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Mikko ja Pekka
Vaismaa:

Maija ja Hannu
Nyman:

Täysillä tekeminen
innostaa

”Markkinoimme
arkirosoista rakkautta”

s. 4

s. 12

Sirpa Ylikantola
iloitsee Jumalasta, joka kuulee
arkisetkin pyynnöt
s. 10

Jeesus voi muuttaa
kovimmankin rikollisen
s. 2

Mikael Juntunen
on utelias tarinoiden metsästäjä

s. 8

Kuva: Jani Laukkanen

Kesäkiertueelle lähtevä aamujuontaja
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PÄÄKIRJOITUS

Mika Lahtosen kauhunhetki:

Rukous

”Kävi mielessä, oliko tämä elämä tässä”

Mika Lahtonen on toiminut rikoslehti Alibin päätoimittajana yli 20
vuotta. Työssään hän on nähnyt, millaiseen pahuuteen ihminen kykenee
sekä sen, miten uskoontulo voi muuttaa paatuneimmankin rikollisen.

R

ikoslehden toimittaminen on verrattavissa henkisellä tasolla vähän poliisin

työhön.
– Työ tehdään eikä rikoksia tule
juurikaan enää ajatelleeksi. Muuten
se kävisi liian raskaaksi. Lapsiin kohdistuvia raakoja tekoja saatan miettiä kotonakin, kertoo Alibi-lehden
päätoimittaja Mika Lahtonen ExCriminals -ohjelmassa.
Jonkinlaista vastapainoa rikoslehden toimittamiseen tuo viihdelehti Hymy, jonka päätoimittajana
Lahtonen on toiminut 10 vuoden
ajan. Häntä on pidetty yleisesti
paparazzina, vaikka kynästä on
syntynyt paljon muutakin kuin
paljastusjuttuja. Lahtonen on julkaissut työstään kirjankin.

Hengenlähtö oli lähellä

Lauri ”Late” Johansson (vas.), Mika Lahtonen ja Ali Niemelä.

– Hetken kävi mielessä, että
oliko tämä elämä tässä.
– Olen ymmärtänyt, että tämä
liittyi siihen, kun Alibissa kirjoitettiin, että olin tullut uskoon ja tunnustin kolme murhaa?
Ex-Criminalsin toinen
Meillä on ollut lehdessä
juttua uskonasioista ja on juontaja Lauri ”Late”
Johansson kysyy.
vastakin, jos joku tulee
– Poliisilta saamani tiedon mukaan
vankilassa uskoon.

Mika Lahtonen on kokenut paljon
vastustusta työnsä takia. Vuonna
2008 hänet pahoinpideltiin sairaalakuntoon Jokelan vankilassa. Tilanne
säikäytti kokeneen toimittajan.

kysymys oli juuri tästä, Lahtonen
vastaa.
– Kun Alibi oli ilmestynyt, tämä
vanki otti yhteyttä ja ehdotti tapaamista ja haastattelua. Se sovittiin ja
kävi niin kuin kävi. Erikoista siinä
oli se, että Helsingin Sanomat oli
tekemässä minusta silloin juttua.
– Onneksi oli. Muuten olisi voinut käydä pahemmin, ohjelman
toinen juontaja Ali Niemelä toteaa.

Ex-Criminals
ti klo 22.03, to klo 01.00 ja su klo 16.03
radiodei.fi/excriminals
Kuuntelin Ex-Criminalsia ja koin jotain hienoa loppurukouksen aikana. Kävin
parin kuukauden ajan hyvän ja pahan taistelua sisälläni. Sitten sain rauhan,
jollaista ei ole koko ikänäni ollut. Kiitos teille hyvästä ohjelmasta. – Arto

Onko ihminen
hyvä vai paha?
Kun seuraa työkseen rikoksia, joutuu väistämättä miettimään, onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha.
Mika Lahtonen ajattelee, että kuka
tahansa kykenee pahoihin tekoihin.
– Ympäristötekijöillä, kuten lapsuuden kokemuksilla ja kaveripiirillä, on oma osuutensa siihen,
millainen elämästä muodostuu.
Yksi huomionarvoinen seikka on
myös se, että rikoksilla voi olla hyvin
erilaiset lähtökohdat. Henkirikoksen
taustalla voi olla vuosikymmeniä jatkunut perheväkivalta, joka kärjistyy
lopulta uhrin tekemään puukotukseen, tai se voi tapahtua äkkinäisesti
hyvin pieneltä näyttävän asian kuten
viiden euron vuoksi.
Lahtonen on jututtanut myös
sellaisia vankeja, joiden elämä on
muuttunut ja rikollinen elämä on
jäänyt taakse.
– Meillä on ollut lehdessä juttua uskonasioista ja on vastakin,
jos joku tulee vankilassa uskoon,
hän lupaa.
Onko jotain mikä pidättää
Lahtosta itseään kääntymästä
Jumalan puoleen?
– Ei ole mitään estettä, mutta ei
ole mitään sellaistakaan, mikä olisi
eteenpäin vievä voima.
Joka ilta Lahtonen ristii kätensä.
Teksti: Elina Uusikylä
Kuva: Kirsi Niemelä

Vuoden radio-ohjelma 2021
-kisan finalisti

perheiden ja kärsivien puolesta
Rakas Isä,

N

äet ne vanhemmat , jotk a
pyörittävät
arkea jaksamisensa
rajoilla. Jatkuva huoli
perheen taloudesta
ja terveydestä sekä
etätöiden tekeminen kotitöiden rinnalla ovat vieneet monet uupumuksen partaalle.
Jotkut hoitavat itseään päihteillä, ja monet avioliitot natisevat.
Vaikka olemme Sinun silmiesi edessä
vannoneet valat ja ”tahdomme” rakastaa toisiamme, väsymys muuttaa meitä
ihmisinä.
Anna perheille Sinun rauhasi, että he
oppisivat kääntämään katseensa omien
tilanteidensa ja ympärillä olevien esteiden
ylitse Sinuun. Anna perheille rakkautta –
sillä kaikki rakkaus tässä maailmassa tulee Sinulta, ja se on tärkein ihmissuhteita
ylläpitävä voima. Sinä olet luvannut, että
se kestää kaiken kokemansa pahan. Anna
meille ihmisille luottamusta Raamatun
lupauksiin ja tahdonvoimaa Sanan lukemiseen. Anna perheille mahdollisuuksia
saada tänä kesänä lepoa luonnosta ja
toisistaan. Anna heille myös hengellistä
nälkää, jotta he etsivät Sinua ja löytävät
tiensä seurakuntiin.
Näet, Jeesus, ahdistuneet lapset ja nuoret, joiden mielenterveys on nyt hauras.
Jonot terapiaan sekä omien vanhempien vaikeudet pitkittävät avun saantia.
Monista tuntuu, ettei kukaan kuule heitä,
mutta Sinä kuulet meidän jokaisen kuiskauksenkin. Sinä voit kertoa nuorelle,
että hän on Sinun ainutlaatuinen, rakas ja täydellinen luomuksesi. Kosketa
näiden nuorten sydämiä ja ota heidät
syliisi. Anna heidän kokea sinun parantava rakkautesi.
Tämä vuosi on eristänyt yksinäisyyteen
jo ennestään syrjäytyneet, yksinäiset ja
vanhukset. On monia ihmisiä, jotka ovat
joutuneet vapaaehtoisesti elämään yli
vuoden kotonaan kuin vankilassa. On

Tässä numerossa
rakkauden voima
puhuttaa ja koskettaa.
”Rakastakaa toisianne,
niin kuin minä olen rakastanut teitä. ”
Joh. 15:12

isovanhempia, jotka eivät
pääse halaamaan lapsiaan ja lapsenlapsiaan.
Joidenkin elämässä
yksi vuosi voi olla
koko loppuelämä.
Näet ne armottomat
tilanteet, kun ihmiset ovat kuolleet yksin
hoitokodeissa ja sairaaloissa, eivätkä omaiset ole
päässeet vierellä saattamaan
rakasta rajan yli.
Meillä monilla on Sinulle paljon kysymyksiä, mutta ehkä taivaassa emme
enää tarvitse vastauksia. Kiitos, että olet
luvannut ottaa kaikki kyyneleet pois,
eikä siellä ole enää tuskia. Kiitos, että
pois nukkuneet lähimmäisemme ovat
päässeet lepoon ja Sinun valtakuntaasi.
Auta meitä, joiden sydämissä on katkeruutta ja surua – opeta meitä elämään
sen kanssa kiitollisena Sinun hyvyydestäsi. Anna meille tämän kaiken jälkeen
uusi, puhdas sydän. Auta meitä toteuttamaan Sinun tahtoasi niin avioliitossa,
perheessä kuin työssä – koko elämässämme. Kiitos, että saamme Radio
Deissä välittää Jeesuksen rakkautta
ja lohdutusta meille kaikille. Aamen.

Kaikki rakkaus tässä
maailmassa tulee Sinulta,
ja se on tärkein ihmissuhteita
ylläpitävä voima.

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja
Kirsi Rostamon

Päivän blogi

ti klo 08.45 ja 12.50
Kuva: Sanni Tunturipuro

Jokainen meistä tarvitsee

Jumalan rakkautta.
Jan Cedercreutz

s. 6

Olemme sanoneet Jumalan edessä

"tahdon",
ja se antaa sitoutumiselle
vakavan panoksen.
Maija ja Hannu Nyman

s. 12

On joku, joka oikeasti

rakastaa
minua
Lina Mäki-Leppilampi

s. 17

Meillä kotona
on usein ristivetoa:
Kaikista ikkunoista
ja ovista tuulee,
in,
meitä kiskotaan eri suunti
.
ee
lel
ja pa
ä
Kunpa se olisi vetämäss
le,
rel
meitä ristin juu
rakkauden lämpöön.
Riitta Hämäläinen, Pala taivasta
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– Hyvän tuulen lähettiläät

Kilometrejä ei lasketa, kun ”pohojanmaan poijjaat” valloittavat
Suomea, Mikko suosittuna stand up -koomikkona ja setä Pekka
Radio Dein myyntipäällikkönä.
Mikko Vaismaa:

V

aikka korona on kurittanut
suositun, vuonna 2007
Vuoden tulokas -tittelin
pokanneen stand up -koomikon,
Mikko Vaismaan kukkaroa, hymy
ei ole karissut viisikymppisiään
tänä vuonna juhlivan miehen huulilta. Tässä kohdassa hän kuitenkin
vakavoituu.   
– Eihän tämä kaikkein järkevin
ammatti siinä mielessä tietysti ole.
Etäkeikkojen lisäksi olen nyt tehnyt
opettajan sijaisuuksia.
Hengellisen värinsä näyttävän
Mikon huumori puree seurakuntaväkeenkin, sillä jutut eivät lipsahda
navan alle, eikä hänen suustaan
sinkoile kirosanoja.
Isän veljestä Pekasta hän muistaa jo lapsuudesta, kuinka vain 17
vuotta vanhempi setä nauroi aina
hänen ja kahden veljen, Jaakon ja
Kallen jutuille.   
– Kun nostettiin perunaa, ja
Pekka ajoi traktoria, me heiteltiin
häntä mädillä ituperunoilla, ja siinä
hän yritti sitten väistellä! Ei me pojat kuljettu kuitenkaan paljon sedän
mukana, kun hän oli nuori ja niin
tyttöjen perään silloin.

Dein blogistina

Pekalla on aina jokin rauta tulessa.
Se on meissä sukuvikana.

Mikko on stand up -lavalla omimmillaan, mutta kun hän aikoinaan
sai kutsun Radio Dein Päivän
blogistiksi, pitihän siitäkin ottaa
koppia.
  – Se oli haastavaa, koska nauhoitetuissa jutuissa ei saa yleisön
välitöntä palautetta, jota tulee
live-keikalta. Joskus tosin joku tuli

kiittelemään, että sinulla on hauskoja juttuja siellä Radio Deissä.
Mikon juuret ulottuvat vapaakirkolliseen kotiin Kurikassa, jossa
Jumalaan uskominen lähti aina
jotenkin levosta käsin.
  – Avarakatseisuus on ollut osa
meidän uskoamme.
Mikko intoutui teininä hengellisten lastenleirien ohjaajaksikin.
Tosin porkkanana olivat lähinnä
iltanuotiohetket, joissa isoset pääsivät esiintymään.

Uusi suunta sedän
rohkaisusta
Pekka oli aikoinaan tärkeässä roolissa, kun Mikosta leivottiin valtakunnan valloittavaa hauskuuttajaa.
Kun veljenpoikien Wiseguys-yhtye
heitti keikan Pekan 50-vuotisjuhlissa, monet tulivat kyselemään,
keitä nämä kaverit oikein olivat.
Mikon, Kallen ja Jaakon muodostama bändi oli tuolloin jo ripustamassa soittimiaan naulaan, mutta
SM-tason lehtopalloilu-uransa lopettaneen Mikon veri veti edelleen
estradeille. Kun uutta keikkaa alkoi
Pekan kontaktien avustuksella pukata, Mikko jätti opettajan työnsä
ja on vuodesta 2008 lähtien elättänyt itsensä stand up -koomikkona.

Samasta puusta
Mikko iloitsee, että he ovat Pekan
kanssa olleet aina jotenkin samalla
aaltopituudella. Hän arvostaa setänsä päämäärätietoisuutta ja
yrittäjähenkeä.   
– Pekalla on aina jokin rauta tulessa. Se on meissä sukuvikana. Kun

lopetin lentopalloilun, ajattelin että
nyt jää perheelle enemmän aikaa.
Toisin kävi, kun tuli tämä esiintyminen ja intohimo siihen. Sedän luonne
on vähän samantyyppinen. Emme
me tahallamme laiminlyö perheitämme, mutta kun on vain se palo
tehdä täysillä sitä mikä innostaa. Sen
saman liekin näen Pekan silmissä.

Pekka Vaismaa:

P

ekka sai hyvät elämän eväät
ja uskon taivaan Isään lapsuuskodissaan Ilmajoella
kahdeksanlapsisen perheen kuopuksena. Lapsuuden usko vahvistui
15-vuotiaana Vapaakirkon seurakuntakoululeirillä, mutta sitten kiireinen liike-elämä vei mennessään.
Pekka myöntää olleensa hieman
hukassa siinä elämänvaiheessa, kun
hän Senaatintorin vapputapahtumassa -99 sai oman ensikosketuksensa Radio Deihin.   
– Minulla oli 90-luvulla niin kova
vauhti päällä, että uskonasiat jäivät
vähän sivuun, mutta onneksi tuli
tämä Radio Dei ja pelasti poijjaan!
Löysin tien uudestaan.   
Pekka toimi ensin vapaaehtoisena puuhamiehenä ja auttoi avaamaan eri taajuuksia maakuntiin
sekä innosti ihmisiä lähtemään tukemaan Suomen ensimmäistä kristillistä radiokanavaa. Aikaansaava
vapaaehtoinen palkattiin taloon
2003. Pekka vastaa myyntipäällikkönä yhä osaltaan Dein mainos- ja
ohjelma-asiakkaiden hankinnasta.
Hänelle on myös sydämenasiana
järjestää Kristityt Yhdessä ry:n ystäväiltoja "pitkin poikin Suomea",
kuten yli 40 000 km vuodessa tien
päällä viihtyvä reissumies toteaa.

Muistoja Mikosta
Veljenpoikien hauskat tempaukset
nostavat edelleen hymyn Pekan
huulille.

Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Ritva Vaismaa ja
Vaismaiden albumit

Pieni Mikko-poika ja taustalla Rellu, isältä peritty
suosikkiautomerkki.

Veljenpoikien Wiseguysyhtye keikalla Pekan
50-vuotisjuhlissa.

Aalloilla-extra
ti klo 15.40 ja pe klo 22.03
Kuuntele Mikko ja Pekka Vaismaan haastattelu
15.6. klo 15.40. ja 18.6. klo 22.03.

Mikko Vaismaa, 50 v:
• perhe: vaimo ja kolme lasta
• koulutus: kasvatustieteiden maisteri
• luokanopettaja, stand up -koomikko
• harrastukset: liikunta ja purjehdus

Pekka Vaismaa, 67 v:
• perhe: vaimo ja yksi lapsi sekä kaksi lastenlasta
• koulutus: RTV-asentaja ja kaupallinen koulutus
• yrittäjä ja Radio Dein myyntipäällikkö
• harrastukset: luonto, laskettelu ja lastenlapset

Kuva: Pixabay

Mikko ja Pekka Vaismaa

– Tykkäsin ihan
mielettömästi kavereiden musiikista ja
huumorista! Vielä
viisikymppisenäkin
Pekka hengaili rippikoululaisten mukana
Wiseguys-bändin tapahtumissa.
Pekka seurasi läheltä myös
Mikon lentopallouraa Suomen
mestaruustasolla.
– Hän oli todella päämäärätietoinen. Kun muut lähtivät kotiin,
Mikko jäi vielä harjoittelemaan.   
Toinen asia mitä Pekka Mikossa
ihailee, on hänen ylivertainen ja
oivaltava huumorinsa.   
– Mikko on kyllä pudonnut
sellaiseen vitsipataan, että se on
hänen ehdoton ykkösjuttunsa! Ja
vaikka hän sanoo, että on työnsä
takia joutunut laiminlyömään perhettään, niin vierestä seuranneena
koen, että hän on hyvin rakastava
isä. Ja komiakin mies on vielä kaiken lisäksi!   
– Joo, se kulkee Pekka suvussa,
Mikko heittää väliin, ja ilkikurinen
hymy välähtää molempien miesten
kasvoilla.

Mikko on kyllä pudonnut
sellaiseen vitsipataan,
että se on hänen
ehdoton ykkösjuttunsa!
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Enemmän inhimillisyyttä

ja vähemmän pingotusta vanhemmuuteen

P

sykologi ja Suur-Helsingin
(Suhe) seurakunnassa
lapsi- ja nuorisotyön pastorina toiminut Jan Cedercreutz
kertoo saaneensa vuonna 1998
Jumalalta kutsun.
– Seurakunnassamme oli viisi
perhettä, jotka halusivat perustaa
kristillisen koulun, ja yllättäen he
pyysivät minua rehtoriksi. Jumala
puhui selkeästi, että tämä on se, mihin Hän minua kutsuu. Aloimme
perustaa kristillistä koulua seurakunnan yhteyteen ihan tyhjästä.
Tällä hetkellä Suomesta löytyy
17 kristillistä koulua 16:lta eri paikkakunnalta, ja oppilaita on arviolta
yhteensä noin 2000.

Kasvatuspaineet
Siuntiolainen kolmen lapsen isä on
huomannut, kuinka monet nuoret
vanhemmat kokevat kasvatuksen
hyvin haasteellisena, ja jotkut eivät
oikein tiedä, miten vanhemmuutta
tulisi hoitaa.
– Haluaisin tuoda siihen ”jalat
maassa” -järkeä sekä rakkaudellista
ja hyvää Raamatun näkökulmaa.
Toivottavasti osaan antaa myös
joitakin käytännön ohjeita, koska
ei vanhemmuus loppujen lopuksi
mikään mahdoton tehtävä ole.

Jan Cedercreutz kiittää omia vanhempiaan, joilta sai vahvat eväät
elämälleen. Tultuaan uskoon
24-vuotiaana hän löysi Taivaan
Isän, mikä antoi vanhemmuuteen
vielä enemmän syvyyttä ja tukea.
– Ihmiset eivät pysty aina auttamaan, mutta Jumala voi.

Monet tarvitsevat tukea, ja siihen
ohjelmasarja tähtää.

Saa olla keskeneräinen
Kasvatuspaineet näkyvät ajassamme pyrkimyksenä olla täydellinen. Se uuvuttaa ja vie ilon
vanhemmuudesta.
– Puhutaan kiintymyssuhteesta,
kuinka tärkeää se on, ja miten lapselle pitää olla läsnä. Neuvolastakin

Meidän ei tarvitse olla valmiita,
kasvamme yhdessä
Taivaan Isän ja lapsen kanssa.

saattaa tulla paineita jo raskausvaiheessa siitä, millainen on täydellinen äiti tai isä. Kiintymysteoria
on erittäin tärkeä, mutta toivoisin,
ettei tällainen tieto lisäisi paineita.
Uskovana ajattelen, että kun Jumala
loi meidät vanhemmiksi, Hän kyllä
tiesi mitä teki. Toki muistan itsekin,
kun vaimo alkoi odottaa ensimmäistä lastamme, niin olihan se yhtä
aikaa sellainen ilon ja kauhun hetki.
Tärkeää on muistaa, että jokainen
meistä saa olla tarvitseva myös kasvattajana. Meidän ei tarvitse olla valmiita, kasvamme yhdessä Taivaan
Isän ja lapsen kanssa.
Helmikuussa käynnistyneessä,
Kristityt Yhdessä ry:n kustantamassa, Avaimia kasvatukseen -sarjassa Cedercreutz on käsitellyt
Raamattua kasvattajan näkökulmasta. Omaksi esikuvakseen hän
mainitsee Apostoli Johanneksen.
– Hän uskalsi olla tarvitseva ja
olla aikuisenakin Jeesuksen sylissä
(Joh. 13:23 , 1933/38). Jokainen
meistä tarvitsee Jumalan rakkautta.
Cedercreutz puhuu ohjelmassaan myös rajojen asettamisen
tärkeydestä.

– Jotkut arvelevat sen olevan
rakkauden vastakohta, mutta näin
ei suinkaan ole. Me asetamme rajoja, koska välitämme lapsistamme.
Rajat luovat turvallisuutta tunneelämään ja käytökseen.
Teksti: Marja Salminen,
Anu Lehtipuun
haastattelun pohjalta
Kuva: Cedercreutzin arkisto

Mikä mietityttää
kasvatuksessa?
Voit lähettää
Avaimia kasvatukseen -ohjelmaan
omia kysymyksiä kaikkeen
vanhemmuuteen liittyvästä:
palaute@radiodei.fi.

Avaimia
kasvatukseen
ti klo 16.30 ja pe klo 21.40
Kuuntele tallenteita:
radiodei.fi/avaimia-kasvatukseen

JOULUNAJAN MATKA ISRAELIIN
27.12.2021– 4.1.2022
Kohti Betlehemiä -opetuksia paikan päällä kertovat
Ilkka Puhakka, Pekka Simojoki ja Ari Tähkäpää
Matkan hinta n. 1875 euroa
Lisätietoja www.deimatkat.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä Kinneret Tours.

Kristuksessa on

tulevaisuus ja toivo
S

illä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi,
että meillä kärsivällisyyden ja
Raamatun lohdutuksen kautta olisi
toivo. (Room. 15:4)

On aika riisua hengellinen talvitakki
pois ja pukeutua uuteen keväiseen
armon asuun. Tulkoon virvoittavat vedet huuhtomaan talven
murheet ja synnit pois sydämistämme. Jumala haluaa
Meillä on kaksi valtavaa toiuudistaa meidät ja uskonelävon ja tulevaisuuden lupausta,
mämme. Herra on lähellä jojotka Herra antoi. Hän on lukaista etsivää sielua. Sinäkin
vannut meille oman rauhansa ja
saat tulla Vapahtajan syliin ja
huolenpitonsa joka päivä. Jeesus
kokea Hänen rakkauttaan ja
on myös luvannut valmistaa meille
armoaan. Hän poistaa katuvalta
asunnot Isän kotiin taivaassa ( Joh.
syyllisyyden ja synnin tahrat, jos
14:3).
niin tahdot. Et ole enää itsesi oma,
Maailma ei riitä kristitylle, joka kaipaa vahvaa
vaan kuulut Herralle Jeesukselle, jos vain
pohjaa elämälleen ja toivoa paremmasta. Jeesus itse tuo tahdot turvallisen tulevaisuuden Hänen kanssaan.
asian ilmi hyvin konkreettisesti kahden rakentajan kerElämme kansallisen etsikon aikaa. Saamme
tomuksessa. Toinen rakensi talonsa kalliolle ja toinen rukoilla Hengen sateita omaan ja kansamme syhiekalle. Perustukset siis olivat erilaiset. Kun myrsky ja dämeen. On mahdollista aloittaa taas uudestaan.
sade tulivat, hiekalle rakennettu talo sortui täydellisesti. Koronapandemia on saanut monet ajattelemaan
Tällä vertauksella Jeesus tarkoitti sitä, että hänen sano- asioista uudella tavalla: Aiemmin itsestään selvyydet
jensa mukaan toimiva pysyy pystyssä elämän myrskyissä ovat nyt arvokkaampia ja kiitosaiheita. Saamme
ja lopulta kuollessaan pääsee taivaaseen.
rukoilla Pyhän Hengen voimaa väsyneelle. Jeesus
Mekin saamme
auttaa ja vahvistaa sinua.
Jeesuksen omina olla
Jeesuksen kanssa sinulla
turvassa elämän myrson turvallinen elämä nyt
Sinäkin saat tulla
kyjen keskellä. Näin
ja kerran tulevaisuus taiVapahtajan syliin
meillä on tulevaivaassa. Amen.
suus Hänessä, joka
ja kokea Hänen
Lassi Erpiö
on verellään meidät
rakkauttaan ja armoaan.
Ilpoistenpiiri ry
lunastanut.
Kevät on valon ja kirkkauden aikaa. Meidän
sielummekin kaipaa uudistumista kuten luomakunta. Kasvun ihme luonnossa
hämmästyttää joka vuosi. Silmut puhkeavat lehteen
tuoden uudet vihreän sävyt esiin.
Talvi oli pitkä ja raskas varmasti juuri koronaeristyksen tähden. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin, mikä kuluneen vuoden aikana on tullut todistetuksi. Tärkein yhteys on kuitenkin yhteys Jeesukseen. Hän on omiensa
kanssa joka päivä aina maailman loppuun asti.
Tämä lupaus on totta sinunkin kohdalla, kun valitset
Jeesuksen matkakumppaniksesi.

Sanan ja rukouksen ilta
la klo 19.03 ja ti klo 01.00
Yhteistyössä:
Ilpoistenpiiri ry ja Kristityt Yhdessä ry

Kuva: Depositphotos

Kristillistä koulua ja päiväkotia ylläpitävän Agape-keskuksen johtaja ja rehtori Jan
Cedercreutz puhuu Radio Dein Avaimia kasvatukseen -sarjassaan vanhemmuuteen liittyvistä kipukohdista, ja etsii vastauksia myös
Raamatusta. Kolmen lapsen isänä hän tietää,
että kasvattaja kokee ilon lisäksi myös riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteita.
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Radio Dein aamujuontaja Mikael Juntunen:

Olen valmis aidosti
kuuntelemaan ihmistä.

Kuva: Depositphotos

K

ekkosen näköinen mies siemaisee kahvia Radio Dein keltaisesta mainosmukista ja päräyttää käyntiin aamun kuuntelijakisan, jossa
etsitään vastausta erikoiselle äänitörähdykselle. Tiuhti-koira vaihtaa laiskasti
makuupaikkaa Mannerheimintien studion kokolattiamatolla ja antautuu auliisti
sisääntulijan rapsutukselle.
Mikael Juntunen on armoton tarinaniskijä. Tamperelaistuneella Kainuun
kasvatilla ei mene jauhot suuhun, oli päivän puheenaiheena sitten kakkureseptit,
kuntavaalit tai kiekkokierros. Entinen Ylen
uutis- ja ajankohtaistoimittaja, pitkän linjan jääkiekkoselostaja tuli taloon vuonna
2017, ja löysi luontevasti paikkansa Dein
aamulähetyksestä.
Hyväntuulinen juontaja kertoo, että
some-aikana aamun käsikirjoitus voi
mennä joskus kokonaan uusiksi kuulijalta saadun viestin tai valokuvan myötä.
– Tuntuu hyvältä, kun ihmiset luottavat
ja haluavat jakaa aamuhetkiään kanssani.
Facebookiin saattaa tulla jo kuvia ennen
kuin ehdin niitä pyytääkään. Tässä työssä
syntyy tavallaan anonyymejä ystävyyssuhteita. Emme tunne toisiamme ja silti me

viestittelemme keskenämme. Vetää nöyräksi
ja hiljaiseksi, kun saa olla
tällaisen välikappaleena, että
hengitämme ikään kuin samaa ilmaa, täytämme samaa
tarvetta, ja heräämme yhdessä
uuteen aamuun.

Monipuolinen
lahjakkuus
K ahden lapsen isästä ja
Katjan puolisosta on moneksi.
Nuorempana hän oli ikäluokkansa
Suomen nopeimpia pikajuoksijoita. Musikaalista Mikaelia on
myös kuultu suomigospelia soittavassa Heurekassa. Onpa hänen
kynästään syntynyt niin urheilu- kuin
elämäkertakirjojakin.

Paukan pommi

Varmasti se isoin tarina löytyy kuitenkin omasta suvusta, tammikuulta 1940.
Tällöin Suomussalmen
Juntusrannalla elänyt Lyytimummo juoksi viholliskoLyyti-mummon usko toi
neita pakoon talonsa pommitiettyä armollisuutta ja
kellariin naapuriväen kanssa.
Neljästätoista kellariin ahymmärrystä, että ollaan
tautuneesta poistui elävänä
suuremman johdatuksessa. vain Mikaelin vakavasti

loukkaantunut mummo sekä hänen kaksi lastaan. Toinen heistä oli
Mikaelin tuleva isä, silloin 2-vuotias Matti. Vaikka Lyyti menettikin tuona traagisena päivänä neljä
lastaan, toisen jalkansa, kuulonsa
ja likipitäen sokeutuikin, hän oli
Mikaelin mukaan hyvin määrätietoinen ihminen ja eli sodasta selvittyään tyytyväisenä elämäänsä.
– Mummo oli hyvin ehdoton
uskossaan ja aika armoton niitä
kohtaan, jotka eivät uskoneet. Hän
sanoi suoraan, että helvettiin menet, jos et ota Jeesusta vastaan. Hän
puolusti viimeiseen hiuskiehkuraansa asti sitä uskoa, minkä oli
löytänyt. Se toi kyllä myös tiettyä
armollisuutta ja ymmärrystä, että
ollaan suuremman johdatuksessa.
Mikael kuvaa sukunsa sotakokemuksia vuonna 2005 ilmestyneessä Paukan pommi -kirjassaan
(Myllylahti).

lle.

dio
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Kun Mikael Juntunen lähtee kesäkiertueelle, hän kutsuttaa itsensä
kylään eri puolille Suomea.
Nauhuri käy, kun kahvikupin
äärellä jutustellaan leppoisasti niitä näitä, ja välillä
sukelletaan myös pintaa
syvemmälle.

että pitäisi
päästä
uudelleen.
Koronan
vuoksi
isompi kesäkiertue
o ir
stu jouduttiin peruak
a
s
ulk
k as
ee u
sein Mikaelin mat
maan viime kesänä,
mutta Mikaelin ajatushauJalkautuminen
tomossa syntyi uudenlainen idea
ihmisten arkeen
jalkautua ihmisten koteihin nauhurin kanssa. Näistäkin kohtaamiInnokas tarinoiden metsästäjä sista jäi paljon hyvää muisteltavaa.
muistelee haikeudella kahden vuo– Esimerkiksi ennen viime
den takaista kesäkiertuetta, jolloin kesää en tiennyt Radio Dein
hän matkasi Radio Dein mobiilila- Ystäväkalenterin karhukuvaajasta
van kanssa halki Suomen, muka- Valtteri Mulkahaisesta muuta kuin
naan gospel-muusikot ja virtuoot- hänen ottamansa mahtavat luontotiset läpänheittäjät Mika Karola, kuvat. Kun joimme siinä yhdessä
Sami Asp, Dein myyntipäällikkö kahvia ja jutustelimme, niin alkoikin
Pekka Vaismaa, monitoimimies selvitä paljon kaikenlaista mielenKimmo Ala-Penttilä ja Kristityt kiintoista hänen elämästään.
Yhdessä ry:n leidit. Tuolloin jututettiin ihmisiä turuilla ja toreilla.
– Olen monenlaisia kiertueita Oma minä likoon
elämässäni tehnyt, mutta en mitään tällaista. Se oli ihan mah- Mikaelin alituinen halu selvittää
tava kokemus, ja siitä jäi kaipaus, asioita ja ”työntää päänsä joka

Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Jani Laukkanen ja
Marja Salminen

Kesämies Mikael kylässä -kiertue
Radio Dein #herätys-aamut 7.6.–2.7.
ma–pe klo 07.15–10.00 ja 13.03

Kuva: Depositphotos

"Olen otettu ihmisten luottamuksesta"

paikkaan” kuljettaa häntä taas
kesäkuussa Lapin Kolarista aina
Suomen itärajalle ja takaisin etelään saakka.
– Kun menen haastattelemaan, olen kyllä valmistautunut, mutta revin aina kysymyspaperit ennen sitä. Mutta kyllä
sekin onnistuu, että menen vaan
ovesta sisään ja alan hommiin
tietämättä yhtään, mitä on tulossa. Olen valmis aidosti kuuntelemaan ihmistä hänen omassa
ympäristössään.
Mikael on huomannut, että joskus juttu pysyy iloisessa ja hilpeässä tunnelmassa, toisinaan kaivaudutaan pintaa syvemmälle,
ja elämän koko kirjo näyttäytyy.
– Kysyy rohkeutta avata itsensäkin, mutta kun pöydän toisella
puolella istuva näkee, että minä
olen avoin kaikille asioille, ja että
se toimii molempiin suuntiin,
haastateltava ei koe kohtaamista
urkintatilaisuutena. En kovin paljon availe omia asioitani radiossa,
mutta joka tuntee minut, tietää,
että kyllä minä kuitenkin salakavalasti niitä omiakin ajatuksiani
sinne livauttelen.

Aamujuontaja Mikael sonnustautuu kesämieheksi
ja kutsuttaa itsensä kylään. Luvassa on kohtaamisia niin maalla, merellä kuin ilmassakin eri
puolella Suomea. Kahvin keittoon noustaan
kukonlaulun aikaan, jotta ehditään arkisiin
isäntäväen askareisiin niin aamulypsylle,
aamusaunaan, aamutorille kuin leirille lipunnostoon. Joka huomenelle löytyy eri
maisemat, tuoksut ja tunnelmat. Matkaa
taivaltaessaan kesämies kurkkaa löytämiinsä tiekirkkohin.
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Radio Dein Seinäjoen aluelähetyksen
Elämä on -ohjelman toimittaja, 33 vuotta
sijaisäitinä toiminut kauhavalainen Sirpa
Ylikantola iloitsee suuresta Jumalasta,
joka kuulee hyvin pieniä ja arkisiakin
pyyntöjä.

K

un Sirpa Ylikantola
suuntaa askeleensa rakkaaseen lähimetsään, vanavedessä taapertaa kaksi emonsa
hylkäämää lammasta. Karitsat tulivat perheeseen hyvin pieninä.
– Ne asuivat aluksi tuvassa, niillä
oli vaipat ja ne imivät tuttipullosta
karitsanmaitovastiketta.
Sirpa valitsi oman tiensä jo varhain. 15-vuotiaana riparilla uskoon
tullut neito tapasi Mattinsa samana syksynä. Kihloja juhlittiin
parin vuoden päästä.   

Haave sijaisvanhemmuudesta  
Sirpa oli jo 80-luvulla pysähtynyt
erityisen herkällä korvalla kuuntelemaan radio-ohjelmia ja lukemaan lehtijuttuja, joissa kerrottiin kasvattilapsista. Parilla ei ole
biologisia lapsia, mutta unelma
sijaisäitiydestä sai siivet alleen
Sirpan ollessa vain 24-vuotias. Kun
Ylikantolat hyväksyttiin haastattelun jälkeen sijaisperheeksi, ensimmäinen, puolen vuoden ikäinen poikavauva luovutettiin vain

puolentoista tunnin varoitusajalla
pariskunnan hoiviin.
Matin kotitilalla, idyllisessä maalaismiljöössä, asustava perhe on
tarjonnut soppaa, saippuaa ja sylihoitoa jo viidelletoista perheeseen sijoitetulle lapselle. Heistä
moni pitää aikuisenakin edelleen
yhteyttä Ylikantoloihin.
Kovin kevyin perustein ei sijaisvanhemmaksi Sirpan mielestä kuitenkaan kannata ryhtyä.
– Se on vakava sitoumus. 80-luvulla riitti, että meille tehtiin kotikäynti ja haastattelu. Onneksi
nykyään vaaditaan pitkä ennakkovalmennus. Itsekin olen ollut Nuorten Ystävillä kouluttamassa tulevia sijaisvanhempia.
Valmennuksen aikana voi sitten sovitella, tuntuisiko se itselle
passelilta.
– Ennen ajateltiin, että lapsi on
ikään kuin tyhjä taulu, johon kirjoitetaan. Nykyään ymmärretään
sekin, että lapsi tulee uuteen perheeseensä aina oman taustansa kanssa.

Sirpa ja Matti Ylikantola ovat kulkeneet yhdessä jo teini-ikäisistä saakka.

Syöpä
Sirpa myöntää omassa elämässä
olleen monta vaikeaa tilannetta,
jolloin ainoa turva on löytynyt
rukouksesta. Hänellä todettiin kaksikymmentä vuotta sitten syöpä,
joka tuli ruuhkavuosiaan elävälle
suurperheen äidille täydellisenä
shokkina.
– Kylkiluun päältä löytyi ikään
kuin sellainen keittämätön riisi.

Kun menin näyttämään sitä lääkärille, häntä vähän huvitti, että olin
huolestunut sellaisesta. Tohtori
rauhoitteli, ettei se mitään vakavaa voisi olla. Itkin koko matkan
kotiin, ja oli sellainen olo, että ei se
kuitenkaan taida olla niin.   
Kun Sirpa oli parin viikon päästä
toisen lääkärin tutkittavana, tämä
totesi, että kyseessä oli erittäin
aggressiivinen rintasyöpä, johon
Sirpalle määrättiin massiiviset

Minua siunaa kaikkein
eniten ne pienet ja arkiset
rukousvastaukset.  

Jumala antoi kaiken keskelle
ihmeellisen rauhan.
hoidot. Kaljuuntuminen oli nuorelle naiselle kova paikka, mutta
kun tukka kasvoi hoitojen jälkeen
takaisin, hän sai yllätyksekseen
kankeiden hiustensa tilalle aina
toivomansa pehmeät kiharat.

Samaa ihmetteli vuoden päästä
kontrollikäynnillä myös röntgenlääkäri. Sirpa koki, että nyt oli
Jumala puuttunut peliin.

Rukousliina

Suuren vartijaksi pantu sijaisäiti vie
pienetkin pyyntönsä Jeesukselle.
Joskus se voi olla vaikkapa matto,
jota Sirpa toivoo kotituvan lattialle.
– Minua siunaa kaikkein
eniten ne pienet ja arkiset
rukousvastaukset.   
Sirpa pitää erityisesti luonnosta.
– Ihmettelen ja katselen yöllä
tähtitaivasta tai muurahaista ja

Elämä on heittänyt Sirpalle haastetta syövästä selviämisen jälkeenkin. Hänen äitinsä menehtyi dramaattisesti auto-onnettomuudessa
vain 56-vuotiaana, ja Sirpalla todettiin uusi kyhmy rinnassa seitsemän
vuotta edellisten hoitojen jälkeen.
– Se oli todella järkyttävä tieto.
Samana iltana Matin kanssa muistettiin, että piirongin laatikossa
oli erään ystävän pari kuukautta
aiemmin tuoma rukousliina.
Seuraavana päivänä rukoilimme
ystäväparin kanssa, ja sujautin tämän paperinenäliinan rintaliivin
sisälle.   
Sirpa kertoo kokeneensa tilanteessa valtavaa Jumalan pyhyyden
läsnäoloa. Rinnassa tuntui viiltävää kipua, jota kesti aamuun asti.
Kyhmy ei ollut hävinnyt minnekään, ja leikkausta jouduttiin odottamaan useamman viikon ajan.
– Mutta Jumala antoi kaiken
keskelle ihmeellisen rauhan.
Lääkäri kertoi leikkauksen jälkeen,
ettei kyhmystä sitten löytynytkään
syöpää.   

Taivaan Isän hellittelyä

sammalta metsäpolun varrella.
Uskon, että on Luoja, joka on
tehnyt tämän kaiken. Sitten on
yksi tällainen tavallinen Sirpa
Kauhavalla, joka tarvitsee vaikka
sen maton. Niin se sitten järjestyy. Se kertoo Jumalan suuruudesta, että on taivaallinen Isä, joka
samaan aikaan pitää suuret linjat
toiminnassa ja hoitaa sitten yhden

pienen ihmisenkin tarpeet. Pidän
sitä tavallaan hellittelynä, että saan
kokea sellaista taivaallista huolenpitoa.
Teksti: Marja Salminen,
Päivi Salorannan
haastattelun pohjalta
Kuvat: Ylikantolan albumi

Pohjanmaan alueohjelmia
Radio Deissä
Taajuudet: Seinäjoki 89,4 Mhz, Kristiinankaupunki 89,5 Mhz
ja Vaasa 98,8 Mhz sekä netissä radiodei.fi.
Maanantai
Klo 18.03

Hyvää iltaa Pohjanmaa, studiossa Päivi Saloranta

klo 19.30

Matkalla (Kansanlähetys)

klo 19.45

Musiikkia menneiltä vuosikymmeniltä

klo 20.03

Elämä on
(Maakunnan helluntai- ja vapaaseurakunnat)

Perjantai
Klo 18.03

Hyvää iltaa Pohjanmaa, studiossa Päivi Saloranta

Klo 18.10

Vaasan aika (parillisilla viikoilla,
Vaasan Helluntaiseurakunta)

Klo 18.25

Valoa elämään (Seinäjoen Vapaaseurakunta)

Sunnuntai
klo 09.55

Jumalanpalvelus (Seinäjoen ev.lut. seurakunta)

Ylikantolan maatilalla asustaa monia
eläimiä kuten lampaita.

Kuva: Depositphotos

Hylättyjen lampaiden emo
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”Tahdon”

Sovinto Jumalan kanssa
luo edellytykset tehdä sovintoa
itseni, heikkouksieni ja tämän
oman rakkaimpani kanssa.

tarkoittaa myös peiliin katsomista
Radio Dein syksyllä alkavassa
Tahdotko?-ohjelmasarjassa
pohditaan, mitä oikein tuli luvattua, kun lyötiin hynttyyt
yhteen. Yksi Suomen avioliittotyön pioneeripareista, Kansan
Raamattuseuran Maija ja
Hannu Nyman, laittavat itsensä
reilusti likoon luennoidessaan,
kirjoittaessaan ja ohjatessaan
parisuhdeleirejä ja viikonloppuja. Tahtomista on koeteltu,
mutta Jumalan edessä solmittu
liitto on kestänyt jo liki puoli
vuosisataa.

T

urussa sairaanhoitajaksi
opiskelleen Maijan ja teologiaa lukeneen Hannun
ensikohtaamisessa ei lennellyt
Amorin nuoli eikä säkenöinyt
huumori. Maija oli mukana erään
bändikeikan järjestelykomiteassa.
Ennen konsertin alkua hän bongasi konserttilavalla seisoskelleen
nuoren miehen tutkimassa laitteita.
– Menin hänen luokseen ja sanoin, että pois, pois täältä! Enhän
minä tiennyt, että tämä mies tietää
näistä jotain ja että hän on gospelbändi Pro Fiden basisti.
Nuoret törmäsivät toisiinsa
uudelleen opiskelijapiireissä, ja
Hannun vahva karisma ja viisaus
alkoivat vetää Maijaa magneetin

tavoin. Hannu puolestaan muistaa Maijan tuikkivat silmät. Tosin
tähän vaimo huikkaa vierestä, että
mitenkäs sinä ne näit niiden minun
vahvojen tihruslasieni läpi?

Sulle silmäni annan
Ensihuuman jälkeen Maija ja
Hannu päättivät ottaa suhteessaan
aikalisän ja rukoilla tahoillaan
Jumalan tahdon toteutumista.
Kolmen vuoden kuluttua liekki
roihahti uudelleen. Keväinen
hääpäivä, 18.5.1974, oli hyytävän kylmä. Vieraiksi oli kutsuttu useampi sata ihmistä.
Maija ei yllätyksekseen kokenut

h-hetkenä minkäänlaista suurta
tunteiden paloa, pikemminkin
hämmennystä.
– Ajattelin, että hyvä Jumala, jos
tämä mies on väärä, anna minun
vaikka kompastua tai pyörtyä siinä
alttarilla, että en vaan tekisi väärää
ratkaisua! Kun en pyörtynyt, niin
sanoin sitten sen ”tahdon”.
Hannu muistelee, että avioliiton
alkutaival sujui jouhevasti, kunnes
vain kuukauden kuluttua häistä

Maija joutui sairaalaan vakavien
näköongelmiensa takia.
– Silmäklinikalla kerrottiin, että
näkö saattaa mennä. Verkkokalvo
oli irronnut, jouduin leikkaukseen. Siinä kysyttiin Hannulta sitä
tahdon-sanaa.
– Minähän sanoin sinulle silloin
toukokuussa ”tahdon”, ja se tarkoittaa, että minä olen myös sinun näkösi, jos sokeudut, Hannu totesi
Maijan pitkän toipumisajan jälkeen.

Kun en pyörtynyt, niin
sanoin sitten sen ”tahdon”.

Arkea ja eriäviä
näkemyksiä
Monien muiden tavoin Nymanien
lapsiarki soljui pyykkivuoria ja
lastenkuljetusvuoroja pyörittäessä. Jossain vaiheessa Maija ja
Hannu havahtuivat keskinäisiin
hankauksiinsa.
– Lasten kasvatuksessa syntyi
erilaisia näkemyksiä. Tämän oivaltaminen ja kohtaaminen alkoi olla
vähän sellaista, että mitenkäs tämä
nyt hoidetaan, Hannu muistelee.
Maija ahmi parisuhdetta käsitteleviä opuksia ja kävi kuuntelemassa alan guruja. Samalla hän
ihmetteli, miksi ei tuo mies lue.
– Hannulla kaikki näytti sujuvan kuin itsestään, ja minä kävin
valtavaa vuorovettä sielussani.
Siitä tuli välillemme törmäyksiä.
Nymanit olivat ottaneet ensituntumaa parisuhdetyöhön
jo opiskelijailloissa, joihin heidät oli kutsuttu puhumaan.
Avioliittovuosien ja kokemusten
karttuessa sekä selkeän tarpeen
kasvaessa he lähtivät rohkeasti
luomaan uutta, ja syntyi Samassa
Veneessä -työmuoto.
– Tajusimme, että muillakin on
ihan näitä samoja kysymyksiä.
Huomasimme, että niitä jännitteitä voi sanoittaa, ja se tuntui toimivan muidenkin parien kohdalla,
Hannu toteaa.

Uudistunut Sana on
Suomen suurin kristillinen
aikakauslehti. Tutustu ja ihastu!

3 kk 29 €
hinta sisältää
digilehden.

www.sana.fi

Maija muistelee kansainvälisen
ja Suomeenkin rantautuneen
Mennään Eteenpäin -viikonloppujen innostaneen myös
miehiä lähtemään mukaan.
Toiminta kiinnosti ehkä juuri
siksi, että siellä ei ollut ryhmätöitä, eikä ongelmistaan tarvinnut puhua muiden kuin
oman puolison kanssa.

Käsi Jumalan
kädessä
Nymanit ovat yhdessä kirjoittaneet useita parisuhdetta käsitteleviä teoksia. He eivät puhu ylhäältä
norsunluutornista, vaan kertovat rehellisesti myös oman suhteensa kipupisteistä.
– Me markkinoimme sellaista arkirosoista rakkautta, Maija kiteyttää. Olemme itse olleet aina niin äärirosoinen pari. Minulla
on ollut monta tilannetta 47 avioliittovuoden aikana, jolloin on
tuntunut, että liitto loppuu tähän. Kun olen lähtenyt tutkimaan
niitä ristiriitoja, minun on täytynyt katsoa itseäni tiukasti peiliin ja
miettiä, mistä kaikki tämä epävarmuus ja huono itsetunto nousevat.
Hannu kertoo yhteisen uskon antaneen voimaa jatkaa.
Silloinkin, kun on jouduttu törmäyskurssille.
– Olemme sanoneet Jumalan edessä ”tahdon”, ja se antaa sitoutumiselle vakavan panoksen.
– Sovinto Jumalan kanssa luo edellytykset tehdä sovintoa
itseni, heikkouksieni ja tämän oman rakkaimpani kanssa. Se
peittää alleen epäonnistumiset ja pahuuden. On tietysti suuri
siunaus ja onni, että meillä kummallakin on ollut tämä sama
armollinen Jumala, Maija kertoo.
Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Nymanien albumi
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Tahdotko?
la klo 20.03 ja ke klo 24.00
Kuuntele pilottijakso radiodei.fi/tahdotko
Kuinka Maija ja Hannu Nyman toimivat riitatilanteissa?
Entä miten välttää pahimmat sudenkuopat,
jos ollaan rankastikin eri mieltä?

Rukouspuhelin
Toivoa rukouksesta joka ilta klo 19–23

040 172 7000
Puhelun hinta on matkapuhelinmaksu.
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Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?

Kuva: Depositphotos

Kannatusjäsenet viitoittavat
yhdistyksen tulevaisuutta

Tuoreesta Kristityt Yhdessä ry:n jäsenkyselystä selviää, että
yhdistyksen toiminta ja radio-ohjelmat ovat linjassa jäsenistön toiveiden kanssa. KRY:n tärkeimmäksi tehtäväksi koetaan evankeliumin kylväminen. Olemme kiitollisia myös ideoista toiminnan kehittämiseksi.

L

ähes 95 %:lle jäsenkyselyyn vastanneista ehdottomasti tärkeintä on, että
yhdistys levittää evankeliumia radioohjelmien, tapahtumien ja Rukouspuhelimen
kautta. Toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi koettiin kristittyjen yhteyden edistäminen edellä
mainituin keinoin (72 %).
Monipuolisia ja Raamattuuskollisia ohjelmia
KRY kustantaa tällä hetkellä 18 ohjelmaa
Radio Deissä. Näistä jäsenistön suosikkeja ovat
kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia soittavat
Kuuntelijan toivelista ja Toivekonsertti, Heikki
Kankaan toimittama Israel-raportti, Mikko
Matikaisen luotsaama Uskon askeleita sekä
Rukous Suomen puolesta -ohjelma.
Moni vastaajista toivoi, että yhdistys lähettäisi
runsaasti laadukasta ja selkeästi Raamattuun
perustuvaa opetusta. Henkilöhaastatteluja ja
selviytymistarinoita arvostetaan. KRY:n ohjelmilta odotetaan myös evankelioivaa otetta
ja monipuolisuutta. Erityisesti nähtiin tarvetta
tavoittaa lapsia ja nuoria.
Vastaajien taholta koettiin puutteeksi, että
Dein nettisivuilta löytyy vain pieni valikoima
ohjelmia. Tilanne tulee korjaantumaan vuodenvaihteessa, kun uudenlainen laajasisältöinen
nettipalvelu saadaan käyttöön. Tämä hanke
saavuttaa myös nuorempaa sukupolvea, joka
etsii sisällön pääasiassa verkosta. Tavoitteena on
myös saada lisää laadukasta raamattuopetusta.

Yhdistys lähettää kuuntelijoiden toivomaa musiikkia
Kyselyn mukaan Deissä toivottiin soitettavan
vaihtelevaa ja monipuolista musiikkia, joka tavoittaa kaikenikäisiä kuulijoita. Erityisesti esiin
nousi suomalainen hengellinen musiikki, joka
onkin jo valtavirtaa uudistuneessa Aalloillailtapäivässä. KRY:n suosituimmat musiikkiohjelmat antavat tilaa kuuntelijoiden omille toiveille ja tarinoille. Kuuntelijan toivelista on myös
saanut lisälähetysajan arkisin kello 17.
Jäsenmaksut ja esirukoukset tuen kulmakivinä
96 % vastaajista haluaa yhdistyksen jäseninä
tukea toimintaa jäsenmaksuin. Lähes puolet
myös esirukoilee työn puolesta. 31 % haluaa
tukea yhdistystä kertalahjoituksin ja 21 % ostamalla ystävätuotteita. Vastauksissa toivottiin
tukituotteiden kehittämistä, joten pohdimme
uutta tarjottavaa tälle saralle.
Perinteinen posti ja radio
tavoittavat parhaiten
– sähköiset tavat vahvistuvat
40 % vastaajista toivoo saavansa tietoa yhdistyksestä ensisijaisesti perinteisen postin välityksellä.
Lähes 30 % haluaa Radio Dein ja noin 26 %
sähköpostin pääasialliseksi tiedotuskanavaksi.
Sähköpostin suosio on noussut 12 % verrattuna vuoden 2018 kyselyyn. Sähköinen
uutiskirjeemme sisältää ajankohtaista tietoa

Jäsenkyselyn
palautteita:
” Ohjelmat ovat monipuolistuneet ja toimittajilla positiivinen asenne. – Pentti
” Enemmän ydinevankeliumia, Jeesuksen
tekoja ja mitä se merkitsee meidän elämässämme. – Jari
” Kuuntelen lähinnä tallenteina, niitä saisi
olla enemmän. – Leila
” Liiat mainokset häiritsevät, jolloin saatan sulkea radion. Tiedän, että ne ovat
tärkeitä. – Marjukka
” Toiminta on kehittynyt jatkuvasti. Olen
kiitollinen ja tyytyväinen, ja siunaan teitä
kaikkia. – Liisa
ohjelmista, tapahtumista, hankkeista, kampanjoista ja rukouspalvelutyöstä sekä esirukousaiheita. Sen voi tilata osoitteesta: radiodei.fi/
uutiskirje.
Mainosten tarve käsitetään
Radiossa kuuluvat mainokset saivat kyselyssä sekä
kritiikkiä että ymmärrystä. Häiritseviksi ne koetaan silloin, jos niitä on liikaa. Samalla tiedostettiin
mainonnan tärkeys toiminnan rahoittamiseksi.
Enemmän
paikallisia tilaisuuksia
Yhdistyksen toivottiin järjestävän kristittyjä
yhdistäviä tapahtumia erilaisin teemoin runsaammin ympäri Suomea. Koronarajoitusten
hellittäessä pyrimmekin jatkamaan
tapahtumatoimintaamme.
LIITY JOUKKOOMME
Jos evankeliointi, Raamattu-uskollisuus
ja suomenkielinen hengellinen musiikki
ovat radiota kuunnellessa sinulle tärkeitä,
tue Kristityt Yhdessä ry:n toimintaa.
Voit liittyä jäseneksi tai radiokummiksi,
rukoilla toimintamme puolesta tai osalLue lisää
listua keräyksiimme.

Liity
Kristityt Yhdessä ry:n
kannatusjäseneksi
tai radiokummiksi
eli kuukausilahjoittajaksi
radiodei.fi/liity
(09) 7514 4511 (ark. klo 9–12)
kristityt.yhdessa@radiodei.fi

Pysy kärryillä ja tilaa uutiskirje:
radiodei.fi/uutiskirje

Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:

•

Liittymislahjana saat Radio Dein
ystäväkassin ja lisäksi Aalloillalehden (4 krt/v) sekä lisätietoa
toiminnastamme. Radiokummit
saavat myös kummikirjeitä, joissa
kerrotaan radiotyön kuulumisia ja
esirukousaiheita.
Vuosittaiset jäsenmaksut:
45 € työssäkäyvä henkilöjäsen
25 € 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)

kustantaa laadukkaita hengellisiä ohjelmia
		 Radio Deihin.
palvelee kuuntelijoita valtakunnallisella
•
		 Rukouspuhelimella.

• järjestää kristittyjä yhdistäviä tapahtumia.
radiotyön
ystäviin

Petri Laine luotsaa Yhdessä ylistämään -ohjelmaa toimitustiiminsä kanssa. 2019 hän liittyi myös Kristityt Yhdessä
ry:n kuukausilahjoittajaksi.
– Ajelin autolla ja kuulin
Deistä mainoksen, jossa haettiin 100 uutta radiokummia. Mietin, miksen ole jo
tällaisessa mukana? Joten
ilmoittauduin netin kautta.

Tutkimukseen vastasi 491 Kristityt Yhdessä ry:n jäsentä,
ja se toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021.

Voit myös
RUKOILLA
kristillisen radiotyön,
kristittyjen yhteyden ja
rukouspuhelintyön
puolesta.

Mitä radiokummius vaatii?
– Tuen toimintaa taloudellisesti sekä pyydän rukouksissani siunausta Radio Dein
työlle ja että ohjelmat saisivat
olla kuuntelijoille rohkaisuna.

Kiitos tuestasi!

Valitsemallasi viitteellä lahjasi kohdistuu sinulle läheiseen työmuotoon.
Saajan
tilinumero
Saaja
Maksaja

Kesääsi siunaten,
Johanna Reinikainen
Toiminnanjohtaja
Kristityt Yhdessä ry
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FI88 1012 3000 2061 75
Kristityt Yhdessä ry

Valitse haluamasi viite:
2600
3900
7702
7715
7773
7760
7744
7757
1504

Allekirjoitus

Viitenro

Tililtä nro

Eräpäivä

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

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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Yhdessä läpi koronamyrskyn

I

sot kriisit yhdistävät usein kansakuntia ja
ihmisiä. Näin käy erityisesti sota-aikoina,
kuten varttuneimmat sukupolvet hyvin
tietävät. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on
siitä erikoinen, että se eristää ihmisiä toisistaan. Toki taistelu yhteistä vihollista vastaan
myös yhdistää, mutta selvästi tavallista useampi kokee poikkeuksellista yksinäisyyttä.
Perhekunnatkin ovat joutuneet erilleen, ja
monet isovanhemmat elävät pitkiä aikoja
tapaamatta jälkipolveaan. Terveydenhuollon
puolella ruuhkat mielenterveyspalveluissa
ovat kasvaneet, ja näköpiirissä ei ole vielä
selvää tilanteen helpottumista.

Mitä Radio Dei
on merkinnyt
sinulle?

Haluamme toimia rohkaisijoina,
lohduttajina ja hyvänä seurana
tänä vaikeana aikana.

Kerro oma tarinasi.
Kristityt Yhdessä ry
Mannerheimintie 105
00280 HELSINKI

Kuva: Depositphotos

aalloilla@radiodei.fi

Huomio olosuhteista
Jumalaan
Raamatussakin on useita kertomuksia siitä,
kuinka ihmisjoukot ovat joutuneet hätätilanteeseen. Yksi niistä sattui opetuslapsille, jotka
olivat Jeesuksen kanssa veneilemässä järvellä.
Herran nukkuessa nousi myrsky, ja opetuslapset hätääntyivät pahasti. Vaikka Jeesus oli
heidän kanssaan, he eivät ymmärtäneet hänen pitävän heistä huolta siinäkin tilanteessa.
Meidänkin elämässämme voi olla kriisejä,
ja silloin tuntuu, ettei Jumala ole hereillä tai
kanssamme. Huomiomme suuntautuu niin
helposti olosuhteisiin eikä Jumalaan.

Huolenpitoa vaikeuksien
keskellä
Korona-aika on ollut vaikeaa myös Radio
Deille, sillä ohjelmien tekeminen on huomattavasti hankalampaa kuin normaalisti.
Henkilökunta on työskennellyt pääasiassa
etänä, ja radiolla on käyty vuorotellen. Kriisin

tuomat taloudelliset vaikeudet johtuvat mainostulojen vähentymisestä, sillä tapahtumamainonta on hiipunut olemattomiin.
Olemme kuitenkin saaneet huomata, että
Jumala on pitänyt meistä huolta Kristityt
Yhdessä ry:n kasvaneiden lahjoitusten kautta.
Siitä olemme erittäin kiitollisia sekä Taivaan
Isälle että kaikille lahjoittajille ja esirukoilijoille.
Tavoitteemme on myös olla antavana osapuolena kuuntelijoille: Haluamme toimia
rohkaisijoina, lohduttajina ja hyvänä seurana
tänä vaikeana aikana.
Tämä kriisi ei ole
vielä ohitse, vaikka
ajoittain näkyy helpottumisen merkkejä. Toipuminen
tapahtuu hitaasti.
Toivomme, että
jak sat mu i staa
meitä edelleen rukouksin. Jos sinulla

Toimimme
pääkaupunkiseudulla

0400-451652
www.poltinhuolto.fi

ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
MAALÄMPÖPUMPUT

ÖLJY- JA KAASUPOLTTIMET
HUOLTO JA KORJAUS

Sa

on mahdollisuus tukea kristillistä radiotyötä yhdistyksen kautta, niin sekin apu
on lämpimästi tervetullutta.
Me yhdessä – Radio Dei, Kristityt Yhdessä ry
ja kuuntelijat – voimme kulkea läpi tämän koronamyrskyn ja rohkaista toisiamme luottamaan
Jumalan huolenpitoon: …kaikki koituu niiden
parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa… (Room.
8:28). Siis myös vaikeat ajat ja haasteet. Jumala
on rakastava ja Kaikkivaltias, meillä ei ole mitään todellista hätää, vaikka siltä tuntuisikin.
Siunattua kesää,

Lauri Nurminen
Radio Dein varatoimitusjohtaja

rukouksen i
a
j
n
a
n
l

ta

Turun Martin kirkossa ti klo 19
Radio Deissä la klo 19.03 ja ti klo 01.00
• Rukousta sairaiden puolesta
• Lassi Erpiö, Soile Inkari ja vierailijoita

ilpoistenpiiri.fi

Dei tuottaa avarakatseisesti kristillistä ohjelmaa, joka tulee ihmistä
lähelle. Ei käskyttämällä parannuksen tekoon, vaan kuulija saa
ammentaa puhdasta, kirkasta vettä
hyvällä tavalla lempeästi. – Hillevi
& Toivo
***
Kiitos mahtavasta aamuvierastunnista: Mikaelille upeasta juonnosta ja Tapani & Marja-Liisa
Sopaselle elämänsä kertomuksista heikkouksineen ja vahvuuksineen! – Seija
***

Postia kuuntelijalta
Olen ollut yli vuoden etätöissä. Dei
on auki koko ajan, ja on osoittautunut korkealaatuiseksi kanavaksi.
Ensin laitoin sen päälle musiikin
takia, mutta erityisesti eri keskusteluohjelmat ovat olleet löytö.
– Ilkka
***
Olipa hieno Kristittyjen yhteinen
vappu -tapahtuma. Kiitos Nina
Åström ja Ilkka Puhakka (mahtava puhe). Ja Kyösti Kallion rukous laulettuna kosketti. – Leena
***
Kiitos iltapäivistä! Olen kaivannut
juuri makasiini-tyylistä mukavaa
kuultavaa hyvällä sisällöllä. Ja kiitos
erityisesti Ariel Neulaniemelle
Jumala pop-musiikista. – Pekka
***
Rukousasemalla 5.3. oli Jeesuksen
Kristuksen veren julistusta. Iloitsin.
Kehotin hoitokodissani erästä
naista kuuntelemaan Deitä. Hän
sanoi viikko ennen kuolemaansa,
että on uudistunut uskossa, kun oli
kuunnellut sitä. – Arja-Liisa

Olette lisänneet suomenkielisiä musiikkiohjelmia, kiitos.
– Marjatta
***
Kiitän todella teitä Taivaan kotiin siirtyneen äitini puolesta,
joka kuunteli viimeiset vuotensa
vain Radio Deitä. Iloitsi eritoten
Raamattu kannesta kanteen -luennoista, suorastaan hehkui niitä
kuultuaan. – Maija
***
Kiitos Marja Salmiselle Kutsu vapauteen -ohjelmasta. Ihan parasta
Deitä. – Seija
***
Haluan välittää kiitosaiheen
Rukouspuhelimeen. Voimakkaiden
kipujeni puolesta on paljon rukoiltu ja nyt kivut ovat lähteneet.
Kiitos Herralle!
***
Hienoa, että Sanan ja rukouksen
-ilta kuuluu nyt koko maassa.
– Ulla

Voisiko teillä olla (netti)kanava,
joka soittaisi koko ajan kristillistä
musiikkia? Toimisi matalan kynnyksen ”sisäänheittäjänä”. Myös
moni kristitty voisi valita sen
Spotifyn sijaan. – Mika

Kiitos Kohti kolmatta aamua -sarjan tekijöille. Teidän kannattaisi
tehdä lisää vastaavaa tuotantoa, se
kuuluu kanavan laadukkaimpiin
ohjelmiin. – Markku

Toimitus vastaa:
Kiitos ehdotuksesta. Tällainen nettiradio on pohdinnassa. Hidasteena ovat
siihen liittyvät musiikintekijäinoikeusmaksut, varsinkin koronan tuomassa
haastavassa taloustilanteessa.

Toimitus vastaa:
Kiitos palautteesta. Samoilta tekijöiltä löytyy myös Kohti Betlehemiä
-sarja (radiodei.fi/kohtibetlehemia).
Toivottavasti saamme vielä jatkoa
näille.

Lina Mäki-Leppilampi:
”Jumala ei koskaan jätä minua”

Linan elämänpolku kertoo Jumalan armosta, toivon ja
lohdun Herrasta, joka ei koskaan hylkää.

K

osmetologiyrittäjänä
Espoossa
toimiva Lina MäkiLeppilampi eli
varhaislapsuutensa
Kolumbian pahamaineisimmassa
huumekaupungissa
nälkäisenä katulapsena.
– Kerjäsimme ja varastimme.
Teimme mitä vain, että saimme
ruokaa.
Linan äidin elämä pyöri prostituution ja huumeiden ympärillä.
Kaikesta huolimatta tyttö koki elämänsä mukavaksi, koska oli vielä
niin nuori. Hänen ollessaan kolmeneljävuotias kaupunki päätti ”siivota” armeijan avulla lapset kaduilta.
– Yhtäkkiä tuli monta häkkimäistä avolavallista rekkaa ja lapsia
alettiin tunkemaan niihin. Muistan
sen paniikin, huudon ja itkun.
Yritin etsiä äitiä, mutten nähnyt
häntä. Perheitä revittiin erilleen,
minäkin jouduin eroon veljistäni.
Linaa kuljetettiin paikasta toiseen.
Hänelle ei kerrottu, minne häntä
vietiin tai missä vanhemmat ovat.
Viisivuotiaana hänet adoptoitiin
Suomeen perheeseen, jossa hengellisyys oli luontevasti läsnä.

– Meillä oli jo Kolumbiassa
tapana lausua iltarukoukset ja pyysimme siunausta kaikille sukulaisille.
Suomessa minut kastettiin ja sain kummit,
kävin kristillisillä kesäleireillä ja ympärillä olevat aikuiset olivat uskossa.
Linalle luottamus Jumalaan
merkitsee paljon.
– Jumala ei koskaan jätä minua.
Jos tunnen yksinäisyyttä, saan lohdun siitä, etten ole koskaan oikeasti
yksin. Yhteys Jumalaan helpottaa
ahdistukseen. On joku, joka oikeasti
rakastaa.
Taivaan Isän seurassa Lina voi
olla vapaa vaimon, äidin sekä yrittäjän rooleista, ja purkaa kaiken,
mitä mielessä liikkuu.
– Jumala ottaa kaiken sen vastaan. Se on suuri lohtu. Tiedän, että
Jeesus iloitsee ja suree kanssani.
Hän haluaa auttaa ja tukea.
Teksti: Johanna Reinikainen,
Adéle Salosen
haastattelun pohjalta

Minä uskon
ke klo 14.30 ja su klo 13.03

Onnea arvontavoittajille!
KRY:n jäsenkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Everikin
Sinä olet minun Jumala -levyjä, jotka päätyivät Hannalle
Turkuun, Annelille Jyväskylään ja Marja-Liisalle Seinäjoelle.
Kevään radiokummiarvonnassa liput Exitin livestream-konserttiin voittivat Katariina Raumalta ja Matti Espoosta.

Vaikuta sinulle tärkeisiin asioihin
– testamentilla
Katso lisätietoa testamentin tekemiseen
testamenttioppaasta:
radiodei.fi/testamentti
tai tilaa opas ilmaiseksi Radio Dein vaihteesta:
p. (09) 7514 4511 (ark. klo 9–12.30)
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Kansanlähetyspäivät – Evankeliumi kaikille

Järjestäjä: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)
Pe 2.7. klo 15–18
La 3.7. klo 8.30–12, 13-15 ja 17.15–20.30

Evankeliumijuhla – Kaikki on hyvin

Järjestäjä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Pe 2.7. klo 18–19.30
La 3.7. klo 12–13 ja 15–16.30
Su 4.7. klo 13.30–15

Hengelliset syventymispäivät – Käänny oikeaan

Järjestäjä: Suomen Raamattuopisto
ma 16. – pe 20.8. Radiohartaus klo 7.50 ja 16.50
Ma 16.8. klo 18–21.30
Ti 17.8. klo 7–9 #Herätys!-aamussa Juha Vartiainen ystävineen
Pe 20.8. klo 18–22
La 21.8. klo 9.30–19.30
Su 22.8. klo 9.30–12 *
Medialähetyspäivät – Ollahan Herran hallus

Retroäijät soittavat

Suuret kirjailijat

la klo 11.03 ja ke klo 20.03
radiodei.fi/retroaijat

la klo 17.03
radiodei.fi/theseus

nostalgista gospelmusiikkia

J

ari Hakola, Jami Suhonen ja Kimmo
Nykänen – eli Retroäijät – eivät säästele
huumoria ja osaavat myös kostuttaa
kuulijoiden silmäkulmat. Kaksitoistaosaisen
nostalgista gospelmusiikkia sisältävän kesäsarjan teknisestä toteutuksesta vastaa Osku
Louhelainen.

Sä oot se juttu
ke klo 19.03, 30.6. alkaen
radiodei.fi/saootsejuttu

ikä on paras elämänneuvo, jonka
olet koskaan saanut? Tätä Mia
Linnankivi kysyy vierailtaan
uudessa Sä oot se juttu -ohjelmassaan. Mia
opiskelee radiota ammattikorkeakoulussa
ja suorittaa työharjoitteluaan Radio Deissä.
– Jos kaipaat energistä ja ajatuksia herättävää keskustelua, kuuntele tätä sarjaa. Olen
innoissani, että pääsen haastattelemaan kristittyjä luovan alan ammattilaisia, Mia iloitsee.

Theseuksen hengessä

S

uuret kirjailijat
Theseuksen hengessä
-sarja esittelee yhdeksän klassikkokirjailijaa, jotka
ovat luoneet aikaa kestäviä teoksia.
Kulttuuritoimittaja Jari O. Hiltunen
luonnostelee kesäsarjassaan ikuisten kirjailijoiden aatehistoriallista runousoppia tähtitaivaan alla aina lauantaisin.

Minun
rukousmatkani

pe klo 20.03, su 03.30
ja ma klo 19.03 , 2.7. alkaen
radiodei.fi/minunrukousmatkani

U

udessa seitsemänosaisessa sarjassa eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, oivalluksistaan ja
löydöistään. Sarjaa toimittaa Sari
Savela ja sitä kustantaa Kristityt
Yhdessä ry.

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
Päälähetys

Järjestäjä: Medialähetys Sanansaattajat
28.–29.8. Tulossa mahdollisesti radiointia. Asia tarkentuu kesän aikana.
*) Radio Dein päälähetys. Muilla alueilla kuullaan omia
jumalanpalveluksia.
Kesäjuhlaradioinnit aiheuttavat muutoksia ohjelmakarttaan merkittyihin
lähetyksiin.

M

Taustaku
va: Depo
sitphotos

hengellisille kesäjuhlille Radio Dein kautta

Kuva: Pixabay

Osallistu

Maanantai
17.30 Avoin 		
kuntakanava*
18.45 E-vartti

Vapputapahtuman esiintyjäkaartia:
Taivaanrannan Valolokki (ylh.),
Nina Åström, Ilkka Puhakka ja
Kristoffer Streng.

Kristittyjen vappu

kuului radiossa ja näkyi TV:ssä
Kuuntele tai katso: kristittyjenvappu.fi
änä vappuna Helsingin rukoilemaan yhdessä Suomen puolesta.
Senaatintorilla oli hiljaista. Jeesus – toivoa tulevaisuuteen -teemainen taSen sijaan kristikansa kokoon- pahtuma järjestettiin ensi kertaa yhdessä
tui radioiden ja televisioiden ääreen suurten kristillisten medioiden kanssa.

T

Radio Deille uusi taajuus
Raaseporiin

R

adio Dein kuuluvuusalue
on laajennut Raaseporin ja
Salon alueilla 18.5. alkaen.
Dei kuuluu Länsi-Uudellamaalla ja
Salossa nyt taajuudella 92,3 MHz.
– Uusi taajuus kasvattaa peittoamme siten, että yhdeksällä

suomalaisella kymmenestä on mahdollisuus virittää vastaanottimensa
kanavalle. Häiriötön autokuuntelukin mahdollistuu nyt koko Turku–
Helsinki -välillä, kertoo ohjelmajohtaja
Kai Kortelainen.

Toivo mieleistäsi musiikkia
Kuuntelijan toivelista
arkisin klo 11.03 , 17.03 ja 04.00
Toivekonsertti
la klo 16.03 ja ma klo 23.00

Haluatko kuulla lempimusiikkiasi Radio Deissä? Lähetä meille toiveesi:
netissä: radiodei.fi/toivomusiikkia
postitse: Radio Dei / Toivekonsertti, 		
Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki

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
seurakunnan
jumalanpalvelus
11.25 Radiopyhäkoulu
12.00 Ruotsalaisen
seurakunnan
jumalanpalvelus

Oulu

(kuuluu Haapaveden,
Oulun ja Raahen
kuuluvuusalueilla)

Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lasten
radiopyhäkoulu
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**
19.30 Matkalla**
20.03 Elämä on**

Lohja

Perjantai
18.03 Hyvää iltaa
Pohjanmaa**
18.10 Vaasan aika
(parilliset viikot)**
18.25 Valoa elämään**

Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus

Sunnuntai
09.55 Jumalanpalvelus

*Tulee kerran kuussa tai harvemmin
**tauolla osan kesä-elokuusta

U U T TA

Deikaupassa
28 €
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-40%

16, 80 €

UUTUUS!

sh. 28 €

Rukous kantaa ja kannattaa aina
Sari Savela
Kristitylle rukous on yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan, vuorovaikutusta
Luojan ja luodun välillä. Pohjimmiltaan on kaksi tapaa oppia rukoilemaan:
harjoitteleminen ja lyöttäytyminen kokeneiden rukoilijoiden seuraan.
Tässä kirjassa on eväitä rukouksen harjoittelemiseen, Raamatun
rukouksia ja kokeneiden rukoilijoiden seuraa.
Päivä.

Hapuilua varjojen maassa
Tarja Varjonen & Anniina Jakonen
"Haluan kertoa selviytymisestäni, jotta muut
sairauksien tai vaikeuksien syövereihin joutuneet
ymmärtäisivät, että kaikkein pimeimmistäkin
laaksoista voi olla mahdollista päästä vihreille
niityille. Jos minä voin vaikuttaa edes yhteen
ihmiselämään tuomalla siihen toivoa ja uskoa,
kirjani tarkoitus on täytetty." – Tarja Varjonen
Aikamedia

26 €
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Late – Suomen pelätyimmän
rikollisen tarina
Lauri Johansson &
Jarkko Sipilä (toim.)
Rikostoimittaja Jarkko Sipilän toimittamassa
elämäkerrassa Late Johansson kertoo
matkastaan järjestäytyneen rikollisuuden
pimeimpään ytimeen ja pitkästä paluustaan
takaisin järjestäytyneeseen yhteiskuntaan.
Päivä

Teemana rakkaus

24, 95 €

Kutsuna
kuuliaisuus

Nimesi on rakastettu
Paimenen päiväkirja
Klaus Korhonen
Klaus Korhosen Paimenen päiväkirja osoittaa
tietä tasapainoiseen elämään ja armollisen
Jumalan tuntemiseen. Samalla se herättää
arvioimaan uudelleen pastoraalisen työn ja
seurakuntaelämän itsestäänselvyyksiä.
Aikamedia

28 €

Todd Burpo & Lynn Vincent
Hämmästyttävä tarina pienen pojan matkasta
taivaaseen ja takaisin. Lue ihmeellinen taivaskokemus ja
tule kosketetuksi.
Kristillinen kirja- ja musiikkikustannus

Koti nimeltä rakkaus

Rakkauden kieli

Onko meillä huominen?

Markus J. Viljanen
Tositarina lääkäristä, joka
kieltäytyi suorittamasta
raskaudenkeskeytyksiä
ilman lääketieteellistä
syytä.
Päivä

Mailis Janatuinen (toim.)
Pentti Olkkosen elämäntarina.
Vankilakierre, rikollinen elämä,
viina ja huumeet elämän keskiössä,
kunnes jostakin kajasti valoa ja
kahleet kirposivat. Tie Jeesuksen
seurassa löytyi.
Perussanoma

Gary Chapman
Gary Chapman antaa
parisuhteeseen työkaluja, joiden
avulla puolisot pystyvät yhä
syvempään tiimityöhön. Yhteinen
aika, rohkaisun sanat, rakkauden
lahjat, palveleva mieli ja fyysinen
kosketus kertovat kaikki
rakkaudesta omalla tavallaan.
Aikamedia

Anniina Jakonen
Romaani kertoo kriisiin
ajautuneesta avioliitosta. Kertomus
on samanaikaisesti kasvutarina
itseen, löytöretki toiseen ja kuvaus
kadonneesta armosta.
Aikamedia

23 €

9€

Taivas on totta

"Aborttilääkäri"

Tapio Puolimatka
Miten ratkaistaan jännite
sananvapauden ja toisaalta
identiteettioikeuksien vaatiman turvallisen tilan asettamien rajoitusten välillä?
Perussanoma

-40%
sh. 15 €

28 €

Saanko luvan
sanoa? – Sananvapaus ja vihapuhe

Kirja haastaa löytämään sen, minkä olemme
kadottaneet, mutta mitä kipeästi tarvitsemme
voidaksemme paremmin – rakastamisen taidon.
Aikamedia

la h javi n k k i!

Maarit Eronen
Tavallisen naisen
epätavallinen tarina.
Värikkäitä vaiheita neljällä
eri mantereella.
Aikamedia

35 €

Elli Meklin

15 €

19, 95 €

23, 50 €

Tosi arvokas
Suurin on rakkaus
Jouko Puhakka
Jouko Puhakan romaanit ovat lämpimiä, elämänmakuisia
kuvauksia uusista aluista, anteeksiannosta ja rakkaudesta, joka
loistaa synkkienkin pilvien läpi.
Omakustanne

27 € / 23 €

Maailmanvalloittajan kirja
Totuudenetsijän kirja
Outi Rossi
Oivat lahjakirjaset ihastuttavat pienenpienellä
koollaan, upeilla kuvilla sekä piristävillä
lausahduksillaan. Tekstit ovat Jippiimission
koordinaattori Outi Rossin tekemiä ja
kuvituksista vastaa Susanna Sinivirta.
Jippiimissio

10 € /kpl

Rikkoa ja rakastaa
Sami Asp
Rikkoa ja rakastaa on pitkän linjan muusikon,
Sami Aspin esikoisalbumi. Laulujen
teksteissä sivutaan koulukiusaamista,
kristittynä elämistä, lähetystyötä,
menettämistä, rikkinäisyyttä ja rakkauden
kokemista.
Omakustanne

15 €
sh. 25 €

20 €

T il a u k s e t :

www.deikauppa.fi
asiakaspalvelu@deikauppa.fi

Huom:

-40%

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

Ylivoimaisesti paras vapaus
Danielle Strickland
Näemme yhä selvemmin, mikä meitä orjuuttaa, ja
voimme päästä siitä irti. Meillekin on tarjolla tie
vapauteen ja iloon, joka ulottuu paljon olosuhteita
syvemmälle.
Päivä

Käytä tarjoustuotteita tilatessasi
kampanjakoodia: aalloilla2
Tarjoushinnat ovat voimassa 15.8.2021 saakka
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Ohjelmakartta 2021
Opetus, hartaus ja rukous

Maanantai

Tiistai

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous T
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
14.30 Toivon lauluja
U 15.20 Raamattu
16.30 Jumala pop-musiikissa
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00–20.35
ALUEELLISTA OHJELMAA
18.45 E-vartti
U 19.03 Minun rukousmatkani
20.35 Leipää ja kalaa
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
T
21.40 Uskon askeleita
U 22.40 KD-Kompassi T
U 23.00 Toivekonsertti
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

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous T
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
U 15.20 Raamattu
15.40 Aalloilla-extra
16.30 Avaimia kasvatukseen
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00 USKON ILTA
18.03 Rukous Suomen puolesta T
18.30 Radioraamattupiiri
19.03 Sana Jerusalemista
19.30 Open doors
		
-maailmankatsaus T
U 20.30 Itäraportti
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
T
22.03 Ex-Criminals
U 23.30 Gospel Train
U 00.00 Toivon lauluja
U 01.00 Aalloilla-extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
02.30 Lähetysvartti T
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

Kuva: Pixabay

U

Musiikki

Keskustelu

Keskiviikko
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Viikon debatti
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous T
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Viikon debatti
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
14.30 Minä uskon
U 15.20 Raamattu
16.30 DädiPodi
U 16.30 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00 USKON ILTA
18.03 One Way
19.03 Sä oot se juttu
19.30 PTX T
U 20.03 Raatihuone T /Retroäijät
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
T
22.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
23.00 Gospel Flow E
U 00.00 Kutsu vapauteen
U 01.00 Ex-Criminals
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri
U 03.00 Viikon debatti
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U
K
R
T

Lähetystyö

Lapset ja nuoret

Torstai
05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Israel-raportti
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous T
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
U 14.20 Radiokirkkokuoro
15.15 Viikon päijäthämäläinen
U 15.20 Raamattu
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00 USKON ILTA
18.03 Avainradio
18.30 Avoin raamattukoulu T
19.03 Shalom T
20.20 Lähetyssydän
20.50 Iso Katekismus
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
T
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään
U 00.00 Raamattubuffet T
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Avoin raamattukoulu T
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

05.30 Raamattu
06.00 Raamattu kannesta kanteen
06.36 Päivän sana
07.03 Raamattuavain
07.15 HERÄTYS!
07.50 Radiohartaus
08.45 Päivän blogi
09.03 Jälki-istunto T
/ Kesäteatteria pintaa syvemmältä
10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
10.15 Sykettä Israelista
10.30 Raamattu
U 11.03 Kuuntelijan toivelista
12.12 Päivän rukous T
12.30 Suolapala
12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto T
/ Kesäteatteria pintaa syvemmältä
U 14.03 Raamattuavain
14.15 AALLOILLA
14.45 Pieniä ihmeitä
U 15.20 Raamattu
16.30 Kinoteekki T
U 16.50 Radiohartaus
17.03 Kuuntelijan toivelista
18.00–19.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
19.03 Saarnaajan puolituntinen*
/ Hyvää iltaa Kuopiosta* T
		
19.30 Veli-Matin juttusilla
20.03 Rukousasema T
		
/ Minun rukousmatkani
21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana
U 21.38 Päivän rukous
T
U 21.40 Avaimia kasvatukseen
U 21.50 DädiPodi
U 22.05 Aalloilla-extra
U 23.00 Rukous Suomen puolesta T
U 00.03 One Way
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto T
/ Kesäteatteria pintaa syvemmältä
U 04.00 Kuuntelijan toivelista

U

U

U

U

U

U

U

Radiot.fi

U

Uutiset tasatunnein
klo 06–22

*
**

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
Julkaisija:
Kristityt Yhdessä ry

Uusinta

Perjantai

U

Kuuntele netissä

Uusintalähetys
Koostelähetys
Ohjelma on ruotsinkielinen
Ohjelma on kesällä kokonaan tai
osittain tauolla
Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

Lauantai

Sunnuntai

08.02 Pakina
08.20 Pieniä ihmeitä
08.35 Raamattuavain extra
10.03 Gospel Train R
U 10.30 PTX T
11.03 Raatihuone T / Retroäijät
12.03 Yhdessä ylistämään
12.50 KD-Kompassi T
13.03 Itäraportti
U 13.35 Viikon debatti
14.35 Lähetysavain*
15.03 Marttyyrien ääni
U 15.35 Israel-raportti
U 15.45 Pakina
16.03 Toivekonsertti
17.03 Suuret kirjailijat
		
Theseuksen hengessä
U 18.03 Uskon askeleita
19.03 Sanan ja rukouksen -ilta
20.03 Kutsu vapauteen
U 22.00 Gospel Flow E
U 00.00 Sykettä Israelista K
U 02.00 Uskon askeleita
U 03.00 Rukous Suomen puolesta T
U 03.30 Rukousasema T
U
/ Minun rukousmatkani

07.45 Virsivartti
08.03 LASTEN MAKASIINI
08.30 101 aarretta Raamatusta
08.45 Radiopyhäkoulu
09.03 Pyhäpäivän esittely
09.20 Radiokirkkokuoro
9.55–12.00
ALUEELLISTA OHJELMAA
U 10.45 Virsivartti **
11.00 Jumalanpalvelus Suomen
		
Raamattuopistolta**
12.03 Raamattubuffet T
U 13.03 Minä uskon
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Raamattu K
14.35 Open doors
		
-maailmankatsaus T

U

Radio Dei pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.

15.03 Itäraportti
15.35 Lähetysvartti T
U 16.03 Ex-Criminals
17.03 Sana elää
17.40 Kirkko maailmalla
18.00 Tuomasmessu ***
U 20.03 Isäntänä Tapani Ruokanen
21.03 Ajankohtainen Patmos T
21.30 Taivaan ja maan väliltä T
U 00.30 Raamattuavain Extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Marttyyrien ääni
U 02.45 Sana Jerusalemista
U

Radio Dein taajuudet:

(Suluissa alueen kaapelitaajuus)
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
UU TTA
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)

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
Sami Jalonen 0400 605 225
sami.jalonen@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/2016/779,
voimassa 1.1.2017–31.12.2021,
Poliisihallitus 16.11.2016.
Rahankeräysluvan saaja:
Kristityt Yhdessä ry
Painopaikka
Botnia Print Oy, Kokkola

Tahdotko? -kesäkeräyksellä tuetaan avioliittoja ja perheitä

Tahdotko?

Alkaen la 4.9. klo 20.03 ja ke klo 24.00 U

Marja Salmisen toimittamassa ja syksyllä alkavassa sarjassa vierailee mielenkiintoisia pariskuntia kertomassa
avioliitoistaan: Millaista onnea ja vaikeutta on matkan
varrella yhdessä koettu ja miten niistä on selvitty; miten Jumalan edessä tehty Tahdon-päätös on vaikuttanut
parin arjessa, ja kuinka Taivaan Isä on auttanut yhteisellä
taipaleella.
Ohjelmasarjan kustantaa Kristityt Yhdessä ry.

Kuuntele pilottijakso
Maija ja Hannu Nyman avaavat
lähes puoli vuosisataa kestänyttä
avioliittoaan:
radiodei.fi/tahdotko

Tahdon
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radio
Kristityt Yhdessä ry:n

1

Soita lahjoituspuhelimeen

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

2

Anna lahja tilisiirtona
FI88 1012 3000 2061 75 (viite: 3874)

3

Tue nyt tai kuukausittain
radiodei.fi -sivuston kautta

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

Kiitos lahjastasi!
4

Lahjoita MobilePaylla
numeroon: 77176

