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NURMEKSEN EVANKELISEN OPISTON YSTÄVÄT RY:N LEHTI

Kouluneuvos Yrjö Länsiluoto:

”Pohjoismaiden
vaatimattomin
kansanopisto”

Toveripäivillä Marian päivänä 2012
Haikolassa muisteltiin Nurmeksen Seudun Evankelisen Kansanopiston alkuvaiheita tasan 70 vuotta sitten keväällä 1942.
Opiston kannatusyhdistys oli perustettu
Joensuussa 8.1.1939, mutta sota esti toiminnan aloittamisen. Joulukuussa 1940
voitiin ostaa pika-asutukseen määrätystä
Haikolan tilasta runsaat 30 hehtaaria ja rakennukset kansanopistoa varten.
Opistotyön alkaminen siirtyi lopulta
tammikuuhun 1942. Silloin oli sota käynnissä ja ensimmäinen johtaja pastori Toivo
Salomaa rintamalla. Johtajattareksi valittu
maisteri Helvi Valkonen yhdessä kahden
muun naisopettajan kanssa joutui sitten
käytännössä junailemaan uuden opiston
käyntiin. Se ei ollut helppoa, kuten tuon
ajan dokumenteista käy ilmi.
Helvi on muistellut saapumistaan
Haikolaan talven hankien halki. Mukana
oli myös pöytälamppu, jolle ei kuitenkaan
ollut käyttöä, sillä kylällä ei ollut sähköä.
Helvi kyseli talon vahtimestarilta Roosa
Timoselta: ”Täällä pitäisi alkaa kansanopisto. Mitähän valmisteluja on tehty?”

Roosa: ”On täällä uudet multiaiset.” Helvi:
”??? Onko esimerkiksi pulpetteja?” Roosa:
”Onhan täällä kaikenlaisia vikkeitä.” Helvi jatkoi kyselemistä ja sai tuon tuostakin
Roosalta vastaukseksi: ”Ka, enpä tieäk.”
Helvi: ”Kuka tietää?” ”Kanttori Tiiainen
tietää.” Helvi: ”Voisikohan hän tulla käy-

mään?” ”On Kiteellä kahdensadan kilometrin päässä.”
Toivo Salomaa kantoi rintamalla huolta opiston asioista. ”Tykkiemme jyristessä Karhumäen edustalla hahmoteltiin
eräässä teltassa opistomme ensimmäinen
talousarvio ja opetussuunnitelma.” Toivo

Lea Peltonen opetti käsitöitä, teologi Helvi Valkonen oli johtajatar ja vt. johtaja,
Elsa Väänänen talousopettaja.
tiesi, miten vaikea tilanne Haikolassa oli:
”Opettajien virat täytettiin, ja kiitollisia
saamme olla Taivaalliselle Isälle siitä, että
he ovat olleet sellaisia, jotka eivät ole lannistuneet uudisraivaajan tehtävien edessä.
Sellaistahan heidän työnsä tuli olemaan,
kun oli alettava sananmukaisesti tyhjästä.
Opiston lähimmät naapurit ansaitsevat
kiitoksen monenlaisten alkuvaikeuksien
voittamisesta. Parempaa vastaanottoa
opisto ei olisi voinut ympäristöltään toivoa.”
Toivo kirjoitti Helville: ”Kuule, minä
ymmärrän hyvin, miltä Sinusta on monesti tuntunut näiden työkuukausien
ja viikkojen aikana. Kyllä täytyy olla aivan erikoisin lahjoin varustettu yksilö,

joka kykenee tuollaiseen uudisraivaajan
tehtävään. Ja Sinulle niitä lahjoja on siunattu harvinaisessa mitassa. Olen kovin
iloinen, että tulit puuhaan mukaan, sillä
tiesin alunperin millaisesta tehtävästä on
kysymys. Kyllä työ jälestäpäin tekijänsä
palkitsee myöskin ansaitulla tyydytyksellä siitä, että vaikeudet on kyetty voittamaan. Jumala on ollut mukana tukemassa
armollaan ja siunauksellaan ja silloin on
turvallista yrittää eteenpäin, vaikka usko
ja luottamus saavatkin monesti käydä kovan koetuksen läpi. Kiitolliseen ja iloiseen
mielialaan on sentään paljon syytä.”
Otsikko on Yrjö Länsiluodon tarkastuskäynnillä huhtikuussa 1943 antama
arvio Nurmeksen opiston tiloista.

Kuhmossa 24.3.2012 ja kertoi puhelimessa: ”Minulla ei varmaan koskaan elämässäni ole ollut niin hyvää aikaa. Tulin
vaatimattomista oloista. Opistolla oli kodikasta, iloista ja hauskaa. Sain opistosta
ystäväksi Kaija Komulaisen, sittemmin
Pappila, jonka kanssa oli hyvä voida puhua suoraan. Niin, se oli todella elämäni
hauskinta aikaa.”
Kaisun omasta opistoajastaan laatima kirjoitus on säilynyt: ”Paljon puuttui
silloin alussa huonekaluja ja muutakin
tarpeellista. Ei ollut myöskään oppilas-

pöytiä. Istuimme vain kaikki yhden pitkän pöydän ympärillä. Vähitellen sitten
alkoi ilmestyä uutta. Laitettiin myös verhoja, pöytäliinoja ym. Oli niin hauskaa
olla kaikkea tuota tekemässä. Tuntui
aivan kuin tekisimme kaikkea omaan
kotiimme. Niin on sitten pitkin talvea
saatu uutta: pöytiä, tuoleja, komeroita
ja kaappeja. Ilo on joka kerran suuri kun
jotain saapuu tai valmistuu. Sillä osaamme iloita vähästäkin. Suuri ilo syntyy
varsinkin karbiidin ja öljyn saamisesta.
Iso pirtti, joka toimii luokkana, ruokasalina ja osalle
tytöistä makuuhuoneena on
rauhallisen kodikas. Sellainen
hirsiseinäinen,
jossa on erikoisen mahtava
kurkihirsi.”
”Heti alusta
alkaen olimme
kuin kotonamme. Me pieni
joukko kotiuduimme hyvin.
Olimme opiston
ensimmäiset oppilaat.”

TAPASIMME KAISU PIIRAISEN

Kaisu Piirainen kodissaan Kuhmossa vuonna 2005. (Kuva: Timo Kyllönen)
Kuhmolainen Kaisu Piirainen oli yksi
Nurmeksen opiston ensimmäisistä oppilaista. Hänen tiensä vei Japaniin, missä
hän toimi Evankeliumiyhdistyksen lähetystyössä 20 vuotta. Kaisu oli jo lapsena
saanut lähetyskipinän yhdistyksen Lasten lehdestä, jossa muun muassa Tyyne
Niemi kertoi työstää lähetyksen lastentarhassa. ”Näiden kertomusten innoittamana ajattelin lähetystyön tekemistä
ensimmäisen kerran noin kymmenen
vanhana”, Kaisu muistelee.
Nurmeksen opistovuoden jälkeen
Kaisulle avautuivat 1945 Raahen semi-

naarin ovet. Heti seminaarin päätyttyä
Kaisu lähetti hakukirjeen Evankeliumiyhdistykselle, joka vastasi pian ja kutsui
hänet lähetyskouluun. ”Eräs veljistäni oli
myös käynyt lähetyskoulun, mutta hän
ei päässyt lähtemään vaimonsa sairauden takia. Siksi minusta tuntui, että minulla oli velvollisuuskin lähteä tekemään
työtä, johon myös veljeni oli halunnut.”
Kaisulla oli kymmenen veljeä, joten
aika opiston sisaruspiirissä – ensimmäisinä vuosina opistoon otettiin vain naisoppilaita – oli hänelle ainutlaatuinen.
Kaisu vietti 89-vuotissyntymäpäiväänsä

Vanha runko - uusi kevät
Keskellä Haikolan pihaa kasvaa vanha koivu, joka on jo nähnyt monta kevättä. Se muistuttaa menneistä vuosikymmenistä mutta samalla se myös versoo
joka kevät uutta kasvua. Niin tapahtuu
yhdistyksellemmekin. Kansanopistotoiminta on menneisyydessä, takanapäin.
On uuden kasvun aika. Monet versot
lähtevät vanhasta vankasta rungosta,
mutta myös uusia ideoita ja uutta toimintaa tarvitaan. Haikola-hanke on
saatu päätökseen, joten voimat on suunnattava uuden toiminnan ideoimiseen
ja kehittämiseen, niin että talo saadaan
kannattavaksi.
Sitten viime Pirtin Viestin suurin
muutos Haikolassa on epäilemättä uuden isäntä-emäntäparin asettuminen
taloksi. Annastiina Laaninen ja Pasi
Leppälä, jotka viime lehdessä esiteltiin,
päätyivät hankkimaan kodikseen Nurmeksen Kynsiniemen vanhan koulun ja
keskittymään jatkossa omaan alaansa,
taideopetukseen.
Tuija Värriö ja hänen miehensä Asko
Karjalainen asettuivat Haikolaan helmi-

Uudet
asukkaat
Haikolaan
Haikolan uudet asukkaat Tuija
Värriö ja Asko Karjalainen, Mikä toi
teidät Nurmekseen ja Haikolaan?
Millainen on unelmanne Haikolasta?
Tuija vastaa:
Tulin Nurmekseen Ivalosta pääasiassa tietenkin mieheni Askon vanavedessä. Hän oli jo täällä töissä ja pystyi
kuulostelemaan ja katselemaan paikkoja, josko täältä löytyisi se "meidän
näköinen" tila, jossa voisimme asua ja
harjoittaa jotakin yritystoimintaa, johon sisältyisi ruokatarjontaa.
Salmenkylältä löytyi kaunis perinteikäs tila, joka kaipasi asukkaita
ja kunnostusta. Se sykähdytti meidän
molempien sydäntä. Siispä ostimme
sen sillä silmällä, että voisimme sillä
tilalla harjoittaa jonkin sortin maatilamatkailuyritystä. Kuviot muuttuivat
ja ostin Niilo Kunnasrannalta Aronsalmen kioskin. Kioski osoittautui
niin kysytyksi pysähdyspaikaksi, että
päätimme sijoittaa siihen ja laajentaa
kioskia isommaksi ja nykyaikaisemmaksi kahvilaksi, joka voisi palvella
asiakkaita muinakin aikoina kuin kesäkuukausina.
Näin ollen Pyykkölän tilan remontointi pitopalvelu- ym. yritystoimintaan olisi ollut liian iso hanke kioskin
kanssa yhdessä, joten päädyimme
miettimään muuta ratkaisua.
Haikola pitotalo tupsahti kuin taivaasta eteemme ja tietoisuuteemme,
kun sain kutsun tulla tekemään Haikolaan pikkujouluruokailuja. Jo silloin
ajattelin, että tämä olisi ihana paikka

Tuija ja Riikka Värriö sekä Asko Karjalainen
Haikolan pitotalon keittiössä.
toteuttaa pitopalvelu- ym. ruokailuja. Kun kuulin, että tänne kaivataan
meidän henkistä pariskuntaa, ei ollut
vaikea tehdä päätöstä. Kaikki järjestyi
kuin ihmeen kaupalla, minkä me ajattelemme olevan suurta johdatusta.
Asko ja Tuija:
Haikolan historia on pitkä, rikas ja
monivaiheinen, ja sen hyväksi on tehty
lujasti töitä monen ihmisen sydämellä
ja käsillä. Jo se sykähdyttää ja liikuttaa. Mekin lähdimme sydämillämme
ja sillä ammattitaidolla, mikä meillä
on, suunnittelemaan ja antamaan panoksemme Haikolan tulevaisuuden
hyväksi, niin että Haikola pysyisi elinvoimaisena paikkana, jossa ihmiset
voisivat kokea tavalla tai toisella iloa,
luonnon rauhaa ja lämpöä täällä ollessaan.
Haikolan pirtti, pihapiiri ja Pielisen
kauniit maisemat antavat jo sinällään
ihmisille lämpimän ja mieliin painuvan kokemuksen. Unelmana meillä
on löytää se tie ja toimintatapa, miten
me voisimme rakentaa ja tukea omalta osaltamme sekä tätä ilmapiiriä että
Haikolan menestymistä nykymarkkinoilla.

kuussa. Asko otti vastuulleen kiinteistöt.
Niinpä ei yhdistyksen sihteerin yöuniin
enää hiivi huoli siitä, riittääkö Haikolan
öljykattilassa ainetta tai sammuuko vai
ei keskuslämmityskattilan polttimo!
Tuijan Toiminimi Eväs Pailakka vuokrasi aitat ja huolehtii vastedes majoitustoiminnasta. Tuija pyörittää yrittäjänä
myös Aronsalmen sillan kioskia ja valmistaa Haikolassa pitoja tilausten mukaan.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi
Haikolan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen pienen avustuksen, jonka turvin saimme Kärki Konsultit Ky:n Ella
Kärjeltä asiantuntevaa ja kannustavaa
opastusta, tarkkoja laskelmakaavioita
ja muutakin apua, myös talkooperiaatteella! Projektipäällikkö Tuulan ja yhdistyksen sihteerin Kyllikin humanististeologinen koulutus tosin osoittautui
heikohkoksi evääksi talouslaskelmien
maailmassa ja taisi kompastuttaa moneen otteeseen niissä opinnoissa. Joka
tapauksessa taitavan konsultin toiminta
oli isoksi avuksi aloitteleville yrittäjille.

Haikolan uuteen kevääseen kuuluvat omat kotisivut www.haikolantalo.
fi, oma logo ja samaan henkeen laaditut käyntikortit, kirjepaperit ja -kuoret.
Haikolan esitteen laatiminen ja kotisivujen vieraskieliset käännökset ovat vielä
valmisteilla, samoin vieraille esitettävä
Haikolan ja opiston vaiheiden kuvaus.
Toivomme, että mahdollisimman
moni Pirtin Viestin lukija suuntaisi
matkansa Haikolaan näkemään ja kokemaan sen uutta kevättä! On kursseja
ja tapahtumia, on kauniit tilat perhe- ja
muille juhlille, on aittamajoitusmahdollisuus.
Haikolassa kevättalkoiden jälkeen
24.5.2012

"Mitäsää aijot tehr lomal?" "Pyöräillä
Nurmekseen kolmeksi päiväksi puutarhatalkoisiin." "Kui???" Työkavereiden
mielestä lomalle pitää mennä lentäen.
He ovat mieluummin kolme päivää turistiripulissa kuin haravoimassa. Ei ole
parempaa ajankohtaa kesälomalle kuin
toukokuu: ilma on raikas, ei ole paarmoja, linnut laulavat ja aurinko paistaa.
Eikä ole mukavampaa tapaa viettää
aktiivilomaa kuin leppoisassa seurassa
kitkeä hiukan, haravoida hiukan, kanniskella romuja hiukan - ja syödä paljon.
Haikolan pihalla on iso pino klapeja ihan sitä varten, että kaikille riittäisi helppoa tehtävää. Sitä on siirretty
kuulemma lukuisia kertoja. Nyt puut
kannettiin kuusten vierestä entiseen
lehmäparteen. Lintujen konsertti Lipinlahden kaikuvassa akustiikassa antoi
kepeän taustamusiikin, mutta vallan
huvittavaksi äityi kolmantena päivänä
sammakkojen kurnutus ja loiskutus.
Kuolleita kortteita pois rantavedestä
nostellessa sai varoa, ettei keihästänyt
talikolla kosiomatkan pöllämystyttämää Sakua.
Puutarhatöistä mitään tietämättömän ja ruumiilliseen työhön tottumat-

toman
turistin
tuottavuus
ei tietenkään ole
kaksinen.
Rasitusvammoja
ei päässyt
kuitenkaan syntymään,
koska
vähän
päästä
Minna Salonen, pitkämatkaitalkoosin talkoolainen, joka polki
laiset
pyörällään viikonpäivät halki
kutsuttiin Suomen Eurasta Hämeenlinnan,
mainion Kouvolan, Mikkelin, Varkauden,
ruoka- tai Outokummun ja Kolin kautta
kahviKohtavaraan, kaikkiaan 800
pöydän
kilometriä. Voimia riitti vielä
ääreen.
talkoisiinkin!
Luulen
olleeni huittislaisen hullun serkkuni
kaltainen, kun takuulla söin enemmän
kuin tienasin, mutta mukavaa oli.
Kesän on hyvä tulla siistittyyn pihaan
ja reipastuneeseen mieleen.

Tuula Koivisto ja Kyllikki Tiensuu

Haikolan talo
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A R K K I T E H T I T O I M I S T O Kirkkokatu
80110 Joensuu

TORIKKA&KARTTUNEN

p. 040 553 0357,
040 553 0353

Haikolan remontissa mukana

Yhdessä
hyvä tulee!

TERVETULOA BOMBALLE!
ILTARISTEILY PIELISELLÄ
25 e/aikuinen, 10 e/4-15v lapsi
Ke ja la klo 18 – 20
ajalla 4.-28.7.2012
Bomban kylpylän allasosasto
Kylpylä avoinna kesäaikaan
klo 10 – 20 ja aamu-uinti
klo 7 – 10
Tuulentie 10, 75500 NURMES
puh. 020 1234 908,
fax (013) 687 2401
Puheluiden hinnat 020-numeroihin: lankapuh. 8,28 snt/puh. + 7 snt/min, matkapuh. 8,28 snt/puh. + 17 snt/min.

Teollisuustie 5
75530 NURMES
puh. (013) 226 506

Haikolan
talkoolaiset
vakuuttaa
Pohjola

Pitkänmäen
Puusepänliike Oy
Pitkänmäentie 4, 75530 Nurmes
puh./fax (013) 462 349

Porokylänkatu 24, 75530 Nurmes
Puh. 013-480186

Pohjola
Porokylänkatu 19
75530 Nurmes
010 253 000

Timolantie 11 | 75530 NURMES | p. (013) 284 425

YLÄ-KARJALAN SÄHKÖ OY
Porokylänkatu 14, 75530 NURMES • p. 013 461 755

Kiinteistövälitystä
Nurmeksessa yli 40 vuotta
Pielisen
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Porokylänkatu 19, 75530 Nurmes
puh. 010 254 3582, 0400 670 891, 040
847 5974, 050 590 6022

Puhelut 010-numeroihin matkapuhelimesta 8,28 snt/puh.+17,04 snt/min.,
lankapuhelimesta 8,28 snt/puh.+5,95 snt/min. (alv 23%)

p. 040 180 5849

kehittämispalvelut ja hanketoiminta
elinkeinotyö ja yritysneuvonta
toimintaympäristöpalvelut
seutumarkkinointi

www.pikes.fi

Meiltä voi tilata
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TMI EVÄS PAILAKKA

OPISTONTIE 7 . 75970 KOHTAVAARA

Kopraksentie 6 A, 75970 Kohtavaara . puh. 0500 271 701

P. 040 522 2567

Porokylänkatu 9
75530 NURMES
p. 040 704 2083

Männikkölän
Pirtti
puh. 0400 889 845

Pitopalvelu
Marjatta Kuittinen
puh. 050 543 6285
marjatta.kuittinen@oyk.fi

Metsäpuutarha muotoutuu
ja maisema siistiytyy
Kevään koittaessa järjestettiin
jälleen toukokuiset talkoopäivät.
Nyt keskityttiin
metsäpuutarhan
rakentamiseen ja
muihin ympäristötöihin. Ne jäivät
lopulta Leaderrahoituksen ulkopuolelle. Siksi oli
tärkeä, että saimme lahjoituksia ja
talkooapua.
Lahjarahoilla
hankitut punakoiJänisverkot poistettiin pilvikirsikan taimien ympäriltä ja multaa
vut, marja-aroniat
levitettiin ruohonkylvöä varten. Kottikärryn aisoissa uskollinen
sekä pajut istutetnen
sekä
verkonpoistossa
Antti
Lanki
ja
talkoolainen Paavo Turpei
tiin talkooviikolla.
Tapio Tiensuu.
Vielä puuttuvat
Haikolan pitotalon nimikyltti kiinnitettiin ulko-ovelle lokakuussa 2011 ympäristösuunnitelmassa olevat Pirkmerkiksi siitä, että pitotalo oli valmis. kalan, Taalainmaan ja Loimaan koivut.
Syksyllä saatiin myös ympäristöä hoi- Ne istutetaan keskiviikkona 30.5.2012,
detuksi, kun istutettiin taimia muun jolloin Haikolassa pidetään Eläkeliiton
muassa Haikolan ruusu- ja pilvikir- Pohjois-Karjalan piiri ry:n järjestämä
sikkatarhaan. Iloa tuotti paljon se, että ekumeeninen toukosiunaus. Nurmeksaimme lahjaksi runsaasti sekä taimia sen uusi kaupunginjohtaja Asko Saatsi
sekä seurakuntien edustajina seurakunettä rahaa taimien hankkimiseen.

Haikolan ohjelmassa
Keramiikkaa
Keramiikkakurssina mustasavustuskurssi la 16.6., su 17.6. ja la 30.6. klo
9-16. Opettajana Outi Särkikoski. La
16.6. keramiikkaesineiden valmistus
mustasavustukseen, Kirkkokadun
yläkoulun kuvaamataidon luokassa ja
su 17.6. keramiikkaesineiden viimeistely mustasavustukseen Kirkkokadun
yläkoulun kuvaamataidon luokassa. La
30.6 raakapoltettujen esineiden mustasavustus, Haikolan talossa, Kohtavaarassa.
Kurssilla valmistetaan pienikokoisia esineitä ja koruja mustasavustusta varten.
Materiaalit kurssin ohjaajalta, maksu 15
euroa kurssin aikana. Kansalaisopiston
kurssimaksu 20 euroa. Ennakkoilmoittautuminen pe 1.6. mennessä netissä os:
https://www.opistopalvelut.fi/ylakarjala tai puh. 04010 45105. Enintään 12
opiskelijaa.

Perinteinen juhannusjuhla 22.6.2012
Haikolassa klo 20, kahvitarjoilu ja
makkaranpaistoa klo 21, kokko opiston
rannassa klo 22, Hiljaisuuden messu
Haikolan pirtissä klo 23.30, Pirtin pappi
Virpi Soveri.

Juhannuspäivänä 23.6.2012
klo 13–17 Virpi Soveri opastaa japanilaisen kukka-asettelun ikebanan perusteisiin.

Karjalaisen kulttuurin
		 kurssi 4.–6.7.2012
Ke 4.7.

klo 12.30–14 professori Reijo Pajamo
kertoo Sortavalan laulujuhlaperinteestä
klo 14 NNM:n kahvikonsertti Haikolan
pirtissä: Geminiani, Sonaatti, Elgar, Field,

Sibelius, Melartin, Schubertin Jousitrio,
esiintyjinä Anna Laakso, laulu, Goran
Gribajcevic, viulu, Anna-Kreetta Gribajcevic, alttoviulu ja Lauri Angervo, sello
klo 15.30–16.30 Reijo Pajamo, Karjalaiset kansanlaulut, koululaulut, hengelliset
laulut ja virret 		
klo 17–18.30 Reijo Pajamo laulattaa
karjalaisia lauluja Haikolan pirtissä
klo 19.00 Nuoren Musiikin konsertti
Hannikaisen salissa ”Schubertiadi”

To 5.7.
klo 9–12 dosentti Silvo Hietanen, Vanhan Suomen liittäminen muun Suomen
yhteyteen vuonna 1812
klo 15–17 dosentti Kyllikki Tiensuu,
Piispa Magnus Jacob Alopaeuksen tarkastuskertomus Vanhan Suomen seurakuntien tilasta
klo 19 Nuoren Musiikin konsertti
Hannikaisen salissa ”Helmiä musiikin
langassa”
klo 22 Pieni yömusiikki kynttilän valossa Nurmeksen ortodoksisessa kirkossa

Pe 6.7.
klo 9–12 Silvo Hietanen, Suomen rautatiehistoriaa		
klo 14–16 Rautatie Nurmeksessa 101
vuotta, mahd. vierailija VR:ltä
klo 17 Runopolku Toivonpolulla Kohtavaaralla, näyttelijäntyön opiskelija Antti
Tiensuu, mahd. myös musiikkia
klo 19 Nuoren Musiikin konsertti Hannikaisen salissa ”Satuja ja heijastuksia”
klo 22 Pieni yömusiikki kynttilän valossa Nurmeksen ortodoksisessa kirkossa

Langat kuumina! Työnjohto hankkeen
aiemman projektipäällikön Tuula Koiviston
osaavissa käsissä.
tapastori Leila Koponen ja kirkkoherra
Andrei Verikov istuttavat ne toukosiunauksen muistopuiksi.
Kevättalkoot onnistuivat jälleen yli
odotusten, kiitos uskollisten ja ahkerien
talkoolaisten, jälleen myös Nurmeksen
Kasken Työkuntoutuksen väen. Kuvat
kertovat aurinkoisista talkoopäivistä
Haikolan pihapiirissä. Monet ystävistä eivät ole voineet itse olla talkoilemassa, mutta ovat sen sijaan tukeneet
Haikolaa muilla tavoin, esimerkiksi
osallistumalla ohjelmiin, arpajaisiin tai
vaikkapa jättämällä palkkioitaan perimättä. Rukoustukikin tuntuu päivittäin.
Kiitokset kaikille!

Matka Sortavalan laulujuhlille
Kurssin jälkeen lauantaina 7.7. lähdetään
aamuvarhain Joensuusta matkalle Sortavalan laulujuhlille. Yöpyminen
Laatokan Valamossa (7.–8.7.) ja osallistuminen Sortavalan laulujuhlille 8.7.2012.

Aleksander-tekniikkaa
		 viikonloppukurssina elokuussa
Tiedot ohjaajalta: Aino Klippel
(Alexander Technique Teacher, MMus,
MStat) Puh. (+44) 07 404 739 101,
www.aino.klippel.fi

Sienikurssi 31.8.- 4.9.2012 (pe–ti)
Kurssi käsittää yleistä tietoa sienistä, poimintaa, käsittelyä ja tunnistusta, säilöntää, ruuaksi laittoa ja lopuksi sieninäyttelyn. Halukkaat voivat suorittaa samalla
sienipoimijan kortin. Asiantuntijana
Kalervo Rinne. Sieniseurojen tapaaminen
Oulussa 7.- 9.9.2012

Vuoden 2012 toiminta		 suunnitelmassa on lisäksi
1. Vanhan ajan kinkerit Lipinlahdessa,
dosentti Esko M. Laine
2. Kukkien sidonta ja kuivakukat
3. Japanilainen puutarha ja ikebana
4. Pajusta puutarhaan
5. Karjalanpiirakka on kansallisaarre:
leipomiskurssi
6. Lauantaitapahtumia (virkistystä, 		
retkeilyä, hoitoja yms.)
7. Lipinlahden suvut,
sukututkimuskurssi
8. Viikonlopun luentosarja "Tule ja 		
katso" – Jeesuksen opetuslapset
9. Siionin Kanteleen ja Siionin virsien
lauluiltoja
10. Kyläjoulukalenteri
11. Vedä jo jouluhenkeä, kevyt
adventtilounas ja joulurunotuokio

Parkkipaikka siistiytyy monille lukijoille
tutun opiston "keittiömestarin" Irma
Kuittisen ja Tellervo Tiensuu-Langin
topakoilla otteilla.

Aira Nevalainen ja Riitta Tiensuu Haikolan
talon pihanpuolen kukkapenkin kimpussa
etsimässä viime syksynä istutettuja kuunliljoja
ja valesormiangervoja perin savisesta maasta.
2012.
Nurmeksen Nuori Musiikki 30.6.-8.7.

Katso www.vanhakauppala.fi

12. Taizé-laulujen ilta
13. Ratsastusleiri yhteistyössä
paikallisen tallin kanssa
14. Nykyajan itkuvirret
15. Kantelekonsertti

Lisätietoa tapahtumista
Haikolan sivuilla: www.haikolantalo.fi,
haikola@haikolantalo.fi ja
puh. 013-430 120 ja os. Haikolan talo,
Opistontie 7, 75970 KOHTAVAARA

Muistathan että
Haikola on ihanteellinen

leirikoulupaikka!

PIRTIN VIESTI
NURMEKSEN EVANKELISEN OPISTON YSTÄVÄT RY:N LEHTI

