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Tammikuun terveisiä
Jyväskylän kristilliseltä
opistolta!

V

uoden alku toi jälleen uusia opintonsa aloittavia opiskelijoita
taloon, yhteensä reilut viisikymmentä innokasta kasvoa kuulemassa,
kuinka seuraava tai seuraavat vuodet opistolla tuovat uudenlaista
yhteisöllisyyttä opintoihin, kuinka on mahdollista solmia uusia ystävyys
suhteita ja kuinka on aika tehdä työtä tulevaisuutta varten. Jyväskylän
kristillinen opisto on olemassa opiskelijoitaan varten, täyttämässä
yhteiskunnallisesti merkittävää koulutustehtäväänsä, ja antamassa
elämän eväitä niin arvoihin, asenteisiin kuin valmiuksiin toimia
sosiaalisena ja vastuuntuntoisena yhteiskunnan jäsenenä kukin omalla
paikallaan.

K

yky tuntea, ajatella, toimia ryhmässä ja kantaa vastuuta ovat
asioita, joiden edistämiseksi ja ohjaamiseksi kannattaa tehdä
työtä. Se on työtä, jota opistolla tehdään. Kansanopisto ja sen puitteet
tarjoavat tähän mainion lähtökohdan. Oppiminen, työnteko, tapahtuu
sosiokonstruktiivisesti, opiskelijalla on motivaatio uuden asian omaksu
miseen ja jäsentämiseen, oli se sisällöllisesti oman elämäntilanteen
hahmottamista tulevaisuutta varten, kielen ja kulttuurin opiskelua
tai uuden ammatillisen koulutuksen hankkimista. Oman jo olemassa
olevan kokemuksen päälle rakennetaan uusia oivalluksia, muiden
kanssaopiskelijoiden kokemuksia jakaen ja hyödyntäen. Työtä tehdään
yksin ja ryhmässä, yhä useammin oikeassa työelämässä, josta käytännön
osaamistarpeen oppii luonnollisessa oppimisympäristössä.

Y

llä kerrottu haastaa opettajuuden. Opettajan työkuva ohjaajana
ja henkilökohtaisen opinpolun laatijana ja tutorina poikkeaa
paljon vanhasta totutusta ajattelusta ”opettaja opettaa, oppilas opin
saa”. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa, ja vastuu ottaa opinnot
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haltuun. Tämän pedagogisen lähtökohdan ja ajattelutavan omaksu
misessa henkilökunnalla ja koko oppilaitosyhteisöllä on suuri yksilöä
tukeva ja ohjaava merkitys.

Opistoelämää kuluvalta
opintovuodelta:
Vasemmalla opintoja graafisenviestinnän
luokassa.

K

ansanopistovuosi on arvokas vaihe elämässä. Tehdään yhdessä töitä,
että opiskelijat ja koko opintokampus saavat iloisen, rikastuttavan ja
tulevaisuuteen tähtäävän opintovuoden 2018.
Harri Erkamaa
rehtori

Jyväskylän kristillisen
opiston kirkkopyhä ja
opistolaispäivä
su 11.2. klo 11.00
Kuokkalan kirkossa

Alakuvassa opiskelijoita
osallistumassa Anne-opettajan johdolla yhteisölliseen
Juuripäivään syksyllä 2017.

Klo 11 Messu: liturgi Riku Bucht, saarna Kalle Hiltunen
Ruokailu
Klo 13 Seurat: Riku Bucht, Kalle Hiltunen,
		
Antti Heinola ja Leena Naskali
Musiikki:
Mariina Kellokumpu
Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n
vuosikokous pidetään 11.2.2018 klo14.30 opistolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa kaikki opiston entiset ja nykyiset opiskelijat sekä
opiston ystävät.
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N

SIIONIN VIRRET
AIKAJANALLA:
eilen – tänään - huomenna

K

ristillisen uskomme mukaan Jumala on Kaikkivaltiaana paikan
ja ajan ulko- ja yläpuolella. Jeesuksen opettaman Isä meidän
-rukouksen mukaan hän on taivaassa. Pietarin mukaan ”Herralle yksi
päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä” ( 2. Piet. 3:8).

I

hmisen paikka on maan päällä. Hän on myös sidoksissa aikaan,
mitä usein havainnollistetaan aikajanalla. Se voidaan jakaa kolmeen
sektoriin siitä riippuen, mistä ajanjaksosta kulloinkin on kyse. Ihmisen
elämässä mennyttä aikaa havainnollistaa sana eilen, nykyistä aikaa sana
tänään ja tulevaa sana huomenna.

E

tsiessämme Raamatusta sen punaista lankaa voimme havaita, kuinka
olennaisesti ja vääjäämättömästi Jumalan ilmoitus hänen pyhässä
sanassaan sitoo yhteen menneen ajan, sen hetkisen eli kyseisen ajan ja
edessä olevan tulevan ajan.

J

umalan pelastussuunnitelma ja sen toteutus kietoutuvat näissä
aikajanan jaksoissa yhdeksi kokonaisuudeksi kuin pitkäksi kaareksi.
Vanha testamentti kertoo, mitä Jumala aikanaan - eilen - on tehnyt ja
ennustanut profeettojensa suulla ja kuinka kaikki on toteutunut ja
toteutuu ennen pitkää.

U

usi testamentti jatkaa samalla linjalla. VT:n ennustukset
pelastuksesta Kristuksessa käyvät toteen: hän syntyy ihmiseksi,
sovittaa synnit ristillä, nousee ylös kuolleista ja astuu taivaaseen. Jumalan
valtakunta on tullut lähelle, ihmisten paikkaan ja aikaan. Opetuslapset
ovat sen todistajia.
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asaretin synagogassa Jeesus lukee Jesajan kirjan kuvaamasta
tulevasta pelastuksen ajasta ja saarnaa: ”Tänään, teidän kuultenne,
on tämä kirjoitus käynyt toteen.” Ja Sakkeuksen kodissa Jeesus vakuuttaa:
”Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi.” Nämä tapahtumat
kuuluvat menneeseen, siis eiliseen, mutta tänään kuultuna nykyhetkeen,
pelastuksesta puheen olleen myös tulevaan huomiseen.

K

ristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa 18.-25.01.2018
vietetään tätä ystäväviestiä kirjoittaessani. Viikko täyttää 110 vuotta.
Sen teemana on Herran käsi on voimallinen. Se, että maailmassa on yli
2,3 miljardia kristittyä (33 %), todistaa Herran käden ja kristinuskon
voimasta – tänään. Ateisteja maailmassa on 2 % ja uskonnottomia 10
%. Heillä on vain tämä hetki, ei tulevaa kuoleman jälkeen.

P

aavali ja Silas vastasivat hätääntyneelle vankilansa vartijalle tämän
kysellessä, mitä hänen olisi tehtävä, että hän pelastuisi, näin: ”Usko
Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.” Sama pätee
myös tänään lukemattomien kristittyjen keskuudessa.

M

uista uskonnoista poiketen kristinusko on kaikkein vahvimmin
myös tulevan – huomisen – uskonto. Ennen kaikkea UT:n ja
Jeesuksen lupaukset tulevasta elämästä, iankaikkisuudesta taivaassa ovat
ainutlaatuisia lupauksia. Kerran ne täyttyvät kirkkaudessa Jeesukseen
uskovien pelastettujen kohdalla.
”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” (Hepr. 13:8.)

S

iionin virsistä ei löydy sanoja eilen eikä huomenna tässä muodossa.
Sana tänään esiintyy kuudessa virressä sekä lisäksi sanat tänä päivänä
kolmessa virressä (99, 172 ja 173), sanat tänä yönä kahdessa virressä (179
ja 190) sekä tänä jouluna virren 191 kertosäkeenä jokaisessa viidessä
säkeistössä.

S

iionin virsi 232 nostaa esille eilisen syytteet ja murheet sekä
huomisen varjot. Kristusta rukoillaan mukaan huomisen tekemiseen
virressä 72. Jumalalta anotaan toivoa huomiseen virressä 165 ja Herralta

7

rohkeaa luottamusta huomispäivään virressä 178. Virressä 179 Herraa
pyydetään katsomaan niitä, joita huomispäivän kauhut pitävät valveilla,
ja virressä 182 todetaan huomisen kansojen saavan laulaa toivossa
Luojan töistä. Virressä 242 Herraa Jeesusta rukoillaan itse olemaan
ruokamme, kun huomispäivä ahdistaa ja vaiva, nälkä rasittaa.

S

euraavat tänään –teeman sitaatit johdattavat tänään kiittämään,
vaikka hätäilemme. Aamuvirttä veisaava matkaaja kulkee Herran
turvissa ja kokee tuntevansa hänen hyvää hoitoaan tänäänkin. Iltavirressä
Herran Jumalan ylistämistä ei sovi unohtaa, koska hän tänäänkin suojeli
ja siunasi sanallaan. Viimeinen iltavirsi johdattaa veisaajan kiittämään
ja veisaamaan Herran kunniaa hänen ruumiille ja sielulle antamastaan
armonsa suojasta. Veisaaja uskoo myös iankaikkiseen huomiseen: kuten
Herra kantoi tänään, hän kantaa myös perille.
142:3
178:1

210:3

219:1

225:2
233:1

Koska, Isä, kiitän, / jos en tänään tässä? / Annat yli äyräitten /
hyvää elämässä.
Me tänään hätäilemme / keskellä muutosta, / etsimme rukousta, /
kivulle sanoja.
Työn haaste tehokkuuteen, / tie outo aikaan uuteen /
voi voimat uuvuttaa.
Päivän kaikki vaiheet, / itkut, riemut aiheet / tiedät, Herrani. /
Suojaasi ne suljen, / turvissasi kuljen / tänään matkani. /
Kieleni ja mieleni / auta uuteen Hengen voimaan, /
kiitosvirttä soimaan.
Jokainen päivä alkava / on, Herra hallussasi. /
Tänäänkin meidän tuntea / suot hyvää hoitoasi. /
Yön synkkyydessä varjelet / ja aamun annat koittaa. /
Kun sydämemme valaiset, / armosi synnin voittaa.
Ei sovi meidän unohtaa / ylistää Herraa Jumalaa. /
Hän tänään meitä suojeli / ja sanallansa siunasi.
Taas käymme kohti yötä, / pois päivä vaeltaa. /
Kiittäkää Herran työtä, / veisatkaa kunniaa! /
Hän armon suojan antoi / ruumiille, sielulle. /
Niin kuin hän tänään kantoi, / hän kantaa perille.
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H

eprealaiskirjeessä toistuu kolme kertaa sama kehotus: ”Jos te tänä
päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne.”
(Hepr. 3:7-8, 3:15 ja 4:7)

S

iionin virren 77 veisaaja tunnustaa nöyrästi paatumuksensa:

En edes muista sinua, / kun tahdot auttaa minua, / vaan suljen
sydämeni./ Ja omaa mieltä seuraten / teen, mitä tahdon, vastaa en,
/ kun kuulen sinun kutsuvan. / Vaan omantunnon vaimennan / ja
pakenen / näin, Herrani, pois luotasi / ja paadutan taas mieleni.

K

aikesta viheliäisyydestään huolimatta eilisen ja tämän päivän
veisaaja katsoo luottavaisesti huomiseen rukoillessaan saman virren
lopussa:
Vaan kuitenkin nyt rukoilen / ja katson läpi kyynelten / taas kasvoja
si, Auttaja. / Et, Isä hylkää minua. / Kun Jeesuksen / sain veljeksi, hän
vapautti, / ja pahan voima raukesi.
Heikki O. Tukiainen
kannatusyhdistyksen pj.
valtuuskunnan jäsen
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vuonna 1942 Herättäjä-Yhdistykselle Jyväskylän kristillisen kansan
opiston perustamista varten. Ja jo samana vuoden syksyllä opisto aloitti
toimintansa Keljon Salontaipaleen talossa, muuttaen sitten kahta vuotta
myöhemmin tälle paikalle Hanna Parviaisen kuolinpesältä ostettuun
Sulkulan kartanoon.

Sattumaa vai suunniteltua?

U
V

sein kuulee sanottavan, että kaikella on tarkoitus ja, että mitään ei
tapahdu sattumalta. Onko niin?

ietämme tänään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa ja Jyväs
kylän kristillisen opiston 75-vuotisjuhlaa. Sen vuoksi näin aluksi
on hyvä kysyä, onko Suomen itsenäisyys harkitun suunnitelman tulos
vai sattumien summa. Helsingin yliopiston historian professorin Henrik
Meinanderin mielestä Suomen itsenäistyminen oli hyvin pitkälti monien
sattumien summa. Suomen kielen ja maantieteellisen alueen syntyminen
oli eräänlainen ketjureaktio, joka alkoi Ranskan vallankumouksen
syttymisestä.

S

uomi ei itsenäistynyt sata vuotta sitten muista maailman tapah
tumista irrallaan. Itsenäistyminen mahdollistui Venäjällä 1917
alkaneen vallankumouksen seurauksena, jossa Venäjä sekä sisäisesti että
maantieteellisesti mullistui täysin. Sen yhtenä sivujuonteena oli Suomen
itsenäisyys, jonka Neuvosto-Venäjän kansankomissaarien neuvosto
tunnusti 31.12.1917 varmistaakseen rauhan luoteisrajallaan. Sen jälkeen
Suomen itsenäisyyttä on jouduttu kuitenkin puolustamaan useampaan
kertaan, jotta voimme tänä vuonna juhlia itsenäisen Suomen 100-vuotis
juhlaa.

S

äilyneiden dokumenttien perusteella Jyväskylän kristillisen opiston
synty ei sitä vastoin ollut sattumaa, vaan useamman vuoden
kestäneen prosessin tulos. Jo vuonna 1914 jyväskyläläinen kauppias
Robert Ruth antoi 300 markkaa hankkeen tukemiseen ja vuonna
1931 Ruthin jo kuoltua, hänen perikuntansa perusti kouluyhdistyksen
Ruthin opistohaaveen toteuttamiseksi. Yhdistyksen varat siirrettiin
10

S

attumaa sitä vastoin oli se, että äidinäidin äitini Hendriikka Sysmä
läinen mentyään naimisiin äidinäitini isän Kasper Pumperin kanssa
muutti 1870-luvulla aivan Salotaipaleen tilan viereisessä sijainneeseen
Sysmälän Kortelahden torppaan. Mummini Matilda syntyi tuossa
torpassa vuonna 1877, ja asui siellä vuoteen 1916 saakka, jolloin hän
solmi avioliiton ukkini Juho Taipaleen kanssa. Kun itse muutin perheeni
kanssa Jyväskylään vuonna 1989, niin rakensimme talon Ristikiveen,
joka on linnuntietä vain noin 500 - 600 metriä Salotaipaleen tilasta ja
äidin sukuni torpasta. Ehkä se jo ennakoi tulevaa työpaikkaani Jyväs
kylän kristillisellä opistolla, vaikka en sitä itse tiennytkään.

E

nsimmäinen varsinainen kontaktini Jyväskylän kristilliseen opistoon
oli vuonna 1986, jolloin kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön
sihteerinä järjestin kirkon ulkosuomalaistyöntekijöiden neuvottelupäivät
täällä opistolla.

S

euraavan kerran kävin opistolla vuonna 1989, jolloin olimme
muuttaneet Jyväskylään. Sain silloin kutsun opiston adventtiseu
roihin, jotka pidettiin silloisessa kartanon päärakennuksessa. Opiston
adventtiseuroihin osallistui tuohon aikaan koko Jyväskylän kerma
maaherrasta, kaupunginjohtajasta sotilasläänin komentajaan saakka.
Muistan, että tarjoilu oli silloin erinomainen, kuten se on ollut aina
opistolla. Ilmeisesti seurapuheeni ei ollut kummoinen, koska tuon
jälkeen en enää saanut kutsuja opiston adventtiseuroihin.

E

räällä tavalla sattumaa on myös körttiläisyyteni. Jos en olisi
tavannut Helsingissä toisena opiskelupäivänä yliopiston vanhan
päärakennuksen aulassa teologian opiskelijaa, joka minun tavoin etsi
tiedekunnan opintotoimistoa, niin en tiedä, olisinko koskaan ajautunut
tähän kansanliikkeeseen. Tämä tapaamani henkilö oli Jaakko Simojoki,
jolla oli vahvat juuret herännäisyyteen. Jaakon opastuksella minulle
tulivat tutuiksi körttikoti asukkaineen ja Salomonkadun seuratupa.
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M

utta palatkaamme takaisin opistolle. Aktiivisempi osallistu
miseni opiston toimintaan alkoi vuonna 1997, jolloin opistolla
käynnistettiin uudelleen viestinnän linja. Toimin linjan tuntiopettajana
vuoteen 2003 saakka. Jo silloin havaitsin, että opistolla on osaava ja
innostunut henkilökunta ja että uudet koulutusohjelmat vastasivat
hyvin opiskelijoidenkoulutustarpeisiin. Esim. suurin osa viestinnän
linjan läpikäyneistä pääsi joko jatkamaan yliopistojen ja ammattikorkea
koulujen viestinnän koulutusohjelmiin tai työskentelemään lehtien tai
radioiden toimituksiin.

V

uonna 2000 sattuma astui jälleen peliin kohdallani. Silloinen
esimieheni, joka toimi opiston hallituksen puheenjohtajana,
pyysi minua ryhtymään hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
hallituksessa.Vastustelin aikani hänen ehdotustaan, mutta kun hän
lupasi, että tehtävä olisi vain nimellinen, koska hän on hallituksen
puheenjohtajana aina paikalla kokouksissa, niin lupauduin pestiin.
Vajaa neljä vuotta myöhemmin minulle ilmoitettiin yllättäen, että
varajäsenen on nyt osallistuttava hallitustyöskentelyyn, koska varsi
naisen jäsen oli jättäytynyt pois tehtävästään. Eikä mennyt kuin vuosi,
kun huomasin olevani opiston hallituksen puheenjohtaja, jonka
ensimmäiseksitehtäväksi tuli opiston hallinnollis-toiminnallisen
tilanteen selkiyttäminen ja uuden rehtorin valinta opistolle.

Opiston 75-vuotisjuhlaa vietettiin opistolla 28.11.2018.

U

utta rehtoria opistolle etsittiin perusteellisesti. Hakijoita kertyi
kahdella hakukerralla parisen kymmentä. Monet heistä olisivat
varmaan olleet päteviä ja kykeneviä rehtorin tehtävään. Opiston hallitus
kuitenkin kääntyi puoleeni kysyen, enkö minä voisi hakea rehtorin
tointa. Keskusteltuani asiasta läheisteni ja silloisen esimieheni kanssa,
päätin hakea tointa. Ja monien sattumien summana minut valittiin
opiston rehtoriksi vuonna 2005. Ehdin toimia tehtävässä kuusi vuotta
ennen kuin siirryin eläkkeelle marraskuun alussa vuonna 2011.

T

ällaisen oppilaitoksen rehtorilla on oltava selkeä näkemys tehtä
västään ja hänen on uskottava itseensä johtajana. Muutosjohtajuus,
jota minun rehtorikauteni oli, oli suurelta osaltaan ongelmien käsittelyä.
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13

sekä Lapuan tuomiokapitulin ja hiippakunnan seurakuntien kanssa.
Yhteistyötä kehitettiin muiden kansanopistojen ja erityisesti körtti
opistojen kanssa. Erityisen tärkeää oli kiinteä yhteistyö opetusalan
viranomaisten kanssa, sillä liioittelematta voi sanoa, että valtiovallalla oli
koko rehtorikauteni ajan meneillään erilaisia ns. kehittämishankkeita,
joiden vaikutuksia yksityiselle monialaiselle kansanopistolle oli monesti
vaikeaa arvioida. Suunta kuitenkin oli selvä. Valtiovallan arvostus
vapaata sivistystyötä kohtaan väheni koko ajan ja pyrkimykset siirtyä
suurempiin oppilaitosyksiköihin vahvistuivat vuosi vuodelta.

L

Opiston 75-vuotisjuhlaa vietettiin joulun alla.
Se taas vaatii stressinsietokykyä, itsehillintää ja sitä että rehtori on
riittävän itsenäinen organisaatiossa. Rehtorin tehtävänä on johtaa ja
ellei hän hoida tehtävää, joku toinen ottaa johtajuuden haltuunsa.

M

uutosjohtamisessa on elintärkeää, että johtajalla on luottamus
elimien – hallituksen ja valtuuskunnan tuki. Muutosjohtamiseen
kuuluu henkilökunnan kuuleminen ja heidän mukaansa saaminen
kehittämistyöhön. Muutosjohtaminen edellyttää myös ihmisten erilai
suuden hyväksyminen ja sen hyödyntäminen, sillä erilaisuuteen sisältyy
paljon innovatiivisuuden ja luovuuden mahdollisuuksia.

V

uoteni opiston rehtorina sisälsivät myös yhteistyön ja vuorovaiku
tuksen tiivistämistä opiston toiminta-alueen muiden oppilaitosten
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opuksi! Tiedättekö, miten opiston slogan ”Iloa, eloa, älyä” syntyi.
Sekin oli oikeastaan sattumaa! Kun herännäisyyden keskeinen
vaikuttaja, opettajani ja ystäväni Jaakko Elenius kävi 2000-luvun alussa
opistolla alustamassa Seuratupateologien tapaamisessa, hän kertoi,
miten alkuaan iloinen, eloisa ja älykäs herännäisyys oli menettänyt näitä
piirteitään, kun se oli alkanut tehdä eroa 1880-luvulla Etelä-Pohjamaalla
virinneeseen nuorisoseuraliikkeeseen. Hän toivoi, että herännäisyys
löytäisi uudelleen vanhat juurensa, ja tässä körttiopistot voisivat toimia
suunnannäyttäjinä. Hän tosin epäili, ettei monesta körttiopistosta tähän
tehtävään olisi, mutta toivoi, että Jyväskylän kristillinen opisto voisi ottaa
tehtävän hoitaakseen. Me kiitimme Jaakko Eleniusta luottamuksesta ja
lupasimme ottaa vastuullemme ilon, elon ja älyn palauttamisesta herän
näisyyteen tai ainakin vähintään sen pitämisestä esillä täällä Jyväskylän
kristillisellä opistolla. Eikä annettu tehtävä näytä unohtuneen, sillä ilo,
elo ja äly on leimannut vahvasti juhlaa tähän mennessä.

H

yvä juhlaväki! Toivotan teille kaikille oikein hyvää Suomen itsenäi
syyden 100-vuotisjuhlaa. Samalla toivotan menestystä ja ilon, elon
ja älyn täyteistä 75-vuotisjuhliaan viettävälle Jyväskylän kristilliselle
opistolle sekä sen henkilökunnalle ja opiskelijoille.
Seppo Aaltonen
Juhlapuhe JKO:n 75-vuotisjuhlassa 28.11.2017
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Seuroja ja tapahtumia

Su 28.1. klo 16.00
Laukaa. Siioninvirsiseurat Laukaan seurakunta
			talolla (Saravedentie 4).
Ke 7.2. klo 18.00
Saarijärvi. Siioninvirsiseurat ja Herättäjä			
Yhdistyksen paikallisosaston vuosikokous seura
			
kuntatalolla (Urheilutie 5).
Su 11.2. klo 11.00
Jyväskylä. Jyväskylän kristillisen opiston
			
kirkkopyhä ja opistolaispäivä Kuokkalan
			kirkossa (Syöttäjänkatu 4)
			Messu ja siioninvirsiseurat.
Su 11.2. klo 18.00
Jämsä. Siioninvirsiseurat Kustaankodolla
			(Lindemaninkatu 1).
Ti 13.2. klo 17.30
Jyväskylä. Siioninvirsiseurat Vanhassa pappilassa
			(Vapaudenkatu 26, Jyväskylä).
Ti 13.2. klo 18.00
Keuruu. Siioninvirsiseurat seurakunta			keskuksessa (Kippavuorentie 11).
Ti 20.2. klo 12.00
Saarijärvi. Raamattupiiri naisille (Luuk. 7:36-	
			
50) seurakuntatalolla (Urheilutie 5).
			Veisataan Siionin virsiä.
Su 25.2. klo 10.00
Jyväskylä, Palokka. Herättäjän päivä.
			Messu Palokan kirkossa.
Su 25.2. klo 14.00
Laukaa. Siioninvirsiseurat Lievestuoreen
			kirkossa (Liepeentie 39).
Su 11.3.			Tikkakoski. Herättäjän päivä.
Su 11.3. klo 16.00
Laukaa. Siioninvirsiseurat
			
Laukaan seurakuntatalolla (Saravedentie 4).
Su 11.3. klo 18.00
Jämsä. Siioninvirsiseurat Kustaankodolla
			(Lindemaninkatu 1).
Su 11.3.			Saarijärvi. Herättäjän kirkkopyhä. Messu klo 10
			
kirkossa, saarnaa rovasti Heikki Tukiainen.
Ma 12.3. klo 18.00
Keuruu. Siioninvirsiseurat seurakunta			keskuksessa (Kippavuorentie 11).

16

Ke 14.3. klo 18.00
Jyväskylä. Siioninvirsiseurat Jyväskylän
			
kristillisellä opistolla (Sulkulantie 28).
Ti 20.3. klo 12.00
Saarijärvi. Raamattupiiri naisille (Ps. 22:1-32)
			seurakuntatalolla (Urheilutie 5).
			Veisataan Siionin virsiä.
Ma 2.4. klo 17.30
Jyväskylä. Siioninvirsiseurat Vanhassa pappilassa
			(Vapaudenkatu 26, Jyväskylä).
Ti 17.4. klo 18.00
Keuruu. Siioninvirsiseurat Orpa Välimäellä,
			Oriniementie 10 B.
Ke 18.4. klo 18.00
Jyväskylä. Siioninvirsiseurat Jyväskylän
			
kristillisellä opistolla (Sulkulantie 28).
Su 22.4. klo 18.00
Tikkakoski. Siioninvirsiseurat pappilassa
			(Kirkkokatu 18).
Su 29.4. klo 14.00
Laukaa. Siioninvirsiseurat Lievestuoreen
			kirkossa (Liepeentie 39).
Ma 14.5. klo 17.30
Jyväskylä. Siioninvirsiseurat Vanhassa pappilassa
			(Vapaudenkatu 26, Jyväskylä).
Su 20.5. klo 18.00
Jämsä. Siioninvirsiseurat Kustaankodolla
			(Lindemaninkatu 1).
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Jyväskylän kristillisen opiston
kannatusyhdistyksen johtokunta
HAKKARAINEN, KIRSTI, varapj., Saarijärvi, 040 183 4645
kirstijalaurihakkarainen@suomi24.fi
KIVIOJA, LEILA, Jyväskylä, 0400 837 617
NURMINEN, LEILA, siht., Jyväskylä, 040 564 7388
leila.nurminen@luukku.com
RAJALA, ESKO, Jyväskylä, 040 575 3536
evo63430@gmail.com
TOIVIO, SULO, Saarijärvi, 050 064 4843
TUKIAINEN, HEIKKI O., pj., Uurainen, 040 544 2146
heikki.tukiainen@gospro.fi

Varajäsenet
HYTÖNEN, PEKKA, Leivonmäki, 0400 543 990
hytonenpekka4@gmail.com
LAHTINEN, MATTI, Hyvinkää, 0400 483 485
matti.lahtinen@pp5.inet.fi
NURMINEN, ARTO, Jyväskylä, 040 524 1288
artonurminen8@gmail.com

Ystäväviestiä julkaisee Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys.
Voit halutessasi maksaa jäsenmaksun ja liittyä Jyväskylän kristillisen
opiston kannatusyhdistyksen jäseneksi. Vuosijäsenmaksu on 10 euroa ja
ainaisjäsenmaksu 85 e.
Yhdistyksen pankki ja tilinumero ovat muuttuneet.
Vuoden 2018 jäsenmaksu pyydetään maksamaan Osuuspankin tilille
numero: FI89 5290 0220 5384 56 oheisella pankkisiirrolla.
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