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Tervehdys opistolta!

Tammikuu on vanha kunnon pakkaskuu. hiihtoladut ovat hyvin 
hoidetut, ja maa hohtaa valkoisena. Se mitä muualla maailmassa 

kutsutaan valkoiseksi kurittajaksi tai siperian henkäykseksi, on meille 
tuttu kunnon tammikuu!

Uudet opiskelijat ovat tulleet taloon. Tutustumisjakso on käyty, 
ensimmäiset työssäoppimiset alkavat pian. Talo on täynnä innok

kaita opiskelijoita. Arvokas seminaari dogmatiikan professori Seppo 
A. Teinosen elämäntyöstä ekumeenisena vaikuttajana pidettiin 24.1., 
koollekutsujana ja järjestäjänä rovasti Risto Krogerus. Paikalla oli suuri 
joukko arvovaltaisia vieraita. 

Vuosi alkaa toimen merkeissä monella muullakin taholla. Kansan
opistot kokoontuvat pohtimaan asemaansa koulutuskentillä 

heti helmikuun alussa. Kansanopistot ovat merkittävä yhteisöllinen 
vaikuttaja niin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta kuin monen 
yksittäisen ihmisen elämän jäsentäjänä ja ohjaajana. 

On ilo työskennellä moniulotteisessa sivistyskentässä ja nähdä yhteis
kunnan muutoksessa kuinka koulutuksen muodot muuttuvat, 

mutta yhteisöllisyys ja herännäisyys säilyy ja pitää arvonsa. Myös 
keskustelu koulutusviennin ja koulutusmatkailun tulevaisuudesta osana 
Jyväskylänkin kristillistä opistoa jatkuu.

Opiston kirkkopyhä lähestyy myös vauhdilla. Toivotan opiston 
ystävät tervetulleiksi Kuokkalan kirkkoon   10. helmikuuta kello 

11.00 alkaen. Messun jälkeen on kirkolla tuttuun tapaan lounas

Jyväskylän kristillisen 
opiston kirkkopyhä ja 
opistolaispäivä  
Su 10.2.2019 klo 11 
Kuokkalan kirkossa

Klo 11 Messu Liturgi Minna Korhonen
  Saarna Jukka Hautala, Raudaskylän 
  opiston rehtori
  Kanttori Eija Väisänen
 
  Messun jälkeen ruokailu 

Klo 13 Seurat Jukka Hautala, 
  Eeva-Kaisa Rossi ja 
  Aino Suhola

Tervetuloa kaikki opiston entiset ja nykyiset opiskelijat 
sekä opiston ystävät. 

Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n  
vuosikokous pidetään 10.2.2019 klo14.30 opistolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat (kts. tark. sivu 13).

mahdollisuus ja seurat. Vierailevana saarnamiehenä on teologi, opettaja 
ja pappi Jukka Hautala Raudaskylästä, puhujana tavataan myös kirjailija 
Aino Suhola. Tervetuloa joukolla mukaan!

Hyviä hiihtokelejä toivottaen,
Harri Erkamaa, rehtori
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Järki käteen vaiko hyllylle?

En tiennytkään, että jopa tasavallan presidentti on taikauskoinen, 
ennen kuin olin lukenut yhden jos toisenkin ateistin mielipidekirjoi

tukset Keskisuomalaisesta 15.1.2019, nimet kirjoitusten alla.

Jyväskyläläisen fysiikan emeritusprofessorin mielestä Nykytieteen 
menestys ei pohjaudu kristinuskoon. Seurasi ankaraa lakimies Timo 

Hakasen aikaisemman kirjoituksen (19.12.2018) kritiikkiä. Professori 
julisti: ”Luonnontiede perustuu rationaaliseen ajatteluun, joka sulkee 
luonnonilmiöiden selittämisestä pois kaiken yliluonnollisen, kuten 
Jumalan.”

Hakanen on tunnustava kristitty, joka mielipidekirjoituksessaan oli 
kuvannut tieteen uranuurtajia Kopernikusta, Galileita, Kepleriä ja 

Newtonia vakaumuksellisiksi kristityiksi. Hän osoitti 1000luvun lopulla 
perustetun Oxfordin yliopiston kristillisen viitekehyksen. Englannin 
vanhimman yliopiston motto kuuluu edelleen: Herran on minun valoni. 
USA:n vanhin ja ykkösyliopisto Harvard perustettiin 1636 kirkonmies 
John Harvardin lahjoituksen turvin. Ensimmäinen rehtori oli pastori. 

Toinen Hakasta kritisoinut ateisti Savonlinnasta väitti kristittyjen 
vainonneen säälimättömästi toisia, kun kristinusko virallistui 

Rooman uskonnoksi. Hän kertoi kirjarovioista ja tiedon järjestelmälli
sestä tuhoamisesta otsikkoväittämänä ”Oikea usko” oli säälimätöntä vallan-
käyttöä.  Valistunutta nykyajan ihmistä hän kuvasi näin: ”hän ymmärtää, 
että Jumalan tai jumalien palvelu ja niille uhraaminen on taikauskoa.”

Järkeen ja tieteeseen uskovien miesten väittämät ovat uskaliaan 
julkeita. Heidän ajattelunsa on epäloogista. He uskovat oppinsa 

mukaan vain siihen, mikä voidaan kokemuksellisesti aistia ja todentaa. 
Luonnonilmiöiden ja olevaisen takana ei muka ole olemassa mitään.

Siitä, että maailmassa on lukemattomia uskontoja, ateistit viis 
veisaavat perustaessaan kaiken pohjaksi tieteellisen maailmankatso

muksen. Yliluonnollista ei ole, eikä Jumalaa. Myös unohdetaan, mitä 
julmuutta ja kuolemaa ateisti Stalin aiheutti miljoonille kristityille.

Kun itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksessa Helsingin tuomio
kirkossa on neljä presidenttiä puolisoineen sekä maan poliittinen 

johto, he kaikki harjoittavat taikauskoa nykyajan valistuneen järki
ihmisen logiikan mukaan. Ilmeisesti tätä harmittaa sekä joulun vietto 
että presidentin uudenvuodenpuheen lopputoivotus: Jumalan siunausta.

Professori perustelee jumalankielteisyyttään: vaikka USA:n kansasta 
95 % uskoo Jumalaan, maan huippututkijoista vain 7 % ja 

Britannian tutkimuseliitistä 5 %. Biologien, fyysikoiden ja psykologien 
joukossa uskovia on kuulemma vielä vähemmän.

Timo Hakasen mielipidekirjoituksen innoituksena oli ollut KSML:n 
Sunnuntaisuomalaisessa 9.12.2018 julkaistu viisisivuinen juttu 

akateemikko Markku Kulmalasta. Maailman arvostetuimpiin ilmasto
tutkijoihin kuuluva mies on ollut geotieteiden viitatuin tieteilijä maail
massa jo liki kahdeksan vuoden ajan. Tiedemiehen uskontunnustuksen 
lehti julkaisi näyttävin otsikoin: Ykkönen on Jumala ja kakkosena tulee 
vaimo. Tiede ei tule edes kolmantena. 

Tästä huippututkijan tärkeysjärjestyksestä ja sen painoarvosta 
Hakanen kirjoitti ja kiitteli lehteä todellisesta kulttuuriteosta 

”aikana, jolloin valtamedia suoraan tai epäsuorasti antaa ymmärtää, että 
tiede on korvannut kristinuskon tai että tiede ja kristinusko ovat vastakkaisia, 
toisensa poissulkevia suureita”. 

Ateistit kyllä viittasivat akateemikko Kulmalan lehtihaastatteluun. 
Koska heillä ei ollut kanttia arvostella huipputiedemiestä, he 

kohdistivat kritiikkinsä Hakaseen. Hänen mielestään kristinusko ja tiede 
täydentävät toisiaan. Professorin mielestä niitä ei saa sekoittaa toisiinsa, 
eikä saakaan.
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Logiikka voidaan määritellä monin näkemyksin. Se on oppi päätte
lemisestä ja sen laeista, mutta myös tietooppi siitä, voidaanko ja 

miten saavuttaa luotettavaa tietoa. Uskontotieteilijöiden viimeisimpien 
faktojen mukaan sekä uskonnollisuus että maallistuminen kasvavat. 

Professorin edellä mainitut alle 7 %:n lukemat muutaman maan 
uskovien tiedemiesten määrästä eivät anna ”tieteellistä ja järkevää” 

kuvaa ”uskovien” määrästä globaaleihin lukuihin verrattuna.

Maailmassa on reilut 7 miljardia ihmistä, joista 6 miljardia on 
jonkun uskonnon kannattajia. Ihmiskunnasta 60 % on kristittyjä 

ja muslimeja. 

Eurooppaa ja Kanadaa lukuun ottamatta uskontojen kannattajien 
määrä maailmassa kasvaa kohisten. Kristinuskon painopiste on 

Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. (Kotimaa 3/19, s 24.) Ateismia 
ajaviin Suomen Vapaaajattelijoihin kuului vuonna 2016 vain n. 1570 
jäsentä. Useina vuosina heidän jäsenmääränsä on vähentynyt sadoilla. 
Siitä he pitävät suunsa kiinni kehuessaan aikaansaannoksistaan ”eroa 
kirkosta” –kampanjan avulla. 

Vanha sanonta kuluu: järki käteen! Toki järkeä tarvitaan ja sitä 
myös kristityn tulee käyttää elämän vaiheissa. Se on Luojan luoma 

tärkeä ominaisuus ja osaamiskeino ihmisessä. Mutta sillä ei kukaan 
pysty selittämään tuonpuoleista ja yliluonnollista. Eikä uskoa Jumalaan. 
Ja kuitenkin läpi kirkon historian uskovilla on ollut todistetusti 
kokemuksia sellaisesta, minkä kokemuspohjan ateistit kieltävät, vaikka 
perustavat koko maailmankatsomuksensa kokemuksien varaan. 

Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Kun maailma ei omassa viisaudessaan 
oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja 

näin pelastaa ne, jotka uskovat.” (1. Kor. 1: 21.) Uskonasioissa järkeä ei 
voikaan ottaa käteen; se on hyllytettävä.

1800luvulla oli eräs vanha tiedonvälityskeino: muutaman sivun mittai
set painetut arkkiveisut. Niissä oli sekä maallista että hengellistä aineis

toa toimien maailmankuvan muokkaajina. Arkkivirsiä levitettiin ja niitä 
veisattiin virsikirjan ohella. Efraim Jaakolan 1827 julkaisema arkkivirsi 
otettiin myöhemmin Halullisten Sieluin Hengellisiin Lauluihin (63: 116).

  Järki wangiksi ottakaamm´, Pyhää Henkeä anokaamm´, 
 Joka oikein opettaa Isää Poikaa tuntemaan!

Myöhemmin Wilhelmi Malmivaara otti virren muokattuna Siionin 
virsiinsä (1893) nro 54:113 Järkenne nyt vangitkaa. Nykyisin virsi 

alkaa sanoilla Järjen tie kun harhauttaa (SV 2016; 124: 17).

Heikki O. Tukiainen
eläkerovasti Uurainen
johtokunnan pj. 

Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistyksen johtokunta Heikki Tukiaisen 
luona kokouksessa 21.1.2019.
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Seurapuhe 
Adventtiseuroissa 
Jyväskylän kristillisellä 
opistolla 2.12.2018

Adventin tapahtumat ovat monelle lapsuudesta tuttuja. Niihin liittyy 
myös helposti visualisoituvia elementtejä, kuten aasi, palmunoksia 

ja vaatteita. Tapahtumia kaiken lisäksi kerrataan kahtena eri pyhänä, ja 
tuttujen laulujen ja virsien avulla. 

Olen havainnut, että lapsena kuullut Raamatun kertomukset on 
tullut kuviteltua joihinkin tuttuihin paikkoihin. Minulle Golgata 

on aina sijainnut kotikaupungissani Jyväskylässä, Variskukkulalla. Se on 
pieni mäennyppylä MäkiMatin ja Kortepohjan alueiden välissä, jossa nyt 
on jalkapallokentät. Lapsena siellä aina hiihdettiin ja laskettiin mäkeä. 

Pietarihan sen sijaan kielsi Jeesuksen meidän mökkirannassa 
Ähtärissä, jos ette tienneet. Veljeni Tepon mukaan maailman 

luominen taas on tapahtunut Kortteisen saunan luona, ja Beetlehemin 
seimi sijaitsi mummulan kaivon vieressä. 

Aasilla ratsastamisen muistan tapahtuneen ilman muuta myös 
Kortepohjassa, kirkon viereisellä pyörätiellä. Ehkä siksi, että lapsena 

minua vietiin usein Kortepohjan kirkkoon pyhäkouluun. Sieltä en tosin 
muista varsinaisesti juuri muuta kuin että kun puhuttiin lähetystyöstä, 
minulla meni sapatti ja safari sekaisin, ja se oli vähän noloa mutta. 

Mutta millaista Vapahtajaa kukin meistä odottaa? Kuka sieltä oikein 
saapuu, kenelle pitää raivata tie? Tihrustan silmillä hämärillä, 

kuten virrentekijä, mutta en oikein vielä näe enkä erota. Me emme voi 
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nähdä Jumalaa, mutta kovastihan me yritämme. Tähyämme parhaamme 
mukaan, emmekä silti näe, ainakaan sitä lapsena kuviteltua partaukkoa. 
Silti moni kuvittelee tuntevansa Jumalan, ja oikeuttaa sillä omat 
näkemyksensä, vaikkakin Raamatusta voidaan lähes asiasta kuin asiasta 
löytää myös aivan päinvastaisia tulkintoja. 

On siis pakko katsoa laajemmin ympärilleen, eikä vain omiin mieli
kuviinsa. Voisikohan Jumalan kuva koostua ikään kuin pikseleistä, 

joita on ripoteltu sinne tänne pitkin maailmaa.

Voimme nähdä vaikkapa luonnon ihmeet ja luomistyön tulokset 
kaikessa rikkaassa moninaisuudessaan. Voimme nähdä vihreiden 

kasvien kasvavan siemenistä, joita ihminen ei kaikessa viisaudes
saankaan osaa valmistaa, mutta jotka yhteyttäessään tuottavat meille 
elinteärkeän hapen ja biomassan. Voimme nähdä miljoona kaloria 
kerralla haukkaavan sinivalaan, jonka verisuonessa mahtuisit uimaan, 
tai älykkäitä hyppyhämähäkkejä, jotka osaavat houkutella saaliita 
verkkoonsa näppäilemällä lankojaan kuin kitarankieliä. Ja sitten joku 
sanoo että eimikään pamahti 13,8 miljardia vuotta sitten ja tämä kaikki 
tuli. No saattoi pamahtaakin, mutta kun kosmologilta kysyy että miksi, 
hän sanoo että ”en tiedä, ihan muuten vaan”. Vastaukseen on kyllä 
aika vaikea tyytyä, on pakko siteerata Paavo Ruotsalaista ja sanoa että 
”tarvitaan parempi tieto”. Pitää etsiä lisää pikseleitä.

Teen töitä nuorten, usein itseään ja yhtä lailla jumalakuvaansa 
etsivien ihmisten kanssa. Aholansaareen leirille tulee yhä 

useammin nuori, joka haluaa jostakin syystä elämälleen uutta alkua 
uudessa ympäristössä, poissa vanhasta kaveripiiristä. Taustalla voi olla 
kiusaamista, yksinäisyyttä ja ahdistusta. Kuulemme nuorten puhuvan 
seuroissa, kuinka ihmeellistä on ollut saada kokemus siitä, että 
kelpaakin sellaisenaan, ilman että tarvitsee pakottaa itseään johonkin 
muottiin. Vasta ilmestyneessä Nuori Yty lehdessä rohkea 15vuotias 
Ronja kirjoittaa riparikokemuksestaan saaressa: ”Aiemmin saatoin olla 
oma itseni vain harvojen ja valittujen joukossa, nyt minulla oli tukenani 
kokonainen yhteisö. Kukaan ei kyseenalaistanut minua, ei pilkannut 
tai hyljännyt, minut otettiin avosylin vastaan juuri tällaisena, omana 
itsenäni, muunsukupuolisena”. 
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Siihen, millainen kuva Jumalasta ihmisellä on, vaikuttaa aivan 
varmasti se, onko häntä rakastettu, ja kuinka toiset ihmiset ovat 

häntä kohdelleet. Ja ”toiset” tarkoittaa aina ”meitä”, eli myös minua, ja 
sinua. Odottaako ihminen armollista vapahtajaa vai ankaraa tuomaria, 
on varmasti yhtä lailla kiinni sinusta ja minusta, kuin siitä, mitä sanoja 
hän on lukenut Raamatusta, tai mitä lapsena kuvitellut. Jumalan kuvan 
palaset, pikselit, ovat Jumalan sanan lisäksi ihmisiä ja ihmiskohtaloita, 
kuten yleisestä ilmoituksesta jo vanhastaan opetetaan.

Adventti laittaa siis myös miettimään, millainen tienraivaaja minä 
olen. Jos Johannes Kastaja ei pitänyt itseään oikein siihen tehtävään 

arvollisena, kuinka meistä kukaan voi valmistaa tietä kuninkaalle? On 
varmaa, että useammin käännän pääni pois kuin katson ihmistä silmiin. 
Useammin olen kaukana kuin lähellä. Harvoin löydän oikeita sanoja, 
ja autan mieluiten niitä joita on mukava auttaa enkä niitä, joiden 
auttaminen olisi jotenkin kiusallista. Ainoaksi lohdukseni jää, että ehkä 
Vapahtajan saapuminen ei ehkä ole kuitenkaan minun onnistumisistani 
kiinni. Kaikkivaltias ehkä osaa ilman minuakin ajella aasillaan suoraan 
surevan, yksinäisen, kodittoman, mitätöidyn, tai syyllisyyden kuorman 
alle uupuvan luokse. Joulu tulee ja vapahtaja syntyy, olimme me ihmiset 
kuinka huonoja tahansa. Juuri huonoja varten hän syntyy ja saapuu. 
Minua, sinua, ja muita. 

Yhteistä maailmaakin ajatellaan usein ikävien asioiden kautta. 
Huonot uutiset myyvät paremmin kuin hyvät. Meitä syystäkin 

pelottaa moni asia maailman tilassa ja tulevaisuudessa. Hyvät asiat jäävät 
helposti piiloon, mutta eivät ne mihinkään ole kadonneet:

Voimme nähdä lastemme syntyvän kasvavan, ihmisten oppivan 
toisiltaan inhimillisyyttä, voimme nähdä kuinka sairasta autetaan 

ja surullista lohdutetaan, heikkoa tuetaan, erilaisuutta kunnioitetaan, ja 
epäonnistuneelle sanotaan: ”ei se mitään haittaa”. Siellä missä ihmisten 
välillä on rakkautta ja anteeksiantoa, siellä on kappale Jumalan valta
kuntaa.

Me kaikki yritämme nähdä Kuninkaamme saapuvan, koska me 
kaipaamme häntä, ja armoahan me hänessä kaipaamme. Sitä, että 

sinä kelpaisit, ilman että joku sanoo sinulle millainen sinun pitää ensin 
olla, tai millaiseksi tulla. Sitä, että joku katsoo sinua silmiin ja sanoo 
ilman ehtoja: Ei haittaa. Sinä olet minulle rakas. Kaikki on annettu 
anteeksi.

Mika Nuorva
nuorisosihteeri, muusikko ja valokuvaaja

Armossa avarassa
Herättäjäjuhlat Nivalassa 5.-7.7.2019

Tutustu Siionin Virret –lukupiiriin verkossa

Tässä ohjeet:
1. Mene HerättäjäYhdistyksen verkkosivuille osoitteessa:  

www.h-y.fi;
2. Avautuvasta verkkosivujen luettelosta klikkaa: Herättäjä- 

Yhdistys: Etusivu;
3. Avautuvassa Etusivun valikossa HY:n logon oikealla puolella 

kahdessa rivissä on 12 asiakohdetta; valitse niistä klikkaamalla 
toiseksi viimeisin: Siionin virret;

4. Avautuvassa valikossa oikealla on vihreällä pohjalla SV:iin  
liittyviä aiheita. Rullaamalla tätä sivua alaspäin, löydät vihreältä 
alimmaisena: Siionin virret – lukupiiri. Klikkaa sitä.

5. Avautuu otsikko, jossa on kuluvan viikon kuusi virttä, esim. : 
ma 28.1.2019 Siionin virret 136141. Rullaamalla sivua alaspäin 
nämä virret esitellään. Valikkosivun alareunassa on oikealla 
ohje: vanhemmat tekstit ja vasemmalla ohje: uudemmat  
tekstit. Jompaakumpaa aina sivun alareunaan päästyäsi klikkaa
malla pääset lukupiiriä seuraamaan haluamiesi virsien kohdalle. 

6. Rullamaalla voit myös löytää sivun oikealta reunalta kuukausit
taisen blogiarkiston. Sitä kautta pääset nopeammin haluamaasi 
kohteeseen, kunhan vähän opettelet.
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Seuroja ja tapahtumia Keski-Suomessa
Ke 6.2.2019 klo18 Saarijärvi. Seurat ja vuosikokous  
   seurakuntatalolla, Urheilutie 5
Su 10.2.2019 klo 11 Jyväskylän kristillisen opiston kirkkopyhä ja  
   opistolaispäivä. Kuokkalan kirkko, Syöttäjän 
   katu 4.  Jumalanpalvelus klo 11.00, jonka 
   jälkeen ruokailu. Siioninvirsiseurat klo 13.00.  
   Seurojen jälkeen opiston Kannatusyhdistyksen  
   vuosikokous opistolla klo 14.30.
Su 10.2.2019 klo 18 Jämsä. Seurat. Kustaankoto, Lindemaninkatu 1.
   Mukana Arto Nurminen.
Ma 18.2.2019 klo 17 Jyväskylä. Seurat, Vanha pappila, Vapaudenk. 26
Ti 19.2.2019 klo 18 Keuruu. Seurat Keuruun seurakuntakeskus: 
   pieni sali, Kippavuorentie 16. Puhujana Risto  
   Krogerus.
Su 24.2.2019 klo 15 Laukaa. Seurat, Laukaan seurakuntatalo, 
   Saravedentie 4.
Ke 6.3.2019 klo 18 Saarijärvi. Seurat /veisuut seurakuntatalolla,  
   Urheilutie 5.
Su.10.3.2019 klo  10 Saarijärvi. Herättäjän kirkkopyhä, rehtori Harri  
   Erkamaa Jyväskylän kristillisestä opistosta 
   saarnaa messussa, ruokailu ja seurat seura
   kuntatalolla, Urheilutie 5.
Ke 13.3.2019 klo 18 Jyväskylä. Opiston seurat. Jyväskylän kristillinen  
   opisto, Sulkulantie 28, Jyväskylä. Puhujana  
   Heikki O. Tukiainen
Ma 18.3.2019 klo 17 Jyväskylä. Seurat, Vanha pappila, Vapaudenk. 26
Ti 19.3.2019 klo 18 Keuruu. Seurat Keuruun seurakuntakeskus: 
   pieni sali, Kippavuorentie 16. Puhujana Mika  
   Nuorva
Ke 3.4. 2019 klo 18  Saarijärvi. Seurat seurakuntatalolla, Urheilutie 5
Su 14.4.2019 klo 18 Jämsä. Seurat. Kustaankoto, Lindemaninkatu 1.
   Puhujana Risto Vallipuro.
Ma 22.4.2019 klo 17 Jyväskylä. Seurat, Vanha pappila, Vapaudenk. 26
Ke 24.4.2019 klo 18 Jyväskylä. Opiston seurat. Jyväskylän kristillinen  
   opisto, Sulkulantie 28, Jyväskylä
Ke 1.5.2019   Saarijärvi. Vappuseurat, aika ja paikka 
   tarkentuvat myöhemmin.

Vuosikokouskutsu
Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pide
tään sunnuntaina 10.02.2019 klo 14.30 Jyväskylän kristillisellä opistolla, 
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Jyväskylässä 21.01.2019  Johtokunta

Esityslista
  1. Kokouksen avaus 
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
      tarkastajaa  ja kaksi ääntenlaskijaa  
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Käsitellään vuoden 2018 vuosikertomus
  6. Esitetään vuoden 2018 tilit sekä toiminnantarkastajan kertomus
      lausuntoineen
  7. Päätetään tilien hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
      vastuuvapauden  myöntämisestä tilivelvollisille
  8. Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019
  9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuotta 2019 varten
10. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
12. Ilmoitus ja muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Ti 7.5.2019 klo 18 Keuruu. Seurat Keuruun seurakuntakeskus: 
   pieni sali, Kippavuorentie 16. 
Su 12.5.2019 klo 18 Jämsä. Seurat. Kustaankoto, Lindemaninkatu 1.
Ti 21.5.2019 klo 17 Jyväskylä. Seurat, Vanha pappila, Vapaudenk. 26
Ke 5.6.2019    Uurainen. HY:n KeskiSuomen alueen 
   kesäretkipäivä Perhepappila Kaikurannassa 
   Tukiaisilla Salmikuukantie 122. Seurat, ruokailu  
   (varattava), tutustuminen kotikappeliin. 
   Tarkemmin toukokuun Ystäväviestissä.  
Ke 26.6.2019   Saarijärvi. Vastojentekoseurat Kohmun
   Hakkaraisilla. Klo 16 alkaen vastojen tekoa. 
   Tarjoilu ja Siioninvirsiseurat klo18. Osoite: 
   Suljetunmäentie 107, 43170 Häkkilä Kohmu.
6.7.2019  Retki Herättäjäjuhlille Nivalaan Saarijärveltä.
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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.

Vuoden 2019 jäsenmaksu pyydetään maksamaan Osuuspankin tilille.

Merkitse 
- saajaksi:                Jyväskylän kristillisen opiston kannatusyhdistys ry
- tilinumeroksi:      FI89 5290 0220 5384 56
- viitenumeroksi:   123
 



JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä
www.jko.fi
puh. 014-3348 000
toimisto@jko.fi

Jyväskylän kristillisen opiston 
säätiön valtuuskunta  
2018 - 2021

Jukka Alanko 
Reetta Almqvist 
Mirja Hytönen
Timo Jokinen
Osmo Kangas
AilaLeena Matthies 
Tiina Parviainen
Jukka Ruotsalainen
Pirjo Salminen
Hillevi Suutala 
Heikki O. Tukiainen
Helena Viholainen 
Seppo Wuolio 

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön 
hallitus 2018 - 2019

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

Henkilökunnan edustaja
Sirkka Salvi (Tiina Pennanen) 

Opiston kannatusyhdistyksen 
johtokunta

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

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


