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Tervehdys opistolta!

Hirvijahdit ovat jo hyvässä vauhdissa ja laitoin mökinkin talviteloille. 
Pimeää lumetonta aikaa, pudonneita lehtiä, vain kalpea muisto 

lämpimästä kesästä. Metsässä on kuitenkin vauhtia ja elämää, ja niin 
on myös Jyväskylän kristillisellä opistolla! Ei haittaa syksyn pimeys 
tai kellojen kääntäminen, kun on mielekästä tekemistä erilaisten 
 opiskelijoiden joukossa ja monenlaisien opintojen äärellä. 

Työssäoppimisjaksot ovat käynnissä. Se on hyvä asia kahdelta 
kannalta: Ensiksi, opistolla on puolustusvoimien kutsunnat 

käynnissä kahden viikon aikana, ja tilat ovat silloin kortilla, kun on 
nuoria miehiä talo täynnä. Toiseksi, opiskelijan on mielekästä nähdä 
oman tulevan alansa työmaata, mitä siellä oikeasti tehdään ja millä 
tavoin. 

Opiskelija suorittaa näyttöjä oikealla työpaikalla. Näytön ottaa 
vastaan oma opettaja ja oma harjoittelun ohjaaja realistisessa 

työtilanteessa. Palautteen onnistumisesta saa näin ollen välittömästi, ja 
oppilaan kehitys näkyy opettajan suuntaan näyttöjen edetessä. Numero-
arviointia ei ole, vaan arviona on suoritettu tai hylätty näyttö ja palaute 
siitä. Oli ammattiala sitten lastenohjaaja tai siistijä, näytöt oikeissa 
työtehtävissä on hyvä tapa oppia.

Hallinnollisella puolella toimintasuunnitelman ja talousarvion 
laadinta ensi vuodelle on käynnissä, samoin tulevan kauden 

strategia saavuttaa lopullisen muotonsa vuoden loppuun mennessä. 
Suunnittelutoimintaan osallistuu kaikki opiston tiimit ja koko 
henkilö kunta, opiskelijat, luottamushenkilöt säätiön hallituksesta ja 
 valtuuskunnasta sekä yhteistyökumppanit. Näillä eväillä opiston on 
turvallista jatkaa kohti tulevaa vuotta.
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Toivotan opiston ystävät tervetulleiksi juhlasaliin seurojen merkeissä!  
Opiston perinteiset adventtiseurat vietetään 1.  adventtisunnuntaina 

2.12.2018 klo 14.00 alkaen, kahvit nautimme ennen seuroja. 
Puhujina ovat mm. Karvian kirkkoherra Seppo Myyryläinen ja 
 Herättäjä-Yhdistyksen  nuorisosihteeri Mika Nuorva. 

Pirteää myöhäissyksyä toivottaen,
Harri Erkamaa, rehtori

Opiston perinteiset adventtiseurat  
su 2.12.2018

Puurotarjoilu klo 13.00 alkaen.
Seurat klo 14.00.
Lämpimästi tervetuloa! 



4

19.9.2018 pidettiin Jyväskylän kristillisellä opistolla hallituksen ja valtuuskun-
nan järjestämät siioninvirsiseurat.
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Herättäjäjuhlamatkoja 
polkupyörillä

Karismaattinen diakoni Pauli Luoto toimi 1950- ja 1960-luvuilla 
Jyväskylän maaseurakunnassa nuorisotyöntekijänä, myöhemmin 

diakoniatyöntekijänä. Polkupyörällä hän kulki eri puolilla pitäjää, järjesti 
kerhoja, nuorten iltoja ja kesäleirejä, joihin eri ikäiset pojat, tytöt ja 
nuoret lähtivät innolla mukaan. 

Pauli oli erinomainen erätaitojen ohjaaja, tarinoiden kertoja ja 
puhuja. Hän innosti seurakunnan nuoria partiolaisiksi. Palokkaan 

perustettiin sekä poika- että tyttölippukunnat, Palokan Eräveikot ja 
Sadepisarat. Vaajakoskella, Jyskässä ja Tikkakoskella oli myös omat 
lippukunnat.

Raudaskylän herättäjäjuhlille 1957 Luoto järjesti ensimmäisen 
 polkupyöräretken. Mukaan hänen kanssaan lähti kolme 

 nuorukaista, Jaakko Jaatinen, Juhani Veikkola ja allekirjoittanut. 
Kaikista tuli myöhemmin pappeja. 

Alkumatkan Saarijärvelle asti teimme junalla. Siitä eteenpäin polkien 
Kyyjärven ja Kaustisten kautta juhlapaikalle, arviolta noin 230 km. 

Varusteina meillä oli yöpymisiä varten teltta ja makuupussit sekä sade- ja 
varavaatteet, tietysti myös eväät.

Menomatkalla kohdattiin Suomen Vetelin kauppias ja Sievin tyttö. 
Toholampea lähestyessämme ihmettelimme, missä se keskusta 

oikein on, kun kilometripylväässä luki nolla, ympärillä oli vain metsää ja 
suota eikä yhtään taloa! 
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Paluumatkalla näimme savupatsaan ja kiihdytimme vauhtia niin 
kovasti, että Veikkolan Jupin pyörästä irtosi poljin, ja hän jäi muista 

vähän jälkeen. Osuimme ensimmäisinä, ennen palokuntaa, liekeissä 
olevalle mummon mökille, mistä raahasimme joitakin huonekaluja ja 
mummon tavaroita pihalle ennen kuin se alkoi olla liian vaarallista. 
Mökki paloi kelvottomaksi.

Saarijärven Tarvaalassa pystytimme teltan joessa olevaan saareen, 
minne kahlasimme kamppeinemme. Aamulla jatkoimme pyörillä 

Jyväskylään. Yhteensä paluukilometrejä kertyi vähän vajaa 300.

Kouvolan herättäjäjuhlien 1963 aiheena oli ”Jotka Herraa odottavat, 
saavat uuden voiman”. Sinne maaseurakunnan nuoria ja 

 partiolaisia lähti Pauli Luodon johdolla edellistä kertaa isompi joukko. 
Mukana oli sekä tyttöjä että poikia, yhteensä kymmenkunta. Jalkavoimia 
polkemiseen tarvittiinkin noin 200 kilometrin urakoinnissa Joutsan, 
Heinolan ja Jaalan kautta ennen perille pääsyä. Paikallinen lehti teki 
jutun pyörillä juhlille saapuneista nuorista.

Tarkoituksemme oli saada Päijänne kierretyksi, mennessä itäpuolelta 
ja paluumatkalla länsipuolelta. Ensimmäinen yö vietettiin Lahden 

seurakuntien leirikeskuksessa ja toinen Jämsässä, maalaistalon pellolla 
luvan kysyttyämme. Päijänteen lahden takana näkyi Kaipolan tehdas.

Innostus pyöräilyyn jatkui heti seuraavana vuonna, kun entistä isompi 
joukko meitä nuoria lähti Vaasan herättäjäjuhlille 1964. Juhlien 

aiheena oli ”Nouse, Jumala, aja asiasi”. Ensimmäinen majapaikkamme 
oli Saarijärven metsäkoulun pihanurmikolla. Luvan saimme sedältäni 
Eino Tukiaiselta, joka oli koulun johtaja. 

Vähän ennen koululle saapumista ohjaustankoni osui kaverin 
tarakalla olleeseen makuupussiin ja reppuun. Kaaduin pyörineni 

ja oikea käteni iskeytyi hiekkatien pintaan. Kämmeneni liukui jonkin 
matkaa tiellä, sora teki tehtävänsä ja kirvelevä veresliha paljastui 
 repeytyneen ihon alta. 
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Kämmen putsattiin ja käärittiin sideharsoon. Saimme aamulla 
 varoituksen olla pyöräilemättä liian lähellä toisiamme, kun matka 

jatkui. Käsineet määrättiin käsiin keillä vain oli sellaiset mukana.  

Pohjanmaata kohti kun ajettiin Kyyjärven kautta, tie alkoi olla 
 toisenlaista kuin Keski-Suomessa. Tasaista, aina vain tasaista. 

Ei ylämäkiä, että olisi saanut välillä nousta satulasta kävelemään. 
 Istumalihakset olivat lähes yhtä kovilla kuin reidet ja pohkeet. 

Lapualla, Siirilän pappilan pihassa saimme telttapaikat yöpymiseen.  
Pappilassa asui tuttu, Tapani Luoman perhe. Ennen Lapuan 

 kappalaisen pestiä Luoma oli toiminut Jyväskylän kristillisen kansan-
opiston johtajana 1958-1964. Hän oli minun rippipappini. Olin käynyt 
Sulkulassa leiririppikoulun, mistä mieleeni on elävästi jäänyt muistikuva. 
Monet kerrat oppitunnin alussa Luoma veisuutti meillä Siionin virren 
89a, mikä alkaa näin:

 Terve, pyhäin suku, / Joill on kirkas yljän puku!
 Meistä teidän luku / myöskin karttukoon!
 Autuas se kansa, / Joll´ on Jeesus kokonansa!
 Heidän seurassansa / Hauska olla on.
 Taivaan isänmaahan / Toivossa / Kaitaa tietä kuljetahan,
 Kaikki esteet lyödään maahan / Herran voimassa.
 Vaikka moni suuttuu / Ristiin, vaivahan,
 Mitäs meiltä täällä puuttuu? / Vielä kerran murhe muuttuu
 Iloks taivahan.

Perjantaina jatkoimme matkaa. Pappilan 11-vuotias Juha halusi 
 välttämättä lähteä pyörällään mukanamme Vaasaan. Vanhemmat 

empivät, mutta antoivat luvan. Kaikki jouduimme kokemaan kovia 
Laihian jälkeen. Ilma viileni, alkoi kauan kestänyt rankkasade. Tietyö-
maasta johtuen tien pinta muuttui mustaksi velliksi ja polkeminen 
raskaaksi. Lisäksi käsiä paleli ja kastuimme pahasti sadetakeista 
 huolimatta. 

Kävi sääliksi ennen kaikkea nuorta miehenalkua. Tuskin hän koki 
virren sanoittajan tavoin meistä, joiden seuraan hän oli halunnut 
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lähteä: Heidän seurassansa Hauska olla on. Ei meillä itsellämmekään ollut 
enää kovin hauskaa. Takana oli kolmen päivän ja liki 300 kilometrin 
taival. Virren sana todentui sateen viimassa: moni suuttuu.

Saimme opetuksen valitsemallamme taivasmatkalla: Toivossa kaitaa 
tietä kuljetaan ja Herran voimassa kaikki esteet lyödään maahan, 

koska kerran murhe muuttuu iloksi.

Kun vihdoin pääsimme perille, sade loppui aikanaan, pystytimme 
telttamme ja kuivattelimme itsemme. Vanhemmat olivat 

ottaneet esteet voittaneen nuoren pojan pyörineen haltuunsa. Me 
 suunnittelimme seuroihin, pyhän suvun ja körttipukuun pukeutuneiden 
joukkoon liittymistä virrentekijän toivomusta seuraten: Meistä teidän 
luku myöskin karttukoon! 

Heikki O. Tukiainen
eläkerovasti, kannatusyhdistyksen pj.

Tässäpä iloisia kerholaisia Pekan ja Hannun johdatuksessa.
Tunnistatteko kuvan poikia? Kuvan lähetti Matti Lahtinen.



9

Ajatuksiani opistoajasta, vanhojen 
Sulkula-lehtien äärellä kirjoitettuja

Ajan ratas pyörii nopeasti. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 
 viisikymmentä vuotta siitä, kun olin oppilaana Sulkulassa, 

 kansankorkeakoululinjalla 1967 - 68.

Mitä vielä muistaisin opistotalvesta näin pitkän ajan jälkeen? 
Selailen noina vuosina ilmestynyttä ystävä ja yhteyslehti Sulkulaa. 

Sen sivuilta luen monia asioita opistotalvestamme.

Meitä nuoria oli tullut oppilaiksi läheltä ja kauempaa, erilaisia 
nuoria, erilaisista lähtökohdista. Joillekkin tulevaisuuden 

 suunnitelmat olivat jo valmiina, mutta tuo aika antoi myös 
 mahdollisuuden  tutustua omiin mahdollisuuksiin, siihen mikä voisi 
olla tehtävä tulevaisuudessa.

Pian alkoikin tiivis opiskelun aika. Oli pakolliset ja valinnaiset 
aineet, joista sitten valitsimme, tutkinto- ja esitelmäaiheet, kukin 

 harkintansa mukaan.

Luentokansion välilehdillä vilahtelikin monia aiheita, raamattutieto, 
yhteiskuntaoppi, kasvatusoppi ja niin edelleen. Raamattutieto ja 

Raamattuluennot olivat sydäntä lähellä.

Aina opiskelu ei ollut myötämäkeä, neuvot olivat tarpeen. Silloin 
osaavien opettajien apu oli saatavilla. Kevätpuolella kun tutkielmat 

ja esitelmät alkoivat valmistua, saimme yhdessä pohtia ja arvioida aiheita 
ja asioita eri näkökulmista, se oli mielenkintoista ja palkitsevaa, näin 
opimme myös toistemme kautta. Siinä oli oppimisen iloa ja hyötyä.
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Opiston kristillinen arvopohja oli vahvati esillä. Siitä näkyviä 
versoja olivat aamu- ja iltahartaudet, opettajien ja joskus myös 

oppilaiden pitämänä. Opistolla pidetyt seurat ja opistolaispäivät, ja 
yhdessä opistoväen kanssa tehdyt kirkkomatkat kaikki nämä loivat 
yhten kuuluvaisuuden tunnetta ja olivat hengellisiä rakennuspuita omaa 
elämää varten. Tuon jälkeen vuosikymmenet ovat vierineet heränneen 
kansan matkasaatossa kotiseudulla.

Vaikka aikaa on kulunut puoli vuosisataa,tahtoisin kiittää 
opistossa silloin toimineita opettajia ja henkilökuntaa, heidän 

 määrätietoisista uhrauksistaan ja taidosta, jolla he meitä ohjasivat ja 
opettivat meitä, välillä horjuviakin nuoria. 

Hyvää ja Siunausrikasta syksytalvea kaikille Ystäväviestin lukijoille 
ja toinen toistemme tapaamista seurapenkeillä, kuulijoina ja 

puhujina.   

Kirsti Hakkarainen o.s. Lahtela
Kirjoittaja opiskeli kansankorkeakoululinjalla 1967 - 68
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Aulis Nurmisto – neljän suunnan mies

2.4.1927 - 21.8.2018

Seurakuntaneuvos Aulis Nurmisto kuului Jyväskylän kristillisen opiston 
ystäviin. Hän suoritti merkittävän osan elämäntyöstään rehtorina 

Saarijärvellä, missä hän nukkui pois viime kesän lopulla 91-vuotiaana.

Hän toimi pitkään kirkon hallinnossa, kirkolliskokouksen ja kirkko-
hallituksen jäsenenä. Sulkulan opiston johtokunnassa hän kantoi 

vastuuta opiston asioista vuosina 1977-1999, mistä ajasta viimeiset 11 
vuotta puheenjohtajana. 

Herännäisyys  Siionin virsineen ja seurapuheineen oli läsnä 
hänen uskonelämässään. Aulis Nurmisto vaikutti  monissa 

 paikkakuntansa tehtävissä, mm. kunnallispolitiikassa. Hänen sydäntään 
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lähellä olivat sotaveteraanit, joiden asioita hän edisti toimiessaan 
 Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosaston puheenjohtajana.

Aulis Nurmiston kummipoika Juha-Pekka Heinonen kuvaa kummi-
setäänsä tämän muistokirjoituksessa (KSML 23.9.2018) määrä-

tietoiseksi, kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi mieheksi, joka oli 
heikoimpien puolella. Saarijärvi-seura nimesi  Aulis Nurmiston Saari-
järven Paavoksi 2003.

 ”Ei ole olemassa erikseen uskonnollista ja maallista maailmaa”, Aulis 
Nurmisto kirjoitti sotainvalidien historiateoksen artikkelissaan. Mukana 
olo sekä kirkossa ja seuraliikkeessä että yhteiskunnan eri sektoreilla ker-
too hänen arvoistaan ja monipuolisuudestaan kaikkien yhteiseksi hyväksi. 

Kirjoituksessaan kummipoika nosti esiin Nurmiston kirjoittaman 
puhuttelevan mietelausesarjan. Se sisältää merkittävää pedagogista 

viisautta  ja  uskon tunnustamista. Siitä voi jokainen kristitty ottaa 
opiksi. Sukupolvien perintöön Nurmisto  varmaankin sisällytti myös 
heränneen kansan käyttämät Siionin virret.

Katso taakse, kiitä.  -- Nyt on aika katsoa taakse ja kiittää menneitä 
sukupolvia perinnöstä, jonka olemme saaneet.

Katso eteen, luota. -- Auliksen sanoin meidän tulee katsoa myös tulevai-
suuteen luottavaisin mielin, muuten emme jaksa.

Katso sivulle, rakasta. -- Se voima, joka innostaa tekemään asioita 
muiden hyväksi on rakkaus. Rakkaus isänmaata ja läheisiämme koh-
taan.

Katso ylös, usko! -- Voima tulee ylhäältä. Ihme on ikiaikojen Jumala ja 
usko iankaikkisen Jumalan apuun.

Tiedot kokosi 
Heikki O . Tukiainen
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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.
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Seuroja ja tapahtumia Keski-Suomessa

Ti 20.11.2018 klo 12 Saarijärvi. Raamattupiiri naisille, Saarijärven 
   seurakuntatalon takkahuone, Urheilutie 5. 
   Veisataan myös Siionin virsiä
Ma 26.11.2018 klo 17 Jyväskylä. Pappilan seurat,  Vanha pappila, 
   Vapaudenkatu 26
Ti 27.11.2018 klo 18 Keuruu. Seurat, Keuruun seurakuntakeskus:  
   pieni sali, Kippavuorentie 16, Keuruu
Su 2.12.2018 klo 13    Jyväskylän kristillinen opisto. 
   Adventtiseurat, klo 13 puuro, klo 14 seurat
Ke 5.12.2018 klo 18 Saarijärvi. Adventin ja isänmaan itsenäisyyden  
   siioninvirsiseurat seurakuntatalolla
Su 09.12.2018 klo 10 Tikkakoski. Herättäjän kirkkopyhä, 
   Tikkakosken kirkko. Saarna Alpo Järvi. 
   Messun jälkeen kirkkokahvit ja siioninvirsiseurat.
Su 09.12.2018 klo 18 Jämsä. Seurat. Kustaankoto, Lindemaninkatu 1, 
   Puhujana Tapani Ristaniemi

Ke 2.1.2019 klo 18 Saarijärvi. Siioninvirsiseurat seurakuntatalolla,
   Urheilutie 5
Ke 16.1.19 klo 18 Jyväskylä. Opiston seurat. Jyväskylän kristillinen  
   opisto, Sulkulantie 28, Jyväskylä
Ke 6.2.2019 klo18.00 Saarijärvi. Seurat ja vuosikokous  
   seurakuntatalolla, Urheilutie 5
Su 10.2.2019 klo 11 Jyväskylä. Opiston kirkkopyhä. Kuokkalan 
   kirkko, Syöttäjänkatu 4, Jyväskylä
   Jumalanpalvelus klo 11.00, jonka jälkeen 
   ruokailu. Siioninvirsiseurat klo 13.00
Ke 13.3.2019 klo 18 Jyväskylä. Opiston seurat. Jyväskylän kristillinen  
   opisto, Sulkulantie 28, Jyväskylä
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Jyväskylän kristillisen opiston 
säätiön valtuuskunta  
2018 - 2021

Jukka Alanko 
Reetta Almqvist 
Aila-Leena Matthies 
Hillevi Suutala 
Helena Viholainen 
Jukka Ruotsalainen 
Seppo Wuolio 
Aapo Reuter 
Timo Jokinen 
Heikki O. Tukiainen 
Osmo Kangas 
Tiina Parviainen 
Pirjo Salminen 

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön 
hallitus 2018 - 2019

Heikki K. Lyytinen (Jukka Helin) 
Riku Bucht (Jussi Hietala) 
Helena Peltonen (Tiina Parviainen) 
Liisa Kuparinen (Tuuni Hjelt) 
Helena Rasku-Puttonen (Jukka Alanko) 
Juhani Schiestl (Mika Nuorva) 
Harri Erkamaa (Matti Virtala) 

Henkilökunnan edustaja
Sirkka Salvi (Tiina Pennanen) 

Opiston kannatusyhdistyksen 
johtokunta

Tukiainen, Heikki O., pj. Uurainen
Hakkarainen, Kirsti, Saarijärvi
Kivioja, Leila, Jyväskylä
Nurminen, Leila, siht., Jyväskylä
Rajala, Esko, Jyväskylä
Toivio, Sulo, Saarijärvi 

Varajäsenet
Hytönen, Pekka, Leivonmäki 
Lahtinen, Matti, Hyvinkää 
Nurminen, Arto , Jyväskylä


