
DeiFestivalia tähdittävä 
Samuel Ljungblahd:
– Rukoilen, että Jeesus on kanssani

 4  Antti ja Pekka Pesonen:
Lapsuuden vaikea suhde korjaantui
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Anja Nurminen:

Ukrainan tilanne toi 
sotamuistot pintaan
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T aisto Laaksolla on koske-
tuspintaa elämän karuun 
todellisuuteen, sillä lapsuu-

denkodissa nähtiin välillä nälkääkin. 
Hänen isänsä menehtyi syöpään 
pojan ollessa vain parin kuukauden 
ikäinen, ja äidille jäi neljä muutakin 
suuta ruokittavaksi. Vuonna 1969 
uskoon tullut, kansakoulunsa päät-
tänyt Taisto hankki omaa rahaa me-
nemällä töihin paikalliseen puutar-
haan, ja ensimmäisen kuukauden 
tili oli 198 markkaa.  

– Tiedän, mitä se on, kun välillä 
ei ole edes leipää kaapissa. 

Hän perui ammattikoulun ra-
kennusosastolle menonsa ja kii-
rehti 15-vuotiaana työelämään. 
Ajokortin saatuaan nuoren mie-
hen veri veti liikealalle. Mutta uusi 
elämä Kristuksessa, sen antama 
valo ja sisäinen palo viedä tätä sa-
maa hyvää muillekin, ei missään 
vaiheessa himmennyt.

– Sain ajatuksen alkaa tehdä 
hengellisiä radio-ohjelmia.  

Kutsu Jumalalta
Yli 30 vuotta ja satoja suoria lä-
hetyksiä myöhemmin Taisto on 
radioaalloilla jo vanha konkari. 

Miellyttävän ja syvän radioäänen 
hän sai syntymälahjana. Radio-
osaamisen pääomaa on kertynyt 
vuodesta 1990 lähtien, jolloin hän 
aloitti seurakuntien ohjelmien te-
kemisen Radio Satakieleen. 

Kolmen vuoden kuluttua syntyi 
idea omasta Iltalamppu-ohjelmasta, 

jossa hengellisen musiikin lomassa 
puhutaan mielenkiintoisista ja ajan-
kohtaisista aiheista sekä ihmisistä. 
Välillä kuulijatkin voivat pirauttaa 
suoraan lähetykseen ja toivoa vaik-
kapa omaa mielikappalettaan.  

– Sain kutsun tähän ohjelmaan 
Jumalalta, ja siitä tuli heti sellainen 

kaiken kansan radio. En olisi ar-
vannut, kuinka suuren suosion se 
tulee saamaan.

Radio Deihin
Iskelmä Satakunnan taajuuksilla 
vaihtui vuoden alussa omistaja, 
ja kanavaprofiili muuttui. Tämän 
tuloksena viimeinen Iltalamppu 
kuultiin kanavalla tammikuussa. 

Taisto halusi kuitenkin jatkaa 
ohjelman tekemistä ja heitti verk-
kojaan muutamille radioasemille. 
Kristityt Yhdessä ry:ssä innostut-
tiin yhteistyöstä. Iltalamppu syttyi 
Radio Dein aalloilla ensimmäisen 
kerran 18. huhtikuuta. 

Mies on hyvillä mielin mukana 
uudessa kuviossa. 

– Olen etuoikeutettu, kun sain 
aloittaa ohjelmat laajan kuunteli-
jakunnan omaavassa, hyvämainei-
sessa 25-vuotiaassa Radio Deissä. 

Iltalamppu kuullaan maanan-
taisin suorana lähetyksenä kello 
18–20 (muilla taajuuksilla paitsi 
Pohjanmaalla ja pääkaupunki-
seudulla) ja uusintana lauantai-
sin kello 21 kaikilla 26:lla taajuu-
della. Ohjelmat tallentuvat myös 
Dei Plussaan.

– Tykkään haasteista, ja hengel-
lisyys on minulle A & O, vaikka 
välillä jutellaan yhteiskunnallisista-
kin asioista. Toivottavasti tavataan 
Radio Dein aalloilla. Kiitos, jos olet 
mukana rukouksin ja laitat sanan 
kiertämään!    

Teksti: Marja Salminen
Kuva: Merja Laakso

Iltalamppu-ohjelma 
vie syvien tuntojen ääreen
Kun 15-vuotias Taisto Laakso polvistui kotikokouksessa 
hetekan eteen ja otti Jeesuksen vastaan, hän oivalsi heti,  
että tästä valtavasta löydöstä pitää kertoa muillekin. 
Hän on toimittanut suosittua hengellistä Iltalamppu
-ohjelmaansa jo liki 30 vuotta.

– Kun sain idean Iltalamppuun Jumalalta, Hän antoi myös toimintaoh-
jeeksi, että muista olla ohjelmissa oma itsesi äläkä yritä yhtään enempää. 
Ymmärrän hyvin tavallista ihmistä, sillä tulen itsekin kansan syvistä riveistä.

Siitä tuli heti sellainen 
kaiken kansan radio.

Iltalamppu
Suora lähetys ma klo 18.03  
ja la klo 21.03   sekä Dei Plus
Taisto Laakson toimittamaa ohjelmaa elävästä 
elämästä, ihmiseltä ihmiselle, koskettavan 
hengellisen musiikin siivittämänä.
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry

Tue Iltalamppua 
Voit antaa tukesi  

Iltalampulle  
Kristityt Yhdessä ry:n tilille:  

FI88 1012 3000 2061 75
viitenumerolla: 7799

Kts. keräyslupa RA/2021/1757  s.15

UUTTA
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Tässä numerossa
kuljemme 

toistemme rinnalla
Kantakaa toistenne kuormia, 

ja niin te täytätte Kristuksen lain. 
Gal. 6:2

Kukaan 
ei jäänyt 
kadulle eikä  
tienvarteen.    
Anja Nurminen  

s. 8

Autamme  
juutalaisia 

pois sodan jaloista.
John Remes  

s. 6

Lassin lempilauseita oli 

”Jeesus rakastaa 
sinua”, 
ja tätä hän 
välitti muille.
Soile Inkari  

s. 16

On huojentavaa 
soittaa ihmiselle, 

joka kuuntelee, 
ja viedä yhdessä asiat 
Jeesukselle. 
Harriet Lohikari  

s. 17
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löydy mitään selitystä. Näissäkin hetkissä 
toivomme, että Radio Dei voi olla se 
toivonpilkahdus ja ystävä, joka kulkee 
rohkaisevasti mukana.

Mikään kristillinen media ei kuitenkaan 
korvaa yhteisöä, johon luontaisesti kai-

paamme. Siksi iloitsen, että Radio 
Deissä voit kuulla kymme-

nien eri seurakuntien 
ohjelmia ja löytää sitä 

kautta hengellisen 
kotisi. 

Tätä ar vokasta 
työtä olemme saa-
neet tehdä Radio 

Dein ystävien tuella 
jo 25 vuotta. Nyt on, 

parin vuoden eristäyty-
misen jälkeen, aika tavata ja 

juhlia yhdessä! 

Kutsu juhlimaan
Tervetuloa DeiFestivaliin Seinäjoen 
Ideaparkkiin 18.6., Uskon askeleita -ta-
pahtumiin syyskuussa, Radio Dein synty-
mäpäiville Pikku Finlandiaan Helsinkiin 
3.11. tai Kiitosmessuun Mikael Agricolan 
kirkkoon 18.12.

Radio Dein aalloilla tulet myös kuu-
lemaan monia juhlalähetyksiä, ja helmiä 
vuosien varrelta löytyy Dei Plus -palve-
lusta. Radioaalloilla joka tapauksessa ta-
vataan – Oikein siunattua kesää!

Kirsi Rostamo
Radio Dein toimitusjohtaja

Kuva: Jani Laukkanen 

R adio Dein 25-vuotisen historian 
aikana minulta on usein kysytty, 
mikä työssäni motivoi eniten. 

Missioni on radion avulla kertoa evan-
keliumia niille, jotka eivät vielä ole koke-
neet henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen. 
Erityisen merkittäväksi koen sen, 
kun kuuntelijat kertovat, 
kuinka Radio Dei on loh-
duttanut heitä jonkin 
suuren surun keskellä. 
Radioaaltoja pitkin 
Jeesus on tavalla tai 
toisella, puheen tai 
musiikin kautta, kos-
kettanut kuulijaa.

Jumala loi meidät olemaan riippuvaisia 
toisaalta Hänestä ja toisaalta toisistamme. 
Onnellisia ovat ne, joilla on rakkaita ystä-
viä, perhettä tai seurakunta, jossa he voivat 
tulla kuulluksi. Valitettavasti on myös pal-
jon yksinäisiä, ja silloin tarvitaan vapaaeh-
toisia rinnallakulkijoita. Kristityt Yhdessä 
ry:n Rukouspuhelin perustettiin, koska 
Radio Dein ohjelmat saattavat nostaa tar-
peen kertoa omista kivuista jollekin, joka 
välittää ja rukoilee. 

Elämän polut ovat yllättäviä, eikä ku-
kaan meistä tiedä, milloin joutuu kulke-
maan ”pimeässä laaksossa”. Se voi olla myös 
käänteentekevä vaihe, koska pimeässä 
ihminen näkee valon kirkkaammin. Kun 
edesmennyt isäni oli sairaalassa syöpäleik-
kauksissa, tapasi hän ihmisiä, jotka olivat 
kuunnelleet Radio Deitä ja löytäneet elä-
määnsä Jeesuksen rakkauden. Joskus siis 
elämän kriisit voivat auttaa meitä löytä-
mään Jeesuksen luo. Toisinaan kriiseille ei 

Radio Deistä voit löytää 
toivon pilkahduksen, rinnallakulkijan, 
hengellisen kodin – kohdata Jeesuksen

Kirsi Rostamon

Päivän blogi    
parittomien viikkojen 
ti klo 08.50 ja 12.50  

sekä Dei Plus

Radioaaltoja 
pitkin Jeesus on 
tavalla tai toisella 
koskettanut kuulijaa



4 | aalloilla

V alokuvassa nuori Antti 
istuu rippileirillä pöy-
dällä tyttöjen keskellä. 

Se ei ollut aralle pojalle mitenkään 
tyypillistä. Kun isä Pekka näkee 
kuvan, hän on vaikuttunut:

– Olet tyttöjen keskellä noin 
rohkeasti, miten olet uskaltanut!

– Kyllä se kohotti valtavasti mun 
itsetuntoa. Niin paljon, että kun 
sitten menin jatkoleireille, uskal-
sin ottaa oikeasti niihin tyttöihin 
kontaktia, Antti kertoo.

Se, että poika pystyi herkässä 
iässä kohtaamaan luonnollisesti 
tyttöjä, sai isän kokemaan, että 
tässä kasvatus on tukenut Anttia. 
Kasvatuksessa ja perheessä on 
Pesosilla mietitty myös arvoja.

– Minulla ja vaimollani Ailalla 
oli periaate, että lapsia ei saa al-
kaa johtamaan uskoon vaan pitää 
odottaa Jumalan aikaa. Toki toi-
voimme, että lapsetkin lähtisivät 
seuraamaan Jeesusta.

– Emme vieneet lapsia väkisin 
hengellisiin tilaisuuksiin. Jos he 
eivät halunneet tulla, niin sitten 
kunnioitimme sitä.

Muita arvoja olivat muun mu-
assa oikeudenmukaisuus ja tois-
ten ihmisten auttaminen. Myös 

Pekka ja Antti Pesosen suhde on vaatinut paljon työstämistä. Nykyään he ovat hyvin 
läheiset. Uudessa Pieni suuri ihmiskoe -sarjassa he kertovat yhteisestä taipaleestaan 
ja kasvustaan, sekä kuinka usko on siirtynyt vanhemmilta lapsille.

kuuliaisuus Jumalan sanalle oli 
tärkeää.

Antin omaan perheeseen on lap-
suudesta välittynyt muun muassa 
juuri perheeseen panostaminen.

– Parisuhteen eteen nähdään 
vaivaa, myös silloin, kun se aihe-
uttaa kipua.  Olemme halunneet 
myös antaa lapsille turvallisen 
kasvuympäristön.

Hieman eri mieltä Antti on 
isänsä kanssa siitä, otettiinko lapsia 
mukaan seurakuntaan silloinkin, 

kun he eivät olisi halunneet. Hän 
muistaa myös kyselleensä kir-
kossa äidiltä, koska tilaisuus päät-
tyy. Seurakuntayhteydestä tuli 
kuitenkin kantava voima, johon 
Antti on hakeutunut myös aikui-
sena. Jumalan tahdon etsiminen 
onkin ollut yksi arvokas perintö 
lapsuudenperheestä.

Käsittelemättömät 
tunteet kasautuivat
Isän ja pojan suhde ei aina ole ol-
lut helppo. Pekka menetti oman 
isänsä tapaturmaisesti ollessaan 
vasta 7-vuotias. Surun ja vihan 
tunteet jäivät käsittelemättä, ja se 
heijastui hänen omaan isyyteensä.

Isän ja pojan pitkä tie
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Sehän on valtavaa, että Jeesuksen 
edessä minun ei tarvitse jäädä 
häpeään ja murskaantumiseen.
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– Sisälleni oli kasautunut ma-
sennusta ja katkeruutta. Ei tarvittu 
suurta syytä siihen, että raivostuin.

– Lapsena käytin paljon energiaa 
siihen, että tarkkailin, missä mie-
lentilassa isä on, ja koska tulee seu-
raava vihanpurkaus, Antti kertoo.

Antille isän raivo ja sen myötä 
vihan tunteen kohtaaminen muu-
tenkin oli pelottavaa. Se vaikutti 
siihen, että hän ei osannut asettaa 
rajojaan ja joutui siksi muun mu-
assa kiusatuksi koulussa monen 
vuoden ajan.

Kun Pekka sitten lopulta vähän 
yli nelikymppisenä teki surutyön 
isänsä kuolemasta, hän löysi myös 
isyyden. Raivoamiset loppuivat, ja 
vaimokin sanoi, että Pekka muuttui 
kuin toiseksi ihmiseksi.

Siinä vaiheessa Antti oli mur-
rosiässä ja isosisko Hanna pari-
kymppinen. Omien keskeneräis-
ten prosessien vaikutus lapsiin on 
ollut suuri kipu Pekalle.

– On ollut murskaavaa tajuta, 
että jutut, joista ajattelin, että mi-
nun pitää käsitellä ne itsessäni, 
ovatkin periytyneet lapsille.

Antti on kokenut kaiken kivun 
keskellä ihmeellistä Jumalan joh-
datusta. Esimerkiksi kristitty te-
rapeutti otti Antin ilmaiseksi asi-
akkaakseen, ja he tekivät yhdessä 
vuosia töitä.

– Ja kun minulle jäi isän läheisen 
suhteen ja hyväksynnän kaipuu, 
sain siihen korvaavia kokemuk-
sia: miespuolisia terapeutteja, pas-
toreita ja hengellisiä isiä, joiden 
kanssa olen voinut tulla nähdyksi 
omana itsenäni, myös heikkona.

– Kaikki tämä on mahdollis-
tanut sen, että olemme voineet 
aikuisina isän kanssa lähentyä 
toisiamme.

Jeesuksen luona
Isän ja pojan lähentymisen tie 
on vaatinut anteeksipyytämistä 
ja -antamista. Käänteentekevää 
oli, kun Pekka tuli mukaan Antin 

terapiaan, ja tämä uskalsi ensim-
mäistä kertaa purkaa vihaa isäänsä 
kohtaan. Molemmat ovat myös tu-
keutuneet kivuissaan Jeesukseen, 
Pekka myös syyllisyydessään ja 
Antti anteeksiantamisessa.

– Sehän on valtavaa, että 
Jeesuksen edessä minun ei tar-
vitse jäädä häpeään ja murskaan-
tumiseen, Pekka sanoo.

Isän ja pojan suhde siirtyi uu-
teen vaiheeseen, kun Pekka sai 
helmikuussa tiedon, että hänellä 
on syöpä. Pekan reaktio oli kahta-
lainen. Ensin hän kiitteli, että nyt 
ehkä ollaan Jeesuksen luo me-
nossa. Parin viikon kuluttua tuli 
ahdistus ja pelko siitä, onko syöpä 
levinnyt.

– Tällainen uutinen korostaa 
sitä, mikä elämässä on tärkeää 
ja kuinka rakkaita läheiset ovat, 
Pekka sanoo.

Haastattelua tehtäessä Pekka 
odottaa tietoa leikkauksen jälkeen 
siitä, saatiinko syöpä kokonaan 
pois, rauhallisella mielellä.

Anttikin on kokenut isänsä rak-
kauden tämän jälkeen syvemmin 
kuin aikaisemmin. 

– Se, että meillä on niin hienot 
välit, että voimme esimerkiksi ja-
kaa tällä tasolla asioita – se on ollut 
pitkä tie, Antti summaa.

Uskon välittämistä 
sukupolvelta toiselle
Antti ja Pekka ovat mukana uu-
dessa Pieni suuri ihmiskoe -ohjel-
massa, joka avaa uskon ja arvojen 
siirtymistä vanhempien ja jo aikuis-
ten lasten arvokkaiden keskustelu-
jen kautta. 10-jaksoista kesäsarjaa 
toimittaa Johanna Sandberg ja sitä 
kustantaa Kristityt Yhdessä ry.   

Teksti: Ulla Pitkänen, 
Johanna Sandbergin 
haastattelun pohjalta

Kuvat: Anu Lehtipuu ja 
Pesosten albumi

Jumalan tahdon etsiminen on ollut yksi arvokas perintö Antin 
lapsuudenperheestä.

Kaikki tämä on mahdollistanut sen, 
että olemme voineet aikuisina isän 
kanssa lähentyä toisiamme.

Miten siirtää usko seuraavalle sukupolvelle?
Miten siirtää usko seuraavalle sukupolvelle?

UUTTA

ke klo 09.03 ja 13.03 , 
la klo 13.35  
sekä Dei Plus

Pieni suuri ihmiskoePieni suuri ihmiskoe

Isän ja pojan pitkä tie

Tunteita herättävässä rippileirikuvassa Antti istuu keskimmäisenä poikana.
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Raamattu kannesta kanteen
arkisin klo 21.03 

sekä 02.00  ja 06.00  
Kustantaja: 

Medialähetys 
Sanansaattajat  

V ihtiläisestä John Re-
meksestä olisi voinut 
hyvin tulla merimies tai 

muusikko. Merimiessuvun vesaa 
houkuttivat ulkomaat ja hän haa-
veili keikkalavoista. Mutta nuo-
ruuden uskonratkaisun myötä 
hänestä tulikin julistaja, joka on 
hyödyntänyt työssään musiikkia, 
ja kaukokaipuukin on täyttynyt 
niin siirtolaistyön kuin Israelin ys-
tävyysjärjestö ICEJ:n työn kautta.

– Olen tosi iloinen, että olen saa-
nut olla mukana ilosanoman julis-
tamistyössä. Se oli ennen kaikkea 
Jumalan valinta elämässäni, että 
minusta tuli julistaja. Jumala tiesi, 
mikä on elämäni tarkoitus.

John koki löytäneensä tehtä-
vänsä, kun uskovainen kämp-
päkaveri houkutteli jakamaan 
traktaatteja Pieksämäen kaduille. 
Kohdatessaan ihmisiä nuoren 
miehen sydämeen syntyi aja-
tus, että tätä hän haluaa tehdä. 
Raamattukoulun jälkeen John 
on toiminut julistajan tehtävissä 
eri seurakunnissa Suomessa ja 

ulkomailla vuosikymmeniä. 
Eläkkeelle jäädessään hän on jat-
kanut evankelioimista ja ihmis-
ten kohtaamista Rukousasema-
asuntoautollaan. Myös musiikki 
on ollut Johnille tärkeä evankeli-
oinnin väline ja häneltä on ilmes-
tynyt pari levyäkin. 

Israel-rakkaus  
syttyi nuorena
John kertoo halunneensa jo nuo-
resta asti nähdä maailmaa. Hän 
on toiminut muun muassa vuo-
sia siirtolaistyössä Ruotsissa ja 
Kanadassa. Hän kotiutui molem-
piin maihin hyvin positiivisen ja 
iloisen luonteensa ansiosta.

Myös Israel on ollut miehen 
sydämellä kouluajoista saakka. 
90-luvulla John veti Israel-piiriä 
Helsingin Saalemissa ja 2000-lu-
vun alusta hän on ollut mukana 
ICEJ:n Suomen osaston työssä. 

– Olen käynyt Israelissa yli 40 
kertaa ja minulla on siellä paljon 
ystäviä. Israel on tuonut elämääni 

John Remes on kiitollinen elämänpolustaan: 

”Jumala tiesi, mikä on 
elämäni tarkoitus”
Musiikki, Israel ja rukous ovat John Remekselle sydämenasioita. 
Tänä vuonna uutta sisältöä ovat tuoneet Ukrainan juutalaisten 
auttaminen ja Rukousasema-ohjelman toimittaminen.

Lähetä rukousaiheesi Rukousasemalle: 
radiodei.fi/rukouspyynto tai
Radio Dei / Rukousasema, Mannerheimintie 105, 00280 HKI

paljon rikkautta, siunausta ja 
sisältöä.

Ukrainan  
juutalaisten apuna
Tärkeä osa Israel-toimintaa on ol-
lut auttaa juutalaisia palaamaan 
Israeliin. ICEJ:n Suomen osasto on 
keskittynyt pääasiassa Venäjän juu-
talaisiin hankkimalla heille viisumit 
ja matkat Israeliin sekä tukemalla 
kotoutumisessa. Viime kuukau-
sina on tuettu erityisesti Ukrainan 
juutalaisia, joita arvioidaan olevan 
maassa vielä noin 180 000. 

– Autamme juutalaisia pois so-
dan jaloista. Suurin osa heistä ha-
luaa palata Israeliin. Heille on viety 
kaksi kertaa myös humanitaarista 
apua Puolan Varsovaan, josta he 
jatkavat asiat kuntoon saatuaan 
Israeliin ja muualle.

”Rukous on 
mahtava asia”
Kevääseen on tuonut uutta 

väriä myös Kristityt Yhdessä ry:n 
Rukousasema-ohjelma, jonka yh-
tenä juontajana John toimii. 

– On hienoa, kun voi olla vä-
littämässä toivoa, lohdutusta ja 
rohkaisua. Toivottavasti saamme 
kuulla kiitosaiheita siitä, että 
Jumala on vastannut rukouksiin, 
hän sanoo.

Rukous on ollut Johnille aina 
tärkeä asia. Toisten puolesta ru-
koillessa omat ongelmat alkavat 
näyttää pieniltä.

– Rukous on mahtava asia, 
kun saamme olla yhteydessä 
K ai kkivalt iaaseen,  elävään 
Jumalaan hyvin luonnollisella ja 
elävällä tavalla, ja kertoa asiamme 
hänelle. 

Nyt päällimmäisin rukousaihe 
on rauhan saaminen Ukrainaan. 
Remes muistuttaa, että se mikä 
on ihmiselle mahdotonta, on 
Jumalalalle mahdollista. Hänen 
hallinnassaan on kaikki.  

Teksti: Elina Uusikylä
Kuva: John Remeksen albumi

6 | aalloilla

sodan keskellä olevan 
Ukrainan kansan puolesta. 

Käännytään Kaikkivaltiaan 
Jumalan puoleen, ja pyy-
detään rauhaa, varjelusta, 
toivoa ja apua, herätystä ja 
parannuksen tekoa kaikkialle 
Eurooppaan ja Venäjälle.

Rukoillaan yhdessä
Päivän rukous 

arkisin klo 12.12 ja 21.38

Rukous Suomen puolesta 
ti klo 18.03 ja pe klo 23.00

Rukousasema 
pe klo 20.03  

ja su klo 03.30

Lämmittämisen asialla jo vuodesta 1972

0400-451652 
www.lampo-olsa.com
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Raamattu kannesta kanteen
arkisin klo 21.03 

sekä 02.00  ja 06.00  
Kustantaja: 

Medialähetys 
Sanansaattajat  

Sano 
vain sana
K errotaan tarinaa miehestä, joka taivaan portilla tapaa 

Pietarin, ja tämä vie miehen tutustumiskierrokselle. 
Pietarin esittelemien kultakatujen, kauniiden asumusten 

ja enkelikuorojen loiston keskellä mies huomaa valtavan varas-
torakennuksen ja pyytää saada nähdä sen sisälle. Pietari epäröi, 
mutta tämä vain lisää miehen uteliaisuutta: ”Mitä taivaassa oikein 
varastoidaan?” Lopulta Pietari myöntyy ja avaa varaston oven. 

Rakennuksessa on useassa kerroksessa lattiasta kattoon hyl-
lyjä, joilla on laatikoita, ja jokaisessa laatikossa on nimi.  Uteliaana 
mies kysyy, onko täällä minunkin laatikkoni. ”Kyllä on”, vastaa 
Pietari. Mies rientää heti innoissaan etsimään sitä. Katsoessaan 
laatikkoonsa hän tunnistaa heti sen sisällön. Ja huokaa syvään. 
Laatikossa on suuri määrä mahdollisuuksia, jotka Jumala oli va-
rannut miehen maanpäällisen elämän varalle, mutta nämä olivat 
jääneet käyttämättä.

Tämä tarina tuo mieleeni huikean suuren us-
kon omaavan sadanpäällikön, josta kerro-

taan Raamatussa (Matt. 8: 5–13). Miehen 
palvelija oli halvaantuneena tuskissaan. 
Sadanpäällikkö tiesi, että vain Jeesus voi 
auttaa tässä mahdottomassa tilanteessa. 
Hän oli upseeri Rooman armeijassa ja tot-
tunut selkeään käskyvalta- ja auktoriteetti-

järjestelmään. Mies luotti Jeesuksen sanan 
voimaan ja sanoi: Sano vain sana, ja palvelijani 

paranee.  Matteus kuvaa tapahtumien etenevän 

niin, että Jeesus sanoo: Mene. Tapahtukoon niin 
kuin uskot. Ja sillä hetkellä palvelija parani. 

Sadanpäälliköllä oli mahtava, suorastaan hor-
jumaton usko. Se sai Jeesuksenkin haukkomaan 
henkeään. Tällaista Sanaan tarttuvaa uskoa saamme 
tavoitella itsellemme. 

Kuinka monesti olemme sanoneet Jumalalle: ”Sinä 
sanot sanan ja minä toimin sen mukaan, noudatan sitä, 
tottelen ja toteutan sen.” Kuitenkin sitoutuminen kokosydä-
miseksi Jeesuksen seuraajaksi on täynnä karikkoja. Usein itse 
kavennamme omia mahdollisuuksiamme ja samalla myös 
Jumalan mahdollisuuksia toimia kauttamme. 

Näinä epävarmuuden aikoina saamme yhtyä talvisodan 
aikaiseen presidentti Kyösti Kallion rukoukseen: 

Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapahtavasta armostasi. 
Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulemme 
kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon 
meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat 
kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kai-
ken voimme Sinun kauttasi, siihen me us-
komme. Armahda meitä. Amen.

Mervi Viuhko
Viestintäjohtaja
Medialähetys Sanansaattajat

John Remes on kiitollinen elämänpolustaan: 

”Jumala tiesi, mikä on 
elämäni tarkoitus”

Sanaan tarttuvaa 
uskoa saamme 
tavoitella 
itsellemme.
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A nja Inkeri oli viisivuo-
tias, kun talvisota syttyi  
30. marraskuuta 1939. 

Hän muistaa ilmahälytyksen ja 
kuinka Venäjän lentokoneet ujel-
sivat kotitalon päällä. 

– Juoksimme pommisuojaan 
erään kaupan kivikellariin. Siellä 
oli paljon ihmisiä. Pelottavaa pom-
mien jyskettä kuului koko ajan. 

Jälkeenpäin Anjasta on tuntunut 
tosin hieman huvittavaltakin, että 
pommisuojaan juostessa täytyi 
pitää aina kättä suun edessä, jos 
tulee kaasua. 

– Niin kuin se olisi jotakin 
auttanut.  

Evakkoon oli Viipurista lähdet-
tävä kiireesti, mukaan sai ottaa vain 
sen, mitä kukin jaksoi itse kantaa. 

– Minulla oli nukke, jonka olin 
saanut juuri 5-vuotislahjaksi. Se 
oli ainoa, mitä minulla oli mukana.

Isän menetys
Anjan suvusta löytyy saarnamie-
hiä. Isoisä kuului rukoilevaisiin, 
ja elävä usko näkyi vahvasti koko 
perheessä. Rukous on edelleen 
hänelle tärkeä asia. Anja oli itse 
pieni tyttö sodan jaloissa, mutta 
hän muistaa, kuinka kirkoissa kai-
kui Jumala ompi linnamme. 

– Se oli sen ajan suosituin virsi. 

Ja siihen aikaan rukoiltiin paljon. 
Anjan isä oli töissä rautateillä 

ja palveli siellä sodankin aikana. 
Ensimmäisen evakkomatkan 
aikana perhe asui Tampereella. 
Välirauhan solmimisen jälkeen 
vähät tavarat pakattiin jälleen.  

– Isä halusi välttämättä palata ko-
tiin, takaisin Karjalaan. Asuntopula 
siellä oli hirveä, kaikki oli pom-
mitettu. Saimme käyttöömme 
Viipurin sukulaisten asunnosta 
yhden hellahuoneen. 

Jatkosodan aikana isä sairastui, 
ja Anja sai äitinsä kanssa kutsun 
mennä hyvästelemään isä Paimion 
sairaalaan. 

– Pidin isää kädestä kiinni 
koko ajan, kun hän sanoi ihan 

Ukrainan sota nostaa pintaan 
omat raskaat muistot
Karjalasta kaksi kertaa evakkoon 
lähtenyt, vuonna 1934 Viipurissa 
syntynyt, Anja Nurminen aloittaa ja 
päättää radiohaastattelunsa samoihin 
sanoihin: ”Kunpa ihmiset muistaisivat!” 
Sota oli hyvin turvatonta aikaa perheen 
ainoalle lapselle, sillä hänen isänsä 
menehtyi samaan aikaan sairauteen.

Isä sanoi, että 
älä itke, sinulle 
jää parempi isä. 
Sinulla on Isä 
taivaassa.

Anjan poika, Lauri Nurminen, 
on Radio Dein varatoimitusjohtaja 

ja teologi. Hänen opetuksiaan 
voi kuunnella Helmiä Raamatusta 

-sarjasta (Dei Plus).
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viimeisenä minulle, että älä itke, 
sinulle jää parempi isä. Sinulla on 
Isä taivaassa. En minä sitä kuiten-
kaan silloin pienenä ymmärtänyt, 
miksi minulta otettiin pois niin 
hyvä isä.

Enneuni
Ennen toista evakkomatkaa Anja 
oli nähnyt unen, että hän asuisi 
talossa, jonka puutarhassa on 
kahden puolen istuttava keinu, 
ja ihmiset puhuvat outoa kieltä, 
jota hän ei ymmärrä. Kun Anja ja 
leskeksi jäänyt äiti päätyivät Etelä-
Pohjanmaalle Övermarkin pitä-
jään, uni toteutui. 

– Siellä ei kuullut suomen sanaa, 
mutta ne olivat kyllä maailman 
parhaita ihmisiä! Ja pihamaalta 
löytyi juuri samanlainen keinu 
kuin unessa. 

Olot olivat kuitenkin puutteelli-
set. Anja ja äiti joutuivat jakamaan 
ulkorakennuksen pienen huoneen 
viisihenkisen perheen kanssa, 
jonka isä oli alkoholiongelmainen.

Sodan jälkeinen 
pula-aika
Kun rauha vihdoin koitti, Anjan 
evakkoon lähtenyt suku oli jou-
tunut hajalleen, kuka minnekin 
päin Suomea. Anja ja äiti muutti-
vat Lahteen. Tytär pääsi kouluun, 
sekä erityisen hyvänä oppilaana 
johtajaopettajan suosituksella op-
pikouluunkin, mikä oli siihen ai-
kaan harvinaista. 

– Asuimme aluksi puutarha-
mökissä, jonne ei tullut juoksevaa 
vettä. Äidillä ei ollut ammattia, ja 
toimeentulo oli tiukilla. 

Kun Suomi maksoi kuuliai-
sesti sotavelkojaan, monesta ta-
varasta oli pulaa. Anja muistaa, 
että polkupyörää piti odottaa kaksi 
vuotta, samoin kaunoluistimia. 
Laihoja vuosia kesti aina 50-lu-
vun loppupuolelle saakka. Perheen 

perustanut Anja muistaa, kuinka 
miehen täti lähetti Ruotsista joskus 
paketteja, joista löytyi kaikenlaista 
tarpeellista, leluja lapsille ja hyvän-
tuoksuisia froteepyyhkeitä.

Ukrainan tilanne 
pelottaa
Sotakokemukset olivat raskaita. 
Anja kertoo, että häneen on so-
dan seurauksena iskostunut tie-
tynlainen turvattomuuden tunne 
ja pahimman pelko. Hän kiittelee 
kuitenkin sitä, että Suomessa eva-
kuointi järjestettiin hyvin. Kukaan 
ei jäänyt kadulle eikä tienvarteen. 
Jokaiselle oli etukäteen sovittu 
paikka, mihin mennä. 

Tämänhetkinen Ukrainan ti-
lanne ja pakolaisvirta ovat nosta-
neet monet kipeät muistot pintaan. 

– Kyllä minä pystyn hyvin sa-
maistumaan niihin ukrainalaisiin, 
vaikka tämä onkin erilaista sodan-
käyntiä kuin silloin. 

Pelko sodan mahdollisesta leviä-
misestä Suomeen hirvittää. 

– Naapurissa on niin arvaamaton 

ja mieltä vailla oleva vastapuoli. On 
se kamalaa, että yksi ihminen voi 
määrätä tällaista.

Anjalle ei ole jäänyt sodasta 
vihamielisyyttä naapurikansaa 
kohtaan. Hän muistaa, kuinka 
Jaakkimassa oli venäläisiä sota-
vankeja, ja heitä kohdeltiin ihan 
niin kuin suomalaisia. 

– Yksi heistä pujotti aina met-
sämansikoita ruohonkorteen ja 
toi niitä meille lapsille. Vangit ker-
toivat, että heillä on kotona omia 
lapsia ja itkivät, että ikävä on. Ei 
heitä voinut tuomita millään ta-
valla. Heidätkin oli komennettu 
sinne.  

Teksti: Marja Salminen
Kuvat: Anu Lehtipuu ja 
Anja Nurmisen albumi

#Herätys!
Anja Nurmisen 

haastattelu:
Dei Plus  → Herätys 27.4. 

kohdasta 0:18:25

▶ Anja äitinsä ja  
isänsä, Aino ja 
Jaakko Heinosen, 
kanssa vuonna 
1938.

▼ Anja Nurminen 
vuonna 1946 
Övermarkissa.

▲ Anja on käynyt miehensä kanssa kotiseutumatkalla lapsuutensa Karjalassa, Jaakkiman kylässä. 
– Osasin mennä paikalle. Kuljimme peltoa pitkin, siinä talon lähellä oli yksi tuttu iso mänty, 
mutta rakennuksesta oli vain rauniot jäljellä. Mieheni lohkaisi sieltä perustuksen kivestä 
kappaleen kotiin viemiseksi ja muistoksi.  

Kyllä minä 
pystyn hyvin 
samaistumaan 
niihin 
ukrainalaisiin.
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◀ Samuel Ljungblahd esiintyi prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian häissä vuonna 2015. 

Samuel Ljungblahd: 

Usko Jumalaan 
on kaiken tekemäni 

perusta

Soul-lavoilta 
tuttu, ruotsalainen 

laulaja-lauluntekijä 
Samuel Ljungblahd on 

pannut merkille, että joka kerta, 
kun hän esittää gospelmusiikkia 

livenä Ruotsissa, se koskettaa ihmisiä. 
Vuonna 2015 Samuel sai yllättäen 

kutsun laulamaan kuninkaallisissa häissä, kun 
Ruotsin prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia 
vihittiin juhlavin menoin. DeiFestival Seinäjoen 
Ideaparkissa kutsuu artistia 18. kesäkuuta 
tähdittämään Radio Dein 25-vuotista taivalta.  

että he vitsailivat, koska kyseessä 
oli Ruotsin sen vuoden suurin 
tapahtuma. 

Samuelin ja gospelkuoron Joyful, 
Joyful -kappale käynnisti hääkirkossa 
seremonian päätteeksi todellisen 
amerikkalaistyylisen gospel-ilotte-
lun. Sädehtivä ja leveästi hymyilevä 

morsiuspari marssi kirkosta arvok-
kaan juhlaväen intoutuessa taput-
tamaan käsiään musiikin tahdissa.  

– Oli hienoa, kun häiden jäl-
keen ihmisiä alkoi virrata gospel-
konsertteihini, myös monet kirk-
koon kuulumattomat tulivat. Olen 
iloinen myös siitä, että sain alkaa 

työskennellä uusien musiikin am-
mattilaisten kanssa.

Pelastusarmeijan 
kasvatti
Kun Samuel oli 16-vuotias, hän 
haaveili muusikoksi ryhtymisestä, 

S amuel Ljungblahd muis-
telee kiitollisena vuoden 
2015 tapahtumia, joilla oli 

käänteentekevä vaikutus hänen 
uralleen. 

– Kun managerini soitti ja kertoi, 
että minua pyydettiin laulamaan 
kuninkaallisissa häissä, luulin, 

10 | aalloilla
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KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi

UUTUUDET!KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi

UUTUUDET!

Kone-Ketonen 
onnittelee 
25-vuotiasta 
Radio Deitä! 

18.6.2022 
SEINÄJOKI 
IDEAPARK

SAMUEL LJUNGBLAHD 
POPUP GOSPEL -KUORO • MAKSETUT VIULUT

EXIT • KRISTIINA BRASK • PALO • LARS & JJ • JIPPU • KLS.
MIKKO VAISMAA • JUHANI TIKKANEN • EVE & OSSI 

MIKA KAROLA • TIMPURIN ROUDARIT
MASA PUTTONEN & THE BROTHERS 

LIPUT 
Ennakkoon alk. 25 €

Ovelta 25 €

laulujen kirjoittamisesta, mahdol-
lisuudesta saada matkustaa maail-
malla ja konsertoida. 

– Nyt 45-vuotiaana näen, että 
monia upeita asioita on todella 
tapahtunut, enemmänkin kuin 
osasin unelmoida! 

Pelastusarmeijalla on miehen sy-
dämessä erityinen paikka, sillä hän 
kasvoi kyseisen kirkon helmassa. 

– Tämä on todella muokannut 
minua. Uskon, että tapa, jolla kat-
son ihmisiä ja kohtaan heitä, on pe-
räisin juuri sieltä. Sehän on kirkko, 
joka on todella avoin vähäosaisille. 
Hengellisyys on tärkeä osa iden-
titeettiäni, vien kristillistä sano-
maa mukanani, minne tahansa 
menenkin. Tein nuorempana sel-
keän päätöksen, että halusin uskon 
olevan osana kaikkea. Siksi valit-
sin, etten halua henkilöityä pel-
kästään soul-artistiksi, vaan myös 
gospel-laulajaksi.

Kannustusta 
seurakunnan 
musiikkileiriltä
Osallistuessaan 16-vuotiaana 
Pelastusarmeijan musiikkileirille 
Samuel sai valita, soittaisiko pu-
hallinorkesterissa vai laulaisiko 
kuorossa. 

– En osannut soittaa mitään 
puhallinsoittimia, joten valitsin 
kuoron. 

K apel limestari Anne-Lie 
ja hänen miehensä, Norjasta 

kotoisin oleva pianisti, Jon-Anders 
Marthinussen  huomasivat 
Samuelin lahjakkuuden ja antoi-
vat hänelle mahdollisuuden toimia 
solistina johtamissaan kuoroissa. 

– He olivat aina tukenani ja 
heistä tuli minulle todella tärkeitä 
ihmisiä useiden vuosien ajaksi.

Koronaeristyksessä 
syntynyttä 
Pandemia oli artistille vaikeaa ai-
kaa, sillä heti ensimmäisestä päi-
västä lähtien Ruotsin kaikki kult-
tuuritapahtumat peruttiin. 

– Olin siis kaksi vuotta työttö-
mänä ja kotona perheeni kanssa, 
mikä oli sinänsä isänä mahtavaa, 
mutta urani kannalta ja muusik-
kona se oli todella huono juttu. 
Emme tienneet, kuinka pitkään 
ajanjakso kestäisi, joten menetin 
kaiken luovuuteni ensimmäisen 
vuoden aikana. Mutta toisena 
vuonna, kun päätin nauhoittaa 
uuden albumin, luovuus palasi. 

Yhdessä tuona aikana synty-
neessä kappaleessaan Samuel avaa 
koskettavasti, kuinka hän elämän 
haurauden äärellä ymmärsi, että 
nykyhetki on ainoa asia, mitä hä-
nellä on. 

– Rukoilen, että Jeesus on 
kanssani, koska minulle ei ole 
luvattu mitään muuta. En edes 
tiedä, kuinka kauan elän. Kun aloin 
nauhoittaa albumia, tiesin, että ha-

lusin nimetä sen tuon kappaleen 
mukaan, Juuri nyt (Right Now).

DeiFestivalille
Samuel on kutsuttu Radio Dein 
25-vuotisjuhlallisuuksien pääesiin-
tyjäksi DeiFestivalille. Hän nousee 
Seinäjoen Ideaparkin lavalle kah-
desti, iltapäivällä Pop Up Gospelin 
seurassa ja illalla sooloartistina. 
Kuorojen kanssa esiintyminen 
sytyttää miestä edelleen, sillä ai-
koinaan hän kehitti laulutaitoaan 
juuri erilaisissa gospelkuoroissa 
kuten VasaGospelissa. 

– Se muutti ja muokkasi minua. 
Tyyli ja energia olivat sellaisia, 

joista todella nautin, kaikki se ilo 
ja onnellisuus! 

Mies kertoo, että Seinäjoella tul-
laan kuulemaan musiikkia hänen 
aiemmilta albumeiltaan, mutta 
myös uusimmalta levyltä, joten 
kattauksesta löytyy erityyppistä 
gospel- ja soulmusiikkia. 

– Ihmisillä on konserteissani 
erinomainen mahdollisuus olla 
osa kokonaisuutta, osallistua, laulaa 
mukana ja viettää aikaa yhdessä. 
Uskon, että jos tulet paikan päälle 
Seinäjoelle, pääset mukaan lois-
tavaan yhteiseen konserttiin!  

Teksti: Marja Salminen,  
Anu Lehtipuun  

haastattelun pohjalta
Kuvat: Andreas Joakimsson, 

Anders Wiklund / TT

Vien kristillistä sanomaa mukanani, 
minne tahansa menenkin.

#Herätys!
Samuel Ljungblahdin 

haastattelu

ma 6.6. klo 09.03 
sekä Dei Plus 
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L uokanopettajasta tera-
peutiksi kouluttautunut 
Elli Meklin voi hyvin 

samaistua viimeaikaisiin, sodan 
uhkaan liittyviin, ahdistaviin tun-
teisiin. Hän on nimittäin itse sota-
veteraanin tytär ja 9-lapsisen per-
heen kuudes lapsi. Isä kertoi 
jälkikasvulle paljon sota-ajasta 
ja kolmen vuoden rankoista ko-
kemuksistaan rintamalla.

– Hän oli taitava kertoja eikä 
mässäillyt sodan raakuuksilla, 
mutta saimme paljon tietoa 
sodan tuomasta todellisuudesta 
Suomessa. Minulla oli vauva-aikana 
liikaa yksin jäämisen kokemuksia, 
mistä nousevaa turvattomuutta 
koin lapsuuskotini turvallisuudesta 
ja rakkaudesta huolimatta. 

– Vanhemmilleni olen kaikesta 
kiitollinen, he olivat perheelleen ja 
maatilalleen omistautuneita läm-
pimiä ihmisiä, mutta arki ja valtava 
työmäärä pitivät elämän kiireisenä.

Kun pelko  
ottaa vallan  
Elli on nähnyt perheterapeutin 
työssään pelon monet kas-
vot. Pandemian jälkimainin-
geissa noussut sodanuhka 
Euroopassa on vain lisän-
nyt ahdistavia tunteita. Hän 
kuvailee, kuinka suuri voima 
pelolla saattaa pahimmillaan olla. 

– Se voi ilmetä ahdistuksena, 
jännittämisenä sekä hallitsevana 
turvattomuuden tunteena. Unet 
karkaavat, ja elimistö on ylivirit-
tynyt. Tämä puolestaan haittaa ar-
jesta selviämistä ja kaventaa elämää 
ihmisen vältellessä pelkojaan. 

Elli luettelee, että pelko voi koh-
distua moneen asiaan. On sosi-
aalisia pelkoja, paniikkihäiriötä, 
pakko-oireita, traumoja ja tilan-
nekohtaisia pelkoja. 

– Peloista voi kasvaa todellinen 
ongelma, kun hälytystila jää päälle. 
Monilla nämä pelot ovat saaneet 

alkunsa jo lapsuuden kasvumaas-
tossa, mutta ongelmiin on myös 
neurologisia syitä. Ja sillä ei itse 
asiassa ole merkitystä, onko pelon 
aihe todellinen vai syntynyt omassa 
päässä, sillä ihmisen mieli ja keho 
reagoivat tilanteeseen samalla ta-
voin, hän kiteyttää. 

– Kortisolia ja adrenaliinia vir-
taa elimistöön, sydän hakkaa ja 
verenpaine nousee. Kun pelko ak-
tivoituu, aivot valmistavat elimis-
tön taistelemaan, pakenemaan tai 
lamaantumaan. Todellisen uhan 
vallitessa tämä palvelee henkiin 

jäämistä. Mutta irrationaaliset, 
jumittuneet ja kehämäiset pel-
koajatukset haittaavat elämää ja 
voivat lamaannuttaa toiminta-
kykyä merkittävästi.

Apua uskoville
Elli ei yhdy väitteeseen, että ihmi-
sen tullessa uskoon kaikki ongel-
mat katoavat. 

– Vaikka ihmisestä tulee Jumalan 
lapsi ja hän on taivastiellä, ei psyyke 
silmänräpäyksessä siitä mihinkään 
muutu. Se on kasvun ja toipumisen 

Terapeutti Elli Meklin: 

Pelko suojaa, mutta voi 
hallitsevana sairastuttaa  
Järvenpääläisen terapeutin Elli Meklinin 
saamat avunpyynnöt ovat lisääntyneet 
koronan ja Ukrainan sodan aikana. 
Niissä näkyy ahdistus ja pelko 
sekä huoli tulevaisuudesta.

Pelkojen hoidon 
ytimessä on niiden 
kohtaaminen.

Rinnallakulkija
3.9.2022 alkaen

la klo 20.03 ja ke klo 24.00  sekä Dei Plus

Toimittaja Marja Salminen keskustelee asiantuntijoiden 
kanssa psyykkisistä ja hengellisen haavoittuvuuden 
teemoista, mukana myös kokemusasiantuntijoita. 
Kustantaja: Kristityt Yhdessä ry

Sinun kysymyksesi sarjaan?
Lähetä ajatuksesi ohjelmaan: kristityt.yhdessa@radiodei.fi
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matka. Monet uskovat ihmettelevät, miten minulla 
voi kristittynä olla pelkoja tai muita psyykkisiä on-
gelmia. Seurakunnista puuttuu usein koulutettuja 
sielunhoitajia. Mielenterveyden häiriöt ovat kas-
vussa, ja mielestäni tämä tarve olisi hyvä nostaa 
keskiöön myös seurakunnissa. Vaikka se onkin 
tukea antavaa, ei-ammatillista apua, se voi monille 
olla matalan kynnyksen paikka tulla puhumaan 
ongelmistaan. Sielunhoitaja voi myös olla tukena, 
kun ihminen lähtee etsimään ammatillista apua. 
Pelkojen hoidon ytimessä on niiden kohtaaminen.

Jeesus esimerkkinä
Raamattua tutkiva terapeutti on löytänyt isosta 
kirjasta Jumalan, joka ymmärtää ihmistä kaikkine 
huolineen ja murheineen.  

– Meidän olisi hyvä ymmärtää kirjoituksia pal-
jon syvemmin. Jeesus oli todella maailmanluokan 
terapeutti, hän toimi hoitavasti ja kohtasi ihmisiä 
terapeuttisesti. Siinä olivat läsnä armo ja rakkaus, 
joiden varassa ihmiset uskalsivat tulla näkyviksi. 
Nämä turvaa tuovat välineet ovat terapian ydintä. 

Elli muistuttaa, että sama Jumala, joka 
Raamatussa vakuuttaa, että olemme turvassa, 
on luonut meihin myös aivojen pelkokeskuksen. 

– Mehän emme reagoi itse asiassa mihinkään 
muuhun aivoperäisesti niin nopeasti kuin juuri 
pelkoon, koska se on meidän henkiinjäämisvai-
kuttimemme. Jumala haluaa kuitenkin tasapainot-
taa tätä omalta puoleltaan, jotta emme jäisi kiinni 
pelon tunteisiin. Me tarvitsemme siis pelon 
hetkellistä tunnetta, mutta Jumala vakuuttaa 
meille, ettei meidän tarvitse jäädä sen vangiksi. 

– Yleensä matka pelosta rauhaan vie aikansa ja 
vaatii tietoista työskentelyä. Arjesta selvitäksemme 
on myös äärimmäisen tärkeää, että pysymme kiinni 
tavallisissa rutiineissamme ja tekemisessä, jotta toi-
mintakykymme säilyy. Silloin olemme parhaim-
massa mahdollisessa pelipaikassa kohtaamaan 
myös niitä vaikeita asioita, joita elämään välillä 
tulee. Ja kristittyinä saamme voimaa Jumalalta, 
Raamattuhan kertoo, ettei mikään voi erot-
taa meitä Hänen rakkaudestaan, Elli summaa.  

Elli Meklinin ajatuksia kuullaan lisää syksyllä al-
kavassa, Marja Salmisen toimittamassa ja Kristityt 
Yhdessä ry:n kustantamassa Rinnallakulkija-
sarjassa.   

Teksti: Marja Salminen
Kuva: Seppo Haavisto

Jeesus oli todella 
maailmanluokan 
terapeutti, hän toimi 
hoitavasti ja kohtasi 
ihmisiä terapeuttisesti.

Rinnallakulkijan 
esittelyjaksossa 

Elli Meklinin haastattelu:
Dei Plus → Herätys 12.5.

kohdasta 1:50:45

la klo 20.03 ja ke klo 24.00  sekä Dei Plus
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Miten voin tukea kristillistä radiotyötä?

FM-radio ei suinkaan ole kuolemassa, vaan 
voi hyvin ja sitä kuunnellaan kotona, autossa 
ja työpaikalla. Sen lisäksi podcastien suosio on 
kasvanut hurjaa vauhtia.

Olen itse ammatiltani TV-tuottaja. TV-alan, 
samoin kuin radion, suuri haaste on viime 
vuosikymmeninä ollut median kuluttajien 
käyttäytymisen muuttuminen entistä lyhyt-
jänteisemmäksi. Siksi ohjelmien on haluttu 
olevan nopeatempoisia, lyhyitä ja viihdyttä-
viä. Moni TV:n katsoja ja radion kuuntelija 
on kuitenkin kaivannut taustoittavampia ja 
sivistäviä ohjelmia. 

Podcastien suosio osoittaa kiinnostavalla 
tavalla, että kasvava määrä kuuntelijoita ole-
tuksien vastaisesti jaksaa ja haluaa keskittyä 

puheeseen. Podcasteja kuunnellaan oikeas-
taan missä vain: työmatkalla, lenkillä, autossa 
tai kotona. Kuulokkeilla tai ilman.

Tämä aika voi olla myös kristillisen radion 
kulta-aikaa. Juuri nyt hyvillä sisällöillä on mah-
dollista tavoittaa entistä suurempi määrä kuuli-
joita. Dei Plus -verkkopalvelu pyrkii juuri tähän. 
Nyt tämä palvelu on ottanut ensimmäisiä as-
keleitaan, mutta on nähtävissä, että sen kautta 
Radio Dei voi tulevaisuudessa tavoittaa suu-
ren määrän uusia kuulijoita. Niitä, jotka syystä 
tai toisesta eivät ole kokeneet radiota itselleen 
omaksi. Niitä, jotka haluavat valita kuuntele-
mansa ohjelman ajasta riippumatta itse.

Aloitin Kristityt Yhdessä ry:n hallituksen jä-
senenä alkuvuonna. Olen ollut myös aktiivisesti 
mukana pohtimassa Radio Dein tulevaisuutta. 
Koen nämä roolit hyvin tärkeiksi. Yhdistyksen 
missio eli ihmisten tavoittaminen ja kristittyjen 
yhteyden etsiminen radion avulla on minulle 
merkityksellinen asia. Audion kasvava rooli 
ihmisten elämässä antaa yhdistyksen toimin-
nalle entistä paremmat edellytykset.

Eero Hietala
Kristityt Yhdessä ry:n hallituksen jäsen

R adion kuolemaa on helppo ennus-
taa. Kun median kuluttaminen digi-
talisoituu ja sirpaloituu, perinteinen 

radiovastaanotin menettää asemiaan. Jokaisen 
taskussa kulkeva puhelin tarjoaa mahdollisuu-
den katsoa mitä tahansa TV-sisältöä tai lukea 
mitä tahansa artikkelia. Radio ei tässä kilpailussa 
pärjää ja kuihtuu pikkuhiljaa pois.

Tällaisen mainion ennustuksen ainoa on-
gelma on, että se on lähes kaikilta osin väärä.

Totuus on, että elämme radion, tarkemmin 
sanottuna audion, uutta kulta-aikaa. Perinteinen 

Kristillisen audion 
kulta-aika?

Juuri nyt hyvillä 
sisällöillä on 
mahdollista tavoittaa 
entistä suurempi 
määrä kuulijoita.

Kuva: Juhamatti Vahdersalo



 | 15aalloilla

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.
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i L
au
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Kristityt Yhdessä ry – Radio Dein ystävä:

Tutustutaan
radiotyön ystäviin

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)

Radiokummi Pirkko Hakkarainen löysi kun-
nolla Radio Dein reilut 10 vuotta sitten, kun 
eläkkeelle siirtyminen toi kuunteluun enem-
män aikaa. Mieluisia ohjelmia on useita. Näihin 
lukeutuvat Jukka Norvannon Raamattu 
Kannesta kanteen, Juha Vähäsarjan Päivän 
sana ja Mikko Matikaisen Uskon askeleita.

Pirkon mielestä meitä kaikkia tarvitaan tu-
kemaan kristillistä mediaa, joka toimii pääosin 
lahjoitusten varassa.

– Myös radiotyö hoitaa ja 
välittää tietoa Jeesuksesta ja 
hänen sovitustyöstään. Tämä on 
sellaista, mitä välttämättä tarvitsemme. 
Sinä ja minä voimme olla omalta osaltamme 
lähettämässä näitä ohjelmia. 

Millaisia toiveita Pirkolla on Radio Deille? 
– Toivon syvälle meneviä ohjelmia. Ja toi-

von, että Radio Dei on mukana syksyn Se 
löytyi! -missiossa.  

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 UUTTA
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 Sanan ja rukouksen ilta

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

sekä deiplus.fi

• Rukousta sairaiden puolesta 
• Soile Inkari ja vierailijoita

ilpoistenpiiri.fi

S oile Inkari oli Lassin lä-
heinen työpari, ja hän on 
yksi Ilpoistenpiirin kes-

keisistä hahmoista. 
– Lassilla oli paljon viisautta ja 

sanan tuntemusta. Hän piti tosi 
tärkeänä sitä, että ihmiset löytäi-
sivät Kristuksen. Hänen elämänsä 
kantava näky ja lempilauseitaan 
oli ”Jeesus rakastaa sinua”, ja tätä 
hän välitti muille.

Ilpoistenpiiri on toiminut yli 
30 vuotta. Jumala on saanut vai-
kuttaa vahvasti Sanan- ja rukouk-
sen illoissa.

– Kiitosaiheita tulee joka viikko. 
Ihmisten todistuksia siitä, miten 
Jumala on vaikuttanut heidän 
elämässään. Kun Jumalan sanaa 

K angas seurasi Israelissa 
juutalais- ja palestiina-
laisalueiden tilannetta 

ja raportoi havainnoistaan Radio 
Dein kuuntelijoille muun muassa 
Israel-raportti ja Sykettä Israelista 
-ohjelmien kautta. 

Heikin asiantuntemusta hyö-
dynsivät lukuisat suomalaiset 
mediat. Hänet tunnettiin myös 
huiman tietopankin omaa-
vana ja heprean kielen taitavana 
matkaoppaana. 

Ikkuna Israeliin 
Heikki Kankaan työtä ja perintöä 
jatkaa hänen perheensä yhdessä 
Amir Tsarfatin kanssa. Torstaiset 
Israel-raportit toimitetaan Ikkuna 
Israeliin -nimen alla. Sarjaa kustan-
taa Kristityt Yhdessä ry.

– Toivon, että tämän ohjelman 
kautta Suomen kristityt saavat 
ajankohtaista tietoa Israelista, 

Heikki Kankaan 
perintö siirtyy eteenpäin 

Pitkäaikainen Lähi-idän erikoistoimitta-
jamme Heikki Kangas sai taivaskutsun 
12.4.2022. Hän raportoi Israelin ja sen 
lähialueiden tapahtumista mediaan 
yli 30 vuoden ajan. 

Lassi Erpiön 
hedelmällinen työ jatkuu

Arvostettu yhteistyökumppanimme 
Lassi Erpiö korotettiin Taivaan 
kirkkauteen 21.3.2022. Radioimme 
yhdessä Sanan ja rukouksen iltoja.  

Ikkuna Israeliin
to klo 10.15 ja la klo 15.35  sekä Dei Plus

Lähi-idästä sekä Israelin merki-
tyksestä Jumalan suunnitelmassa, 
Amir kertoo.

Amir on perustaja ja toimin-
nanjohtaja merkittävässä ja maail-
manlaajuisessa Behold Israel -jär-
jestössä, joka uutisoi ja tiedottaa 
Israelista raamatunhistorian ja 
profetioiden näkökulmasta. Hän 
on myös työskennellyt matkatoi-
mistossa sekä matkaoppaana että 
toimitusjohtajana, ja kirjoittanut 
Yhdysvalloissa ”bestsellereiksi” 
nousseita kirjoja.

Amir on syntynyt Jerusalemissa 
juutalaiseen perheeseen. Hän kas-
voi suomalaisten perustamassa 
Jad Hashmonan kibbutsissa ja on 
asunut koko elämänsä Israelissa. 

Teksti: Kai Kortelainen ja 
Susanna Kangas

Kuvat: Kankaan ja 
Tsarfatin arkistot

julistetaan terveellä tavalla ja niin 
kuin on kirjoitettu, se vaikuttaa 
ihmisen sisäiseen maailmaan ja 
saa muutoksen aikaiseksi, Soile 
kertoo. 

Miten työ jatkuu?
– Rukoilemme sitä, että Jumala 
johdattaa ja Herran hyvä tahto 
saa tapahtua. Sanan ja rukouksen 
illat jatkuvat samalla tavalla kuin 
aiemmin. 

Teksti: Johanna Reinikainen, 
Anu Lehtipuun 

haastattelun pohjalta
Kuva: Inkarin ja Erpiön 

albumi
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Heikki Kangas

Soile Inkari ja Lassi Erpiö

Amir Tsarfati
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Olipa mahtavaa rukoilla 
ihmisten puolesta elä-
vää Jumalaa Rukous-
puhelimessa. – Sirpa

* * *
Alin ja Laurin rehellinen 
tapa käsitellä rankkojakin 
aiheita toivoa tuoden on 
tehnyt suuren vaikutuksen. 

Olen Ex-Criminals -sarjan 
myötä piristynyt hengelli-
sesti. – Mika

* * *
Nyt on moni täällä Porissa 
onnellinen, kun Iltalamppu 
syttyy ja Taisto Laakson 
tuttu ääni on alkanut kuu-
lua Deissä. Nyt jos koskaan 
Iltalampun valoa ja lämpöä 
tarvitaan! – Hilkka

* * *
Narinkkatorin vapussa oli 
hyvää ohjelmaa. Kuuntelin 
ja virkistyin♥– Maarit 

* * *
Suurkiitos uudesta Kristit-
tynä uushenkisyyden ajassa 
-sarjasta! – Aino

* * *
Kiitos hienoista ja sel-
keistä raamattuopetuksista, 
jotka löysin Dei Plussasta. 
Tarjontaa on runsaasti. 

Mökillä radio pätkii, mutta 
Plussan ohjelmat toimivat 
hyvin. – Kerttu

* * *
Jättimäiset kiitokset sekä 
Jumala popmusiikissa -oh-
jelmasta että Paleface Digs 
Gospelista; paljon mielen-
kiintoista asiaa ja musiikkia 
sekä korkeatasoista toimi-
tustyötä, rennolla otteella 
tarjoiltuna! – Aino 

Kiitollisena Jumalalle olen 
kuunnellut Raamattua 
Tessan lukemana. Melkein 
joka kerran itken puhutel-
tuna. Pyhä hetki! – Tuula

Toimitus vastaa: 
Lapset lukevat Raamattua 
-sarja on saanut paljon 
myönteistä palautetta. 
8-vuotias Tessa on nyt 
aloittanut äänittämään 

myös Markuksen evanke-
liumia. Sitä kuullaan myö-
hemmin Radio Deissä.

* * *
Juha Tapion haastattelu 
oli kyllä hienoa kuultavaa. 
Arvostan suuresti ihmi-
senä, laulajana ja sanoitta-
jana. – Anne

Toimitus vastaa: 
Jos Juha Tapion haastattelu 
jäi välistä, sen voi kuunnella 
Dei Plussasta: Herätys → 
29.4., kohdasta 0:54:00.

* * *
K i i tos  aa m u n  i l osta 
(5.5.22)! Toimittajalla oli 
tekemistä näiden reippai-
den ja sanavalmiiden sekä 
ihanan suorien, nauravais-
ten Agape-päiväkotilasten 
kanssa. – Ritva

Kristityt Yhdessä ry
Mannerheimintie 105

00280 HELSINKI

aalloilla@radiodei.fi

Postia 
kuuntelijalta

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

Nyt myyNNissä

Tyylikäs ja käytännöllinen 
suurennuslasiriipus, 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 €.

Olemme 
Voittajan puolella

V altakunnallinen Rukous-
puhelin on toiminut uskol-
lisesti palvellen yhtä kauan 

kuin Radio Dei – 25 vuotta. Soittajien 
rukouspyynnöt koskevat usein yk-
sinäisyyttä, sairauksia ja läheisten 
pelastumista. Kun huolet painavat, 
omat voimat ovat vähissä tai usko 
heikoilla, on huojentavaa soittaa ih-
miselle, joka kuuntelee, ja viedä yh-
dessä asiat Jeesukselle. Rukouksen 
kautta suuri Jumala tulee pientä 
ihmistä lähelle, tuo toivoa, lohdut-
taa ja auttaa.

Ukrainan sota, kotinsa menettä-
neet pakolaiset ja sodan uhka 
Suomessakin huolestutta-
vat meitä. Lisäksi kukka-
rossa tuntuu öljyn sekä 
ruoan hintojen nousu. 
Uutisia lukiessa tulee 
mieleen Ilmestyskirjan 
luku 6, missä sinetit 
avataan ja hevoset ovat 
lähteneet kiertämään 

maailmaa. Onneksi tiedämme, mi-
ten tuo Ilmestyskirja etenee ja päättyy. 
Olemme Voittajan puolella! 

Aikoinaan israelilaiset pääsivät 
Egyptin orjuutta pakoon, nyt me 
pääsemme synnin orjuudesta, koska 
Jeesus kärsi vapaaehtoisesti pilkan, ki-
vun ja häpeän puolestamme. Hänen 
maanpäällinen tehtävänsä sai inhimil-
lisesti ajatellen surullisen lopun. Mutta 
se oli Jumalan suurin voitto syntiä ja 
kuolemaa vastaan. 

Nyt me odotamme Jeesusta palaa-
vaksi. Tämä tuo toivoa ja todellista 
taivaan iloa arkeemme. Kerrotaan 

tätä ilosanomaa naapureille, su-
kulaisille ja ystäville. Ettei yk-

sikään hukkuisi, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.

Harriet Lohikari
Rukouspuhelimen 
yhteyshenkilö

Kiinnostaako päivystäminen 
Rukouspuhelimessa? 

Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@radiodei.fi 
09-7514 4511 (ark. klo 9-12.30) 

Agape-päiväkodin lapsia laulamassa
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Olen kahdeksasluokkalainen 
Aino Koskela. Asun Helsingissä 
ja käyn Hiidenkiven peruskou-

lun medialuokkaa. Halusin tulla 
Radio Deihin TET-harjoitteluun, 

koska minua kiinnostavat erilaiset me-
dia-alat. Luokallamme tehdään monenlaisia projekteja, 
joissa harjoitellaan mediaan liittyviä taitoja, kuten lyhyt-
elokuvia, dokumentteja ja podcasteja. 

Radio Deissä olen harjoitellut mainoksen tekemistä, 
äänittänyt uutisotsikoita ja päivittänyt sosiaalista me-
diaa. Lisäksi minua haastateltiin lähetykseen. Etsin 
myös taustatietoja netistä Mika Aaltolan haastatteluun. 

Tykkäsin eniten äänittämisestä, koska se oli minulle 
uusi juttu. Pidin myös somen päivittämisestä, koska 
sitä osaan tehdä hyvin. Opin uusia asioita radion mark-
kinoinnista, kuten myös mainoksen tekemisestä ja 
äänittämisestä. 

Harjoittelun jälkeen odotan koulujen loppumista 
ja kesää. Silloin minulla on edessä rippikoulu. Sen li-
säksi aion viettää aikaa kavereiden ja perheen kanssa, 
ja olla paljon ulkona. Suosittelisin Radio Deitä TET-
harjoittelupaikaksi sellaiselle, jota kiinnostaa media-
työ ja uuden oppiminen.

Terveisin, Aino

ti klo 22.03 
 to klo 01.00 ja su klo 16.03

ex-criminals.fi

Ex-Criminals

Lauri ”Late” Johansson 
ja Ali Niemelä

elämän tärkeiden
kysymysten äärellä 

 Nauroin ja itkin vedet 
silmissä, ja kiitin Jumalaa.  
– Päivi

 On ihana kuulla, miten 
uskosta puhutaan avoimesti 
ja konstailematta.  – Kari
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Moi! 

Kuvat: Adéle Salonen ja Sam
i Jalonen

Kesämies kyläilee jälleen
arkisin 13.6. – 1.7. klo 07.15 – 10.00 sekä Dei Plus

K esämies Mikaelia kutkuttaa päästä jo tien päälle. Kolme viik-
koa Heikin kanssa siellä, missä arki on parhaimmillaan. 

– Kutsutamme itsemme kylään aamukahville, tapaamme 
karhuherraa, juoksemme hunajan perässä, käymme kaiman kanssa 
verkoilla ja paistamme kesän parhaat makkarat, miehet suunnittelevat.

Heikki Paatelma ja Mikael Juntunen

Narinkkatorin 
vapputapahtuma ja 
Jeesus-marssi kokosivat 
Helsinkiin runsaasti väkeä. 
Koe tapahtuma vielä kertaalleen: 
narinkkatorinvappu.fi 

VapputunnelmiaVapputunnelmia

Kuuntele
milloin haluat

Abrahamin 
heimon 
suuret kirjailijat
ke 1.6. alkaen klo 22.03 ja su klo 20.03  
sekä Dei Plus

J ari O. Hiltusen kesäsarja kysyy, miten abrahamilaisten maa-
ilmanuskontojen suuret kertomukset näkyvät kirjallisuuden 
kiintotähtien tuotannossa. Abrahamin heimon suuret kirjailijat 

-sarja esittelee kahdeksan klassikkokirjailijaa, ja vie kuulijansa syvälle 
juutalaisten, kristittyjen ja muslimien aatehistoriaan. Kuuntele myös 
Suuret kirjailijat Theseuksen hengessä -sarja Dei Plussasta.
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Päälähetys
Maanantai
18.03  Iltalamppu
20.03  Puistokadulle **
Perjantai
18.03  Uusheräys  
 tänään H
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*
18.45  E-vartti 
19.03  Saarnaajan 
 puolituntinen H /
 Uskonpuhetta* H
20.03  Rohkaisua 
 Raamatusta/
 Armollista menoa H

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
18.10  Vaasan aika 
 (kk. 1. ma)
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
H  Tauolla kesällä osittain 
 tai kokonaan

Alueellisia ohjelmia
Radio Dein taajuuksilla
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Retroäijät & 
nostalgista gospelia
pe 1.7. – 2.9. klo 09.03 
ja 13.03  sekä la 03.00 

J ari Hakola, Jami Suhonen 
ja Kimmo Nykänen  eli 
Retroäijät ihastuttavat uusin 

jaksoin hersyävän huumorin ja nos-
talgisen gospelmusiikin kera.

Radio Dein 
Uskon askeleita -kiertue

•	Su	 04.09.	 klo	18		Lapuan Helluntaiseurakunta
•	Ti	 06.09.			klo	18		Porin seurakuntakeskus
•	Ke	07.09.	 klo	18		Tampere, Teopolis

				Lisätietoja:	radiodei.fi/kiertue

Mukana mm. Mikko	Matikainen sekä vaihdelleen Pekka	
Vaismaa, Johanna	Reinikainen ja Päivi	Saloranta. 

Artistivieraina mm. 
Jaana Pöllänen ja Ville Uusitalo 

sekä Kristiina Tanhua-Laiho

Syksyllä

Hengelliset 
kesäjuhlat 
Radio Deissä
Evankeliumijuhla – Sinä pelastit minut
Järjestäjä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Pe 1.7. klo 17.00 – 18.00 Siionin kanteleen toivekonsertti ja klo 18.00 – 20.00 
La 2.7. klo 14.30 – 15.30 ja 18.30 – 19.30
Su 3.7. klo 12.30 – 16.00
Kansanlähetyspäivät – Kotona täällä ja taivaassa 
Järjestäjä: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)
Pe 1.7. klo 14.45 – 16.00 ja klo 20.00 – 21.00
La 2.7. klo 09.50 – 14.15, klo 15.45 – 17.45 ja 20.00 – 21.00
Su 3.7. klo 08.30 – 10.00  ja 10.30 – 12.30
Hengelliset syventymispäivät – VIP
Järjestäjä: Suomen Raamattuopisto
Pe 19.8. klo 17.00 – 21.00
La 20.8. klo 09.45 – 20.00
Su 21.8. klo 09.45 – 12.00
Medialähetyspäivien (24.9.) radioinnin ajat varmistuvat myöhemmin. 
Kesäjuhlaradioinnit aiheuttavat muutoksia ohjelmakarttaan merkittyihin lähetyksiin.

Lähetä toiveesi: Lähetä toiveesi: 
toiveet@radiodei.fitoiveet@radiodei.fi



Yhdessä TERVETULOA DEIKAUPPAAN!

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

ETEENPÄIN!

NIMESI ON RAKASTETTU
Elli Meklin
Kirja haastaa löytämään sen, minkä olemme kadotta-
neet mutta mitä kipeästi tarvitsemme voidaksemme 
paremmin – rakastamisen taidon.

Aikamedia

TILAUKSET:
asiakaspalvelu@deikauppa.fi

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

0pi tunnistamaan 
syyllisyydentunteiden 
viestejä

0sta meiltä, tuet Deitä

28 €

SYYLLINEN OLO – 
SYYSTÄ VAI SUOTTA?
Anna-Liisa Valtavaara
Teos opastaa tunnistamaan 
syyllisyydentunteiden vies-
tejä, alkuperää ja eroja sekä 
niiden vaikutusta omaan elä-
mään ja ihmissuhteisiin. 

Päivä19 €

MURTUMISEN  
SIUNAUS
Charles F. Stanley
Olet ehkä joutunut musertaviin 
olosuhteisiin ja ihmettelet, onko 
mitenkään mahdollista koota 
kaikkia palasia yhteen. Ehkä et 
voi tehdä sitä, mutta Jumala voi! 

KKJMK24 €

JOKAINEN TARVITSEE 
OMAN PAIKKANSA
Tomas Sjödin
Miten ihminen löytää oman 
paikkansa? Tomas Sjödin et-
sii vastauksia ja ottaa avuksi 
esikuvansa ja sielunveljensä 
Epäilevän Tuomaan.

Perussanoma25€

JUMALAN TEONSANAT
Jorma Kalajoki
Kirjassa Jorma Kalajoki tutkii Raa-
mattua ja tekee mahtavia löytöjä, 
koska Jumalan toiminta näyttäytyy 
parhaiten juuri verbeissä. 

Päivä

23 €

ABRAHAMIN KORPUS
Jari Olavi Hiltunen
Teos vie lukijansa syvälle juuta-
laisten, kristittyjen ja muslimien 
aatehistoriaan.

Warelia

KUN ENNUSTUKSET  
TOTEUTUVAT
Tapio Puolimatka
Tässä kirjassa osoitetaan, että 
meillä on Jumalasta todennet-
tua ja varmaa tietoa.

Päivä

27 €

KAUNIS PAHUUS – FAKTAA  
UUSHENKISYYDESTÄ
Marjut Hovi
Teos paneutuu näkökulmaan, joka 
auttaa ymmärtämään taustalla 
toimivaa näkymätöntä maailmaa, 
myös sen pahuutta. 

Perussanoma

DeiFestival la 18.6. Seinäjoen Ideaparkissa.  
Pääesiintyjänä Samuel Ljungblahd. Tervetuloa!

MUSIIKIN VOIMAA:

LAPSILLE:

UUTTA DEIKAUPASSA:
MADE IN HEAVEN / GETSEMANE
Jippu
Evankelistan kaksi hengellistä äänitettä eheyttä-
västä ristin voimasta.

Warner Music Finland / Kingdom Records Finland

29 € 14,90 € 28 €

1+2 – LUKUJEN MERKITYS 
RAAMATUSSA
Jukka Norvanto
Kirjan tarkoituksena on nostaa 
esiin tärkeimmät Raamatussa mai-
nitut luvut sekä pohtia niiden mer-
kitystä hengellisessä mielessä.

Perussanoma

HILJAINEN HUMINA
Karen Kingsbury
Amerikkalaisen kirjailijan 
suosittu kirjasarja on saanut 
uuden jatko-osan. 

Aikamedia

23 €

OMISTETTU
Tero Kuparinen
Muusikko ja kappalainen, 
Tero Kuparinen, tarjoilee 
äänitteellään suurempaa 
sanomaa.

Omakustanne

KELLONSOITTAJA / EXIT 2000–2010 / EXIT 1989–1999
Exit
Pekka Simojoen luotsaaman yhtyeen uutuus sekä kokoelmaäänit-
teet vuosien varrelta.

Exit

34 €

LUOMINEN JA EVOLUUTIO –  
MITEN USKO JA TIEDE KOHTAAVAT
E. V. Rope Kojonen
Luominen ja evoluutio on mukaansatempaa-
va älyllinen tutkimusmatka luomisesta ja evo-
luutiosta käydyn keskustelun maailmaan.

Gaudeamus

18 €

LOHDUTUKSEN SYLI –  
ROHKAISUN SANA KUUKAUDEN 
JOKAISELLE PÄIVÄLLE
Jouko Puhakka
Elämä kuljettaa meitä erilaisiin tilantei-
siin ja toisinaan sen koetellessa, tarvit-
semme rohkaisua, lohdutusta ja toivoa.

Omakustanne

24,90 €

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



TERVETULOA DEIKAUPPAAN!

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

TILAUKSET: deikauppa.fi
asiakaspalvelu@deikauppa.fi

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

ABRAHAMIN KORPUS
Jari Olavi Hiltunen
Teos vie lukijansa syvälle juuta-
laisten, kristittyjen ja muslimien 
aatehistoriaan.

Warelia

DeiFestival la 18.6. Seinäjoen Ideaparkissa.  
Pääesiintyjänä Samuel Ljungblahd. Tervetuloa!

MUSIIKIN VOIMAA:

JP JA OPERAATIO  
NAPPAA NILJAKE
Tytti Salo

Jeesuksen Poliisit -etsivätoimisto 
on jälleen vauhdissa ja ratko-
massa uusia, jännittäviä pulmia.

Aikamedia

25 €

SINÄ JA MINÄ 
Solina-kuoro
Solina-kuoron 
uutuusäänite ilahduttaa 
koko perhettä.
Kingdom Records Finland

20 €

LAPSILLE:

ELÄMÄNTARINOITA

LATE –  
SUOMEN PELÄTYIMMÄN  
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

JIPPU – KUN PERHONEN 
LAKKAA HENGITTÄMÄSTÄ
Jippu & Kai Kortelainen
Jippu kertoo elämäkerrassaan 
tarinansa väkevin sanankään-
tein, joissa kauneus ja rujous 
kohtaavat.

WSOY

KATSO MINUUN  
PIENEHEN
Mailis Janatuinen
Kirjan alkaessa Suomi oli kehi-
tysmaa. Sodan päättymisestä ja 
Janatuisten toisesta evakkotai-
paleesta oli kulunut vasta viisi 
vuotta.

Perussanoma

Tarinoita elävästä elämästä!

MADE IN HEAVEN / GETSEMANE
Jippu
Evankelistan kaksi hengellistä äänitettä eheyttä-
västä ristin voimasta.

Warner Music Finland / Kingdom Records Finland

22 €
/kpl

ONNELLINEN VAELTAJA / RAKAS MESTARI
Palo
Vanhoja hengellisiä lauluja uusin, raikkain  
sovituksin.

Aikamedia

22,90 € 21,90 €

KELLONSOITTAJA / EXIT 2000–2010 / EXIT 1989–1999
Exit
Pekka Simojoen luotsaaman yhtyeen uutuus sekä kokoelmaäänit-
teet vuosien varrelta.

Exit

20 €
/kpl 20 €

ILOT JA SURUT
KLS
Rockyhtyeen upea kokoelma-
albumi antaa kunnian ja kiitokset 
yläkertaan, jonne ne kuuluvat.

KLS

ALUSSA OLI SANA
Jippii

Johanneksen evankeliumi lapsen 
lukemana. Sisältää kolme levyä.
Jippiimissio

20 €

Raamattua 
lasten lukemana

24,95 €

29,95 €

29 €

"JA HÄNELLE SATTUI NIIN..."
Maija Nyman
Kirja kertoo Maija Nymanin oman elämän tositapahtumista ja 
yllättävistä kohtaamisista, elämisen rohkeudesta ja tilanne-
herkkyydestä.

Päivä

25 €

LOHDUTUKSEN SYLI –  
ROHKAISUN SANA KUUKAUDEN 
JOKAISELLE PÄIVÄLLE
Jouko Puhakka
Elämä kuljettaa meitä erilaisiin tilantei-
siin ja toisinaan sen koetellessa, tarvit-
semme rohkaisua, lohdutusta ja toivoa.

Omakustanne

Kampanjakoodilla DEIALE22 saat  
50 euroa ja sitä suuremmat tilaukset  
ILMAN TOIMITUSKULUJA!
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Maanantai 
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  H
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras 
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 AALLOILLA
 14.45 Helmiä Raamatusta 
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  H
 21.40 Uskon askeleita  
U 22.40 KD-Kompassi H
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
 10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
 10.30 Lapset lukevat 
  Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous  H
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 AALLOILLA
 14.45 Helmiä Raamatusta 
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  H
 18.30 Radioraamattupiiri
 19.03 Sana Jerusalemista
 19.30 Open doors 
  -maailmankatsaus 
 19.45 Iso Kirja -opisto 
  70 vuotta H
U 20.03 Marttyyrien ääni
U 20.30 Itäraportti
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous  H
 22.05 Ex-Criminals 
U 23.30 Gospel Train
U 01.00 Aalloilla-extra 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Lähetysvartti H
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 Pieni suuri ihmiskoe 
 10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
 10.30 Lapset lukevat 
  Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous  H
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Pieni suuri ihmiskoe
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 AALLOILLA
 14.30 Minä uskon 
 14.45 Helmiä Raamatusta 
U 15.20 Lapset lukevat 
  Raamattua  
 16.30 DädiPodi H
U 16.30 Radiohartaus
 17.03 Kuuntelijan toivelista 
 18.00 USKON ILTA
 18.03 One Way
U 20.03 Raatihuone 
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous  H
 22.03 Abrahamin heimon 
  suuret kirjailijat
 23.00 Gospel Flow 
U 00.00 Tahdotko?  
U 01.00 Ex-Criminals 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Radioraamattupiiri
U 03.00 Pieni suuri ihmiskoe
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
 10.15 Ikkuna Israeliin  
 10.30 Lapset lukevat 
  Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista   
 12.12 Päivän rukous  H
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Herätyksen! päivän vieras
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 AALLOILLA
U 14.20 Radiokirkkokuoro
 14.45 Helmiä Raamatusta 
 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 H
 19.50 Kutsumushautomo
 20.05 Arjen diakonia
 20.20 Lähetyssydän H
 20.50 Iso Katekismus
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous  H
U 21.40 Itäraportti
U 22.10 Yhdessä ylistämään 
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen 
U 02.30 Avoin raamattukoulu H
U 03.00 Herätyksen! päivän vieras
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

Kuuntele, kun 
sinulle sopii:

deiplus.fi ja 
mobiilisovellus

Ohjelmakartta 2022
OPETUS, HARTAUS JA RUKOUS  MUSIIKKI KESKUSTELU LÄHETYSTYÖ
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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)

Radio Dein taajuudet:
(Suluissa alueen kaapelitaajuus)

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 (100,10)
Seinäjoki 89,4 MHz (102,7) 
Tampere 98,8 MHz (87,5) 
Turku 107,3 MHz (99,4)
Vaasa 98,8 MHz (102,7)

Perjantai  
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 Jälki-istunto H /Retroäijät
 10.15 SANOJA JA SÄVELIÄ
 10.30 Lapset lukevat 
  Raamattua 
U 11.03 Kuuntelijan toivelista 
 12.12 Päivän rukous  H
 12.30 Suolapala
 12.50 Päivän blogi
U 13.03 Jälki-istunto H /Retroäijät
U 14.03 Raamattuavain
 14.15 AALLOILLA
 14.45 Helmiä Raamatusta 
U 15.20 Lapset lukevat  
  Raamattua 
 16.30 Kinoteekki H
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  H
 21.03 Raamattu kannesta kanteen
U 21.36 Päivän sana 
U 21.38 Päivän rukous  H
U 21.50 DädiPodi H
U 22.05 Aalloilla-extra 
U 23.00 Rukous Suomen  
  puolesta  H
U 00.00 One Way
U 02.00 Sana elää
U 03.00 Jälki-istunto H /Retroäijät
U 04.00 Kuuntelijan toivelista 

 

Lauantai 
 08.02 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 Pieni suuri ihmiskoe 
 14.35 Lähetysavain*
  /Avainkysymyksiä*
 15.03 Marttyyrien ääni
U 15.35 Ikkuna Israeliin  
U 15.45 Pakina
 16.03 Toivekonsertti 
 17.03 Helmiä Raamatusta  K
U 18.03 Uskon askeleita  
 19.03 Sanan ja rukouksen ilta  
 20.03 Tahdotko?  
U 21.03 Iltalamppu  
U 23.00 Gospel Flow
U 02.00 Uskon askeleita 
U 03.00 Rukous Suomen 
  puolesta  H
U 03.30 Rukousasema  H

 

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
U 13.03 Minä uskon 
U 13.30 Avainradio
U 14.03 Lapset lukevat  
  Raamattua  K
 14.35 Open doors 
  -maailmankatsaus
U 15.03 Itäraportti
 15.35 Lähetysvartti H
U 16.03 Ex-Criminals 
 17.03 Sana elää
 17.30 Kirkko maailmalla
 18.00 Tuomasmessu  ***
U 20.03 Abrahamin heimojen 
  suuret kirjailijat 
 21.03 Ajankohtainen Patmos H
 21.30 Taivaan ja maan väliltä H
U 00.30 Raamattuavain Extra
U 02.00 Raamattu kannesta kanteen
U 02.30 Marttyyrien ääni
U 02.45 Sana Jerusalemista

Ohjelmakartta 2022
LÄHETYSTYÖ LAPSET JA NUORET UUSINTAU

 U Uusintalähetys
 R Ohjelma on ruotsinkielinen
 K Koostelähetys
 H Ohjelma on osan kesästä tauolla

   Kristityt Yhdessä ry:n ohjelma

 * Ohjelma kuullaan kaksi kertaa kuussa tai harvemmin.
 ** Ohjelmaa ei kuulla Lohjan, Kajaanin, Kokkolan, Oulun,  

Rovaniemen eikä Seinäjoen kuuluvuusalueilla. 
 ***  Ohjelmaa ei kuulla joka viikko Kajaanin eikä Turun ja 
   Satakunnan kuuluvuusalueilla.
****  Ohjelmaa ei kuulla Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla

Radio Dei pidättää oikeuden 
ohjelmamuutoksiin.

Uutiset 
tasatunnein 
klo 06–22

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:  
Mika Huusko 

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

 | 23aalloilla



Tulossa syksyllä

Tulevassa Rinnallakulkija-sarjassa kuljetaan 
särkyneiden ihmisten vierellä. 
Toimittaja Marja Salminen kutsuu johtavia 
asiantuntijoita, kuten Anna-Liisa Valtavaaran 
ja Elli Meklinin, keskustelemaan erilaisista 
psyykkisistä ja hengellisen haavoittuvuuden 
teemoista, kuten traumoista, hengellisestä väkivallasta, riip-
puvuuksista, peloista ja häpeästä. Tavoitteena on rohkaista 
ihmisiä etsimään apua ja ratkaisuja, tarjota kuuntelijoille 
tukea toisen rinnalla kulkemiseen sekä tuoda esiin Jumalan 
rajoittamattomat mahdollisuudet. 
Aiheita käsitellään avoimesti ja suoraan, mutta hienotuntei-
sesti ja ketään syyllistämättä. Mukana on myös kokemusasi-
antuntijoita, jotka ovat löytäneet haasteisiinsa apua. Lisäksi 
kuuntelijat saavat ehdottaa teemoja ja esittää kysymyksiä, 
joihin kaipaavat vastauksia.
Sarjan kustantaa Kristityt Yhdessä ry.

Rinnallakulkija
La klo 20.03 ja ke klo 24.00  sekä Dei Plus - 3.9.2022 alkaen

Marja 
Salminen

Kannetaan toistemme taakkoja -kesäkeräys

TUE RINNALLAKULKIJA-SARJAA

JA EVANKELIUMIN ÄÄNTÄ RADIOSSA 

Kristityt Yhdessä ry:n kautta

Soita nyt lahjoituspuhelimeen 

0600 10 700 (20,28 € + 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: 3874

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.

Kiitos lahjastasi!


