omakustanne

20 €

ETEENPÄIN
Leo Kunnas
Aikamedia

15 €

Äänestä 1.10.-28.10. Vuoden kristillinen kirja 2022 suosikkiasi osoitteessa 
vuodenkristillinenkirja.fi
Yhteistyössä Kristilliset kustantajat ry ja Radio Dei

Seikkailu
5-12-vuotiaille

HAJONNEIDEN  
AUTOJEN TAPAUS 
Sofia Hiltunen

Renkametsässä tapahtuu 
kummia. 

Perussanoma

19 €

AHDISTUS – EPÄUSKOA  
VAI OSA ELÄMÄÄ
Jouni Lallukka
Tämä kirja on tarkoitettu jokaiselle  
ahdistuksen kanssa kamppaile-
valle. Se soveltuu erinomaisesti 
kaikille niille, jotka haluavat oppia 
ymmärtämään paremmin ahdistuk-
sen olemusta. 

Perussanoma

29 €

IHMISEN KÄYTTÖOHJEET – 
VOIMASSA  
2020-LUVULLAKIN
Mailis Janatuinen
Tarkastelussa 10 käskyä –  
elämän oma laki, "ihmisen käyttö- 
ohje". Uusittu ja täydennetty 
versio jo klassiseksi käyneestä 
teoksesta.

Perussanoma

29 € 27 €

Vuoden kristillinen kirja 2022 -äänestys

ELÄMÄN HAASTEISIIN:

Mysteeri
5–9-vuotiaille

LASTEN OMAT

parhaaksi

25 €23,50 €

RAKKAUDEN KIELI
Gary Chapman

Aloita vuoden pituinen 
matka, milloin tahansa.

Aikamedia

AVIOLIITON MERKITYS
Timothy & Kathy Keller

Avioliiton salat selkeytyvät.

Aikamedia

VIHDOIN VAPAA
Jaakko Löytty
Humble House Records

16 €

TÄYTEEN EHEYTEEN
Tarja Lappalainen
Opas antaa vinkkejä siihen, miten 
voi päästä eteenpäin omassa 
eheytymisen prosessissaan.

KKJMK

22 €

PIMEYDESSÄKÖ TOIVO?
Craig Groeschel
Syvässä ahdistuksessa kaipaam-
me varmuutta siitä, että Jumala 
on hyvä.

Päivä
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Radio Dein taajuudet:
(Suluissa alueen kaapelitaajuus)

Ohjelmakartta 2022
OPeTUS, haRTaUS Ja RUKOUS  MUSIIKKI KeSKUSTelU lÄheTySTyö laPSeT Ja nUOReT UUSInTaU

 U Uusintalähetys
 R Ohjelma on ruotsinkielinen
 K Koostelähetys

   Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

22 | aalloilla
 * Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin

 ** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kajaanin, Kokkolan, Oulun, 
  Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla. 

 *** Ohjelmaa ei kuulla joka viikko Kajaanin kuuluvuusalueella, 
  eikä Turun ja Satakunnan alueilla

****  Ohjelmaa ei kuulla Pohjanmaalla eikä pääkaupunkiseudulla
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Radio Dei pidättää oikeuden 
ohjelmamuutoksiin.

JuLKAiSiJA:	
Kristityt	Yhdessä	ry

PoSTi- JA KäYNTioSoiTE:
Mannerheimintie	105,	5.	krs
00280	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	klo	9–12.30)

oSoiTTEENMuuToKSET:
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

PääToiMiTTAJA	
Johanna	Reinikainen	(09)	7514	4511	
johanna.reinikainen@radiodei.fi

LEHTiMAiNoKSET
Lehden	mainostiedustelut	ja	hinnat:		
Pekka	Vaismaa	0500	662	340	
pekka.vaismaa@radiodei.fi

uLKoASu JA TAiTTo:	
Anne	Laine	

KRiSTiTYT YHDESSä RY
Hallituksen	puheenjohtaja	
Pekka	Vaismaa	0500	662	340	
pekka.vaismaa@radiodei.fi

Toiminnanjohtaja		
Johanna	Reinikainen	(09)	7514	4511	
johanna.reinikainen@radiodei.fi	

JäSENASiAT, YLEiSASiAT:  
Hannele	Laaksonen	(09)	7514	4511
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

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/2021/1757,		
voimassa	1.1.2022	alkaen,		
Poliisihallitus	23.12.2021.
Rahankeräysluvan	saaja:	
Kristityt	Yhdessä	ry.

PAiNoPAiKKA 
Botnia	Print	Oy,	Kokkola
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Haapavesi 107,4 Mhz
Helsinki 89 Mhz (101,9) 
Hämeenlinna 106,5 Mhz (103,6) 
Joensuu 107,4 Mhz (89,5)
Jyväskylä 94,1 Mhz (93,4) 
Kajaani 100 Mhz
Kemi 100,5 Mhz
Kokkola 104,3 ja 91,8 Mhz (88,9) 
Kouvola 96,2 Mhz
Kristiinankaupunki 89,5 Mhz 
Kruunupyy 105,9 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
Raasepori 92,3 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)

Kuuntele, kun 
sinulle sopii:

deiplus.fi ja 
mobiilisovellus

Uutiset 
tasatunnein 
klo 06–22

Maanantai 
U 05.30 Lapset lukevat 
  Raamattua   
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen 
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS
 07.30 Laulun aika
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 10.03 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.30 Lapset lukevat  
  Raamattua  
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous  
 12.30 Suolapala
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras 
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
 14.45 Janoinen lammas
U 15.20 Lapset lukevat 
  Raamattua 
U 16.50 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00-20.35
 alUeellISTa OhJelMaa
 18.03 Iltalamppu  **** 
 20.03 Puistokadulle */****
 20.35 Leipää ja kalaa
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous  
 21.40 Majatalon tarinoita 
U 22.40 KD-Kompassi 
U 23.00 Toivekonsertti 
U 00.00 Yhdessä ylistämään 
U 01.00 Sanan ja rukouksen ilta 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Leipää ja kalaa
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Tiistai 
U 05.30 Lapset lukevat 
  Raamattua   
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 10.03 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.03 Vuoden kristillinen kirja
 10.45 Mukana menossa 
 10.30 Lapset lukevat  
  Raamattua  
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
 14.45 Janoinen lammas
U 15.15 Mukana menossa
U 15.20 Lapset lukevat 
  Raamattua  
 15.40 Aalloilla-extra 
U 16.50 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00 USKOn IlTa
 18.03 Rukous Suomen puolesta  
 18.30 Radioraamattupiiri
 19.03 Sana Jerusalemista
U 19.30 Open doors 
  -maailmankatsaus 
U 20.03 Marttyyrien ääni
U 20.30 Itäraportti
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
 22.03 Ex-Criminals 
U 23.00 Katolinen vartti
U 23.30 Gospel Train
U 01.00 Aalloilla-extra 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

 

Keskiviikko  
U 05.30 Lapset lukevat 
  Raamattua  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 09.03 Viikon debatti /  
  Piispan kyselytunti
 10.15 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.30 Lapset lukevat  
  Raamattua  
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous 
 12.30 Suolapala
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti / 
  Piispan kyselytunti
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
 14.30 Minä uskon 
 14.45 Janoinen lammas
U 15.20 Lapset lukevat 
  Raamattua 
 16.30 DädiPodi 
U 16.50 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00 USKOn IlTa
 18.03 One Way
 19.03 Jippu ja ihmisen ääni
U 20.03 Raatihuone
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
 23.00 Gospel Flow 
U 00.00 Rinnallakulkija 
U 01.00 Ex-Criminals 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri
U 03.00 Viikon debatti / 
  Piispan kyselytunti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Torstai 
U 05.30 Lapset lukevat 
  Raamattua  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 10.15 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.30 Lapset lukevat  
  Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista  
 12.12 Päivän rukous  
 12.30 Suolapala
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras 
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
U 14.20 Radiokirkkokuoro
 14.45 Janoinen lammas
 15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.20 Lapset lukevat 
  Raamattua  
U 16.50 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00 USKOn IlTa
 18.03 Avainradio
 18.30 Avoin raamattukoulu
 19.03 Tuiki taivaallista
 19.50 Kutsumushautomo/ 
  RV-podcast
 20.20 Lähetyssydän
 20.40 Katolinen vartti
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään 
U 23.00 Jippu ja ihmisen ääni
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen 
U 02.30 Avoin raamattukoulu 
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Perjantai  
U 05.30 Lapset lukevat 
  Raamattua  
U 06.00 Raamattu kannesta kanteen
 06.36 Päivän sana
 07.03 Raamattuavain
 07.15 heRÄTyS!
 07.30 Mooseksen päiväkirja
 07.50 Radiohartaus
 08.50 Päivän blogi
 09.03 Jälki-istunto
 10.15 SanOJa Ja SÄVelIÄ
 10.30 Lapset lukevat  
  Raamattua   
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous   
 12.30 Suolapala
U 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 aallOIlla
U 14.25 Mooseksen päiväkirja
 14.45 Janoinen lammas
U 15.20 Lapset lukevat 
  Raamattua  
 16.30 Kinoteekki
U 16.50 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista  
 18.00-19.00  
  alUeellISTa OhJelMaa
 19.03 Saarnaajan puolituntinen*/ 
 Evankelistan puolituntinen*/  
 Hyvää iltaa Kuopiosta* 
 19.30 Veli-Matin juttusilla
 20.03 Rukousasema   
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous 
U 21.50 DädiPodi 
U 22.05 Aalloilla-extra 
U 23.00 Rukous Suomen puolesta  
U 00.00 One Way
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

 

Lauantai 
 08.03 Pakina
 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 / 
  Piispan kyselytunti
 14.35 Lähetysavain*/  
  Avainkysymyksiä*
 15.03 Marttyyrien ääni
U 15.45 Pakina
 16.03 Toivekonsertti 
 17.03 Janoinen lammas K
U 18.03 Majatalon tarinoita 
 19.03 Sanan ja rukouksen ilta  
 20.03 Rinnallakulkija  
U 21.03 Iltalamppu  
U 23.00 Gospel Flow
U 02.00 Majatalon tarinoita 
U 03.00 Rukous Suomen puolesta 
U  03.30 Rukousasema  

 

Sunnuntai 
 07.45 Virsivartti 
 08.03 laSTen MaKaSIInI
 08.30 101 aarretta Raamatusta
 08.45 Radiopyhäkoulu
 09.05 Pyhäpäivän esittely
 09.20 Radiokirkkokuoro 
 09.55-12.00
  alUeellISTa OhJelMaa
U 10.45 Virsivartti   **
 11.00 Jumalanpalvelus Suomen 
   Raamattuopistolta**
U 12.03 Radioraamattupiiri
 12.35 Lähetyskipinä
U 13.03 Minä uskon  
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Lapset lukevat 
  Raamattua  
 14.35 Open doors  
  -maailmankatsaus
U 15.03 Itäraportti
 15.35 Lähetysvartti 
U 16.03 Ex-Criminals  
 17.03 Sana elää
 17.40 Kirkko maailmalla
 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



 Monipuolinen ohjel-
matarjontanne tarjoaa 
jokaiselle jotain. – Kaisa

Juhlavuoden keräys

Soita nyt lahjoituspuhelimeen 

0600 10 707 (25,37 € + pvm)

0600 111 77 (10,26 € + pvm)
 1 Tue nyt tai kuukausittain 

radiodei.fi -sivuston kautta 3

 2 Anna lahja tilisiirtona 
FI88 1012 3000 2061 75, viite: 3887 4 Lahjoita MobilePaylla

numeroon: 77176 

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2021/1757, voimassa 1.1.2022 alkaen, Poliisihallitus 23.12.2021. 
Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.

Yhdessä kuuntelijoiden tuella Radio 
Dei ja Kristityt Yhdessä ry ovat saa-
neet välittää toivoa, rakentaa yhteyttä ja 
kertoa uskosta Jeesukseen luonnollisena 
osana elämää jo 25 vuoden ajan.  
Juuri tällaisina vaikeina aikoina 
työtämme tarvitaan enemmän kuin 
koskaan. Radion kautta voimme 
rohkaista toinen toisiamme ja tuoda 
evankeliumin lohdullista sanomaa 
sadoille tuhansille suomalaisille.

25 vuotta toivoa!

ANNA TULEVAISUUS 25-VUOTIAALLE 

RADIOTYÖLLE JA RADIO DEILLE 

Kristityt Yhdessä ry:n kautta

Kiitos tuestasi!
Lahjoita euro jokaisesta vuodesta

 Elin vaikeaa yksinäistä 

aikaa ja sairastuin syöpään. 

Radio Dei oli silloin ystäväni. 

Se antoi toivon kipinöitä ja 

rauhoitti joka ilta. – Anne

 Kanava selkeällä sanomal-

la! Aamulähetyksissä on tullut 

pohdittua sellaista, jota ei 

muuten ajattelisi niin  

syvällisesti. – Suvi

 Kiitos Radio Dei! Usein tippa silmässä kuuntelen laulujanne. – Lari

 Lapsiperhearjessa pieni hetki itselle Radio Dein seurassa on luksusta!  – Jonna

 Korona-aikana Dein 

tärkeys on vahvistunut, kun 

seurakuntien kynnysten yli 

ei meinaa päästä. – Jonna

 Kun olen kipuillut jotain asiaa, niin monesti vastaus on tullut Radio Dein jonkun ohjelman kautta. – Juha

 Ainut kanava mitä 

kuuntelen. Olen täysin 

Dei-riippuvainen yksin-

eläjä – Arja

 Joku sanoisi, että löysin 
kanavan vahingossa. Itse 
sanon sen olleen Jumalan 
johdatusta. – kuuntelija

 Suuri kiitosaihe on, 

että meillä on kristillinen 

radiokanava ja vapaus 

kuunnella sitä. – Hilkka

 Olen uudistunut uskossa 
ja elämä on nyt helpompaa. 
Radio Dei on ollut merkittävä 
valo tielläni. – Eeva

 Kuulin Jeesuksesta ensin isoäidiltäni, sitten pyhä-koulussa ja kaiken kruunasi Radio Dei, jonka ansiosta tulin uskoon. – Anja


