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NURMEKSEN EVANKELISEN OPISTON YSTÄVÄT RY:N LEHTI

Kuva Laura Manninen

”Kappale kauneinta Suomea”
Eduskunnan varapuhemies Anssi Joutsenlahti luonnehti näin Nurmeksen maisemia 18.1.2015 blogissaan ”Nurmeksessa
ihastumassa”. Kankaanpääläinen varapuhemies ei ole ainut, jonka sydämen Pohjois-Karjalan, Nurmeksen, Kohtavaaran ja
Haikolan maisemat ovat lumonneet. Siksi
tänne kannattaa tulla sekä talvella että kesällä, syksyllä ja keväällä.
Haikolassa halutaan olla mukana luomassa niin tänne tuleville vieraille kuin
nurmekselaisille unohtumattomia elämyksiä luonnossa, kulttuuritapahtumissa
ja hengellisissä tilaisuuksissa. Parhaillaan
etelän hiihtolomalaiset suuntaavat matkansa Pielisen rantamille. Tieto Nurmeksen kaupungin erinomaisesti hoidetuista
hiihtoladuista on kiirinyt kauas. Haikolassa on kaupungin latuverkon mehupiste, ja Tuulansuoja kamiinoineen
tarjoaa viihtyisän taukopaikan. Borssikeittoa ja blinejä oli jälleen tarjolla helmikuussa, ja Ellun laturetki hiihdettiin
22.2.2015.
Perinteisessä Marian ilmestyspäivän
juhlassa toveripäivillä 22.3.2015 saadaan
taas hengellistä evästä. Vieraaksi tulee dosentti Seppo Suokunnas, virsien ja hengellisten laulujen erityistuntija. Hän saarnaa
messussa Nurmeksen kirkossa ja johdattaa
päiväjuhlassa lauluntekijöiden syntymän
tai kuoleman 100- ja 150-vuotismuiston
äärelle ”Laulujen ihmeellisiä teitä: Jean Sibeliuksesta amerikkalaiseen Fanny Crosbyyn,
Natanael Beskowista kuopiolaiseen Aina Lindholmiin”. Hän myös laulattaa.
Kohtavaara tarjoaa ihanteelliset puitteet Naisten virkistyspäivälle 7.3.2015 ja
hiljaisuuden retriitille 13.–17.5.2015. Retriittiin liittyy uutena osana hiljainen rukousmaalaus.

Kesän perinteisiin tapahtumiin kuuluu juhannusaaton kokkojuhla, johon tänä
vuonna saadaan vieraaksi Nurmeksen
uusi kanttori Katriina Edoh perheineen.
Heinäkuussa Karjalaisia henkilökuvia -seminaarissa tutustutaan sata vuotta sitten
syntyneen Toivo Kärjen evankelisiin ja
karjalaisiin juuriin sekä hänen hengellisiin
sävellyksiinsä. Poliitikkohenkilöiksi on valittu Muolaassa syntynyt, kolmekymmentä vuotta kansanedustajana
ja kolmella

vuosikymmenellä
ministerinä toiminut Eemil Luukka sekä
Nurmeksen evankelisen opistonkin vaiheisiin kuuluva, nuorena kuollut kansanedustaja Arvi Ikonen. Sienikurssikin on
tarkoitus toteuttaa – sillä toiveella, että
kolmannella kerralla saataisiin kunnon
sienisato! Näistä tapahtumista tarkemmin
lehden nelossivulla.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan
sata vuotta kahden opistossa aikoinaan
pitkään toimineen miehen syntymästä.

Johtaja Toivo Salomaa syntyi 5.7.1915
ja puutyönopettaja Osmo Urjanheimo
28.11.1915. Molempien jälkikasvu viettää
perhepiirissä omia juhlia, mutta myös
Haikolassa heitä muistellaan viikonloppuna 18.–19.7.2015. Samassa yhteydessä
on tilaisuus muistaa myös Helvi Valkosta,
jonka syntymästä tuli 24.12.2014 kuluneeksi samoin 100 vuotta. Tähän juhlaan kutsutaan kaikkia toveriliittolaisia, opiston
ystäviä ja ”opiston lapsia” eri vuosikymmeniltä. Silloin Haikolassa voi toivon mukaan
tavata myös mahdollisimman monta Salomaata ja Urjanheimoa. Siispä sana kiertämään! Ohjelmaan kuuluu paitsi yhdessäoloa myös päähenkilöiden muistelemista
kirjeenvaihdon ja haastattelujen avulla.
Sunnuntaina suunnataan Nurmeksen
seurakunnan metsäkirkkoon Peurajärvelle Iso-Valkeisen rannalle.
Haikolaan voi tulla viettämään
lomaa myös ihan muuten vain. Ohjelmavaihtoehtoja on runsaasti. Nuoren
Musiikin konserttiviikko on 4.–12.7.2015.
Sibelius soi silloin Haikolan pirttikonsertissa 8.7.2015, ja perjantaina 10.7.2015 on
Haikolan pihapiirissä musiikillinen runotuokio. Se on omistettu samana päivänä
90-vuotisjuhlaansa viettävälle Kielo Jänöselle.
Nurmes on lisäksi kesäteatterien luvattua maata. Kuhmon kamarimusiikkiin on
matkaa kahdeksankymmentä ja Lieksan
vaskiviikoille vain viisikymmentä kilometriä. Syyskesällä voi marjastaa ja sienestää.
On syytä muistaa edullinen aittamajoitustarjous: yhdistyksen jäsenille viikko
viiden päivän hinnalla. Majoituksen viihtyisyys paranee, kun ensi kesäksi saadaan
uudet patjat ja tyynyt! Tervetuloa lomailemaan!

Haikolan talo

Kohtavaaralla
Tuo hanki talvinen hohtaa,
taivas kirkkaana kaareutuu,
kun vaaran korkeinta kohtaa
kohti sukseni suuntautuu.
On vaaralta näköala
niin ihmeen hurmaava:
kevätaurinko helmiä valaa,
päivän loisteess’ on ulappa.
Nuo saaret keskellä kaiken
kuin timanttimeressä ui;
ne uinuvat aikaa talven
lumivaippahan verhoutuin.
Ja kaukana metsän ranta
siniharmajan tunnun saa:
mua aatteeni sinne kantaa
pitkin valkoista ulappaa.
Ja kaukaa metsän takaa
kirkko ristinsä kohoittaa;
ja kelloin ääni vakaa
yli ulapan kumajaa.
Tään kaiken kaunihin Luoja
soi ihmislapsille maan,
et kaiken hyvän tuojaa
eivät unhoittais’ milloinkaan.
Haikolan talkoolainen nettivastaava,
teologian opiskelija Aura Kässi löysi
graduunsa materiaalia etsiessään
Nurmeksen Sanomista vuodelta 1930
tämän Elina Nevalaisen toimitukseen
lähettämän runon.
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Kiitos
Haikolahankkeen
tukemisesta!
Nurmeksen evankelisen opiston
ystävät ry:n sihteeri vietti 70-vuotisjuhliaan 17.–18.1.2015. Viikonlopun
sää ei suosinut maantien päälle
lähtemistä: lienee ollut koko talven surkein ajokeli! Juhlaväkeä oli
silti runsaasti niin Nurmeksesta kuin
Helsingistä, Espoosta, Pohjanmaalta,
Oulusta ja Turun puolesta. Runsaaksi
karttui myös onnittelijoiden lähettämä
tuki Haikola-hankkeelle: tilille kertyi
16.205 euroa! Yhdistyksemme puolesta haluan lausua lämpimät kiitokset
kaikille lahjoittajille!
Haikola-hankkeen taannoinen
projektinjohtaja Tuula Koivisto kirjoitti
viime Pirtin Viestissä otsikkonaan
”Tehtyä ja tekemätöntä” mm. ”Mutta
mitä jäi tekemättä? Suunnitelmassa oli Kohtavaaralle rakennetun
Toivonpolun uusiminen luonto- ja
virkistyspoluksi laatimalla opasteet ja
selostukset, navetan raunioiden päälle
tuleva kokous- ja juhlatila kesäkeittiöineen, lasten leikkipaikka pihalle. Nyt
vireillä on peltikaton korjaaminen ja
maalaaminen, asuntopäädyn ikkunoiden korjaus ja aitan huteran kuistin
uusiminen. Pitotalo tarvitsisi uusia
juhlakäyttöön kelpaavia astioita sekä
talouskoneita. Ja ennen muuta tarvittaisiin jo alkuperäisessä hakemuksessa
tavoiteltu työntekijä vastaamaan
Haikolan talosta.”
Yhdistyksen hallituksella riittää
siis edelleen haasteita osahankkeiden
priorisoinnissa. Lahjarahat helpottavat kuitenkin tuntuvasti etenemistä.
Sanotaan: ”Pelkkä raha ei tee ihmistä
onnelliseksi, mutta se rauhoittaa
hermoja.”
Vielä kerran: lämmin
kiitos tuesta! Kiitos
myös Kyllikille
tällaisen onnitteluväylän tarjoamisesta.

Kyllikki kiittää
Kyllä kannatti juhlia! Muuten olisin
jäänyt paitsi monta ihanaa ja yllättävää
yhteydenottoa, tervehdystä, onnittelua
ja viestiä. Sellaisia tuli kännykkään, tuli
sähköpostiin, tuli mitä kauneimpina
onnittelukortteina ja viisaita elämänohjeita sisältävinä teksteinä kirjeissä, tuli
tilillepanoina. Miten paljon ne mieltä
lämmittivätkään – ja lämmittävät yhä.
Juhlinta alkoi vastaanotolla Hai-

kolassa, missä vieraskirjaan karttui
sata kaksikymmentä nimeä. Nurmestalon runotuokion ja pianokonsertin
osallistujia oli kahvikupeista päätellen
puolentoistasataa, ja iltaa jatkettiin Haikolassa seitsemänkymmenen hengen
voimin.
Kiitokset veljenpojalleni Antille
lausunnasta ja professori Tuijalle pianokonsertista, varsinkin ”Musiikillisesta kukkakimpusta”. Kiitos myös
pastori Pekalle sunnuntain messusta ja
emeritusprofessori Simolle lähetyshistorialuennosta.
Kiitos Pitkäsen Virpille, jonka johdolla Haikolan ja Rukoushuoneen
tarjoilut hoituivat Airan, Auran, Pian,
Riitan ja Tellervon avulla. Kunniajäsen
Tuula liittyi juhlan valmistelutalkoisiin
yhdessä pöytäliinojen silittämiseen erikoistuneen Hilkan kanssa. Jarin tyttäret
Meri, Metti ja Anna sekä tyttärentytär
Louna Hedvika tarjoilivat Nurmestalon kahveilla.

Kyllikki Tiensuu

Eduskunnan varapuhemiehen Anssi Joutsenlahden blogi sunnuntaina 18.1.2015

Nurmeksessa ihastumassa
Kaksi vuorokautta oltu kuin Herran kukkarossa ihailemassa kappaletta kauneinta
Suomea Pohjois-Karjalan Nurmeksessa.
Teologikurssikaveri Kyllikki Tiensuu
vietti siellä entisen johtamansa kristillisen
opiston maisemissa 70-vuotissyntymäpäiviään rikkaan ohjelman rakentaneena.
Opisto on jo vuosia sitten jouduttu myymään, ja pari vuotta se on valitettavasti
seisonut tyhjänä.
Opistosta saatiin säilymään vanha

arvokas monisatavuotisista jykevistä hirsistä rakennettu Haikolan talo, jossa oli
onnitteluiden vastaanotto, Nurmeksen
mieskuoron onnittelulaulut ja tänään
sunnuntaina Kyllikin kollegan yleisen
kirkkohistorian emeritusprofessorin Simo
Heinisen perusteellinen esitelmä lähetystyömme alkuvaiheista Ambomaalla ja
niistä monista vaikeista asioista, joita alkuvaiheissa riitti yllin kyllin.
Nurmes-talon juhlavassa Hannikaisen

Nurmeksessa
28. helmikuuta 2015
Niilo Kunnasranta,
hallituksen
puheenjohtaja

Opiston toveriliittolainen,
kirjailija Eeva Tikka onnitteli runollaan:
Kyllikille 17.1.2015
Talven lempeä valo on satanut puihin,
silmut hengittävät levollista aikaa.
Järvellä tuuli piirtää hankeen
vaihtuvat kuvat
ja vaaran rinteellä risteilevät
jäniksen uteliaat jäljet.
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Kiitos kaikille juhlassa mukana olleille ja myös niille, joiden tiedän olleen
poissa, muualla mutta vahvasti ”hengessä mukana”! Sunnuntai-iltapäivän
junaan nousi Kohtavaaran seisakkeelta
ennätysmäärä matkustajia, yhdeksäntoista on siellä paljon!
Oli tosi riemullista viettää juhlaa!
Kiitos kaikille juhlamielen virittäjille!

salissa esitti Kyllikin veljenpoika Kajaanin
runoviikolla 2014 Vuoden nuoreksi lausujaksi valittu Antti Tiensuu "Rakkausrunoja". Professori Tuija Hakkilan parituntinen
pianokonsertti sisälsi Sibeliuksen ja Schumannin sävellyksiä sekä italialaisen Salvatore Sciarrinon Nocturnon ja lopuksi ikiihanan Beethovenin Kuutamosonaatin.
Sunnuntain juhlamenoihin kuului
myös kirkonmenot Nurmeksen todella
suuressa kirkossa, joka nyky-Nurmeksen
väkilukuun 8300 henkeä verrattuna tuntuu jopa liiankin suurelta. Näitä Pielisen
rantakaupunkeja on väestökato kohdellut
todella kaltoin, päivän Karjalaisessa kerrottiin Lieksasta, jossa väkiluku on nyt
12.400 ja on ollut parhaimmillaan 27.000.
Kyllä Nurmeksessakin joskus on laskettu 15.000 asukasta. Eivät yksin mahtavat
vaara- ja järvimaisemat elätä.
Jumalanpalveluksen jälkeinen soppalounas oli seurakunnan Rukoushuoneessa, jossa saarnankin pitänyt Pekka
Kiviranta esitteli ELY:n eli Evankelisen
lähetys-yhdistyksen toimintaa.
Majoittuneina suuri osa juhlavieraista
olimme Bomban kylpylähotellissa tosin
nauttimatta kylpylän etuisuuksia tiiviin
ohjelman vuoksi. Esim. lauantaina lähdin
Helsingistä klo 7 ja tänään sunnuntaina
tulin kotiin klo 21.30.

Tilhet helisevät. Elämä on läsnä
lumen valossa, varjon sinessä,
tiaisten iloisessa tanssissa.
Laulut eivät odota,
laulujen kevät on jo tänään,
pilven raoista ne puhkeavat
säteinä sydämeen.

säteilevistä ja salaa siunaavista.
Ja eniten saa kiittää rakkaudesta
joka antaa kodin
olla ihmisenä, elämän omana, siunattuna.
Joka aamu tunnet sen tuoksun:
enkeli ripustaa oven pieleen
kukkivan seppeleen.

On kiitoksen kirkas aika.
Saa kiittää Jumalaa kaikista lahjoista,
näkyvistä ja kätketyistä,

Eeva
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Aura Kässin ja Mauno Parviaisen kuvaraportti

Kyllikin syntymäpäivien juhliminen alkoi
lauantaina vastaanotolla Haikolassa.

sankarille mm. ”Sä kasvoit neito kaunoinen”.

Nurmeksen Mieskuoro lauloi pirtissä päivänKuva Mauno Parviainen

ORJAPIISKURI

Iltaohjelmassa oli Tapio ja Riitta Tiensuun
sekä Tellervo Tiensuu-Langin ja Antti Langin

esittämä huumoripitoinen ohjelmanumero
Kyllikistä. Esityksen päätteeksi esiintyi Haikolalaisten orjien kuoro.

HAIKOLALAISTEN ORJIEN KUORO
Reippahasti käypi askelet,
Kyllin hommat on niin kiireiset.
Miten kaiken ehtiikään?
Viimein tarttuu kännykkään:
Tule talkoisiin!

ANTTI
TAPIO

Kuka kätki lapion?
Missä rautakanki on?
Tule talkoisiin!

Pirtin Viesti täytyy lähettää,
ruusutarha kaipaa kitkijää.
Kuka leikkaa nurmikon?
Laiturikin rikki on.
Tule talkoisiin!

PESSI
AURA

Jos sä tulet töihin Haikolaan,
huomaat, että pystyt taikomaan.
Tänään kahvit kiehautan.
Kohta ruokin armeijan.
Tule talkoisiin!

Kun on täällä monta tekijää,
tavaroita joskus häviää.

Ensin pöydät pirttiin raahataan,
sitten viedään aittaan uudestaan.
NAISET Turha on kai kysyä:
MIEHET Onko tässä järkeä?
Tule talkoisiin!

Haikolan talo

Päättyy touhu, niinhän luulla vois.
Orjajoukko rientää pois, pois, pois.
Mutta viikon mentyä
taasen piippaa kännykkä:
Tule talkoisiin!

Giuseppe Verdin oopperan Nabucco
heprealaisten orjien kuoron tapaan,
sävel kuitenkin ”Reippahasti käypi
askeleet”. Kantaesitys Haikolassa
17.1.2015 kokoonpanolla Antti,
Aura, Pessi, Pia, Tapsa, Telle.
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Haikolan pirtissä klo 20, tarjoilut ja arpajaiset
klo 21, kokko sytytetään klo 22, Hiljaisuuden
messu pirtissä klo 23.

HAIKOLASSA 2015
Lipinlahden kuntoliikunta
(Ylä-Karjalan kansalaisopisto) 8.1.–23.4.
2015 torstaisin klo 19.00–19.45.
Ohjaajana Anitta Lukkarinen.

Naisten hemmottelupäivässä
La 7.3.2015 klo 10–16 ulkoilua, hyvää ruokaa, rentoutusta, runoja ja turvesauna. Mukana Kaija Kokkonen ja Tuula Turunen, mahd.
myös Tuula Savolainen. Maksu 60 €
sisältää turvepaketin ja opastuksen (40 €),
muun ohjelman, kahvin ja aterian.
Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina
3.3.2015 puh. 013 430120.

Nimekkäitä opettajia ja hienoja konsertteja

Vappubrunssi ja mieskuorolaulua
1.5.2015 klo 12–14. Hinta 15 €. Mielellään
ennakkovaraus puh. 013 430120.

Kevättalkoissa Haikola
kesäkuntoon
11.–13.5. ja 15.–16.5.2015. Sisä- ja ulkohommia.

Nurmeksen Nuoressa Musiikissa

viikolla 4.–
12.7.2015. Taiteellinen johtaja professori Tuija Hakkila tuo
Nurmekseen mm.
Kaija Saariahon,
japanilaisen pianotähden Akiko Ebin
sekä klarinetisti José Luis Estellésin. Uusia
suomalaisnimiä ovat myös harmonikkavelho
Veli Kujala sekä Detmoldin musiikkikorkeakoulun selloprofessori Alexander Gebert.

Haikolan pirttikonsertissa soi
Sibelius ke 8.7. klo 14.
Perjantain 10.7. musiikillinen runotuokio
klo 14 Haikolan pihapiirissä. Runoja esittävät
Ylä-Karjalan kansalaisopiston lausujat ja musiikkia Nuoren Musiikin opiskelijat.

Hiljaisen rukousmaalauksen
retriitti Haikolassa 13.–17.5.2015
Turvesauna on virkistävä kokemus!

Kansainvälisen naistenpäivän
tapahtuma "Ihanat naiset Raamatussa

ja kristillisessä perinteessä” Su 8.3.2015
klo 15.00, Kyllikki Tiensuun alustus, arpajaiset, kahvio, järjestää UN Womenin Nurmeksen paikallistoimikunta. Yhteiskuljetus
Haikolaan Porokylästä Rökön pysäkiltä klo
14.15 ja Linja-autoasemalta klo 14.30.

Fra Angelico, Neitsyt Marian ilmestys.
San Marcon luostari, Firenze

Marian ilmestyspäivän juhla

sunnuntaina 22.3.2015
klo 10
messu Nurmeksen kirkossa,
saarnaa dosentti Seppo Suokunnas,
kirkkokuoro
klo 12
soppalounas Haikolassa
klo 13
Siionin Kannel -seurat lauluntekijöiden syntymän tai kuoleman 100- ja
150-vuotismuiston äärellä. Laulujen
ihmeellisiä teitä: Jean Sibeliuksesta
amerikkalaiseen Fanny Crosbyyn,
Natanael Beskowista kuopiolaiseen
Aina Lindholmiin. Dosentti Seppo
Suokunnas, virsien ja laulujen erityistuntija, kertoo ja laulattaa.
klo 14
Kahvitarjoilu
klo 14.30 vuosikokous

Haikolan
sienikurssi 2014
Kurssi oli ennakkotiedoista poiketen supistunut kaksipäiväiseksi, mutta toisaalta se
oli saanut vahvuutta lisää paikallisten Marttojen ja Maatalousnaisten mukaantulosta.
Aamu 25.8. oli kuin kopio edellisvuoden
retkiaamusta, siispä metsään vain. Olin varustautunut hyvin hankkimalla Nurmeksen
alueen peruskartan. Metsään lähtiessä yritin
saada kokeneita kumppaneita innostumaan
kartastani ja paikallistamaan siitä ehkä unelmieni rouskupaikan. Tulos oli 0. Ehkä he
paikallistietämyksensä perusteella arvioivat,
että vielä ei ollut rouskujen aika, paitsi tietysti
satoisan kangasrouskun. Niinpä keskityttiin
tatteihin sekä haperoihin, opettajamme mie-
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Retriitti rakentuu hiljaisuudelle ja säännöllisille rukoushetkille. Osanottajat kokoontuvat
päivittäin yhteisille aterioille sekä messuun
helatorstaina ja sunnuntaina. Luontopolut
kutsuvat tutkimaan ympäristöä ja saunassa voi
rentoutua päivän päätteeksi.
Rukousmaalauksen lähtökohtana on annettu
raamatunteksti. Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei tarvita eikä muitakaan ennakkovaatimuksia ole. Maalaamisen tekniseen toteuttamiseen ohjataan. Taustalla soiva hiljainen
musiikki auttaa yksilölliseen työskentelyyn
värien ja siveltimen kanssa. Ympäröivä keväinen luonto ja osanottajien elämänkokemukset
toimivat omalta osaltaan virikkeenä.
Majoitus Haikolan aitoissa, Bomballa ja Hyvärilän Kartanohotellissa.
Retriitinohjaajina toimivat Marja Leena Virolainen ja taideterapeutti Heide Hillebrecht
Kuopiosta sekä Kaija Kokkonen Nurmeksesta.
Ilmoittautumiset vappuun mennessä: Kyllikki
Tiensuu puh. 013 430120 tai 045 1381648.
Retriitin hinta on majoituksesta riippuen 300
euroa (Haikolan aitat, 5 kpl) tai 250 euroa (kotona, Hyvärilässä tai Bomballa asuvat). Materiaalimaksu 10 euroa suoritetaan paikan päällä.

Yrttikurssi
Yrttikurssin järjestäminen Haikolassa vasta
suunnitteluvaiheessa. Tiedustelut myöhemmin. Haikolan kursseilta tuttu Pirjo Rinne
pitää yrttikurssin Kiteen evankelisella kansanopistolla toukokuussa (www.kiteenkansanopisto.fi), Värtsilän kylätalolla 1.–2.6.2015
(www.tohmajärvi.fi) ja Valamon opistossa
15.–18.6.2015 (www.valamo.fi).

Juhannusjuhlaan 19.6.2015

saadaan vieraaksi Nurmeksen uusi kanttori
Katriina Edoh ja hänen puolisonsa togolaissyntyinen Martin. He kertovat runsain kuvin
vaiherikkaasta elämästään kolmella mantereella. Mausteeksi afrikkalaista musiikkia. Juhla

liherkkuun. Minä en tateista välitä vieläkään,
vaikka niitä oli lapsena syötävä. Ehkä äiti
ei osannut niitä oikein valmistaa, tuntuivat
suussa limaisilta. Kultainen neuvo – jälleen
Kalervo Rinteeltä saatu – ”tärkeää, että maku
lähtee sienistä eikä voista tai sipuleista, älkää
siis kypsentäkö sieniä liikaa”. Lisää asiantuntemusta, isä Hariton sanoo: ”Sienethän ovat
meidän lihaamme! Paaston aikana ortodoksi
ei saa syödä lihaa, mutta sieniä kylläkin – –
venäläisessä keittiössä sienet ovat aina olleet
keskeisessä asemassa. Tatti on venäläiselle
pyhä sieni.” Isä Haritonkin arvostaa haperoa,
joka hänen mielestään on jännittävä sieni, hyvin lihaisa, kuivattuna monikäyttöinen.
Sieninäyttely koottiin jälleen terassin
pöydille ruokasienistä, joita sentään löytyi
yllättävän monia. Jopa sormenpään kokoiset
kaksi karvarouskua ja haapasientä. Raila sai
Kalervon sihteerinä arvottaa sienet asteikolla

Karjalaisia henkilökuvia -

nurmekselaisista kansaedustajista yleensä
kertoo kotiseutuneuvos Matti Hiltunen ja
Arvi Ikosesta hänen tyttärensä Tuula IkonenGraafmans.

Toivo Salomaan ja Osmo Urjanheimon syntymän 100-vuotismuistoa
vietetään kesäisillä toveripäivillä Haikolassa
18.–19.7.2015. Eri vuosikymmenten opistolaisia
ja ”opiston lapsia” sekä kaikkia opiston ystäviä kutsutaan mukaan. Lauantaina tavataan
ja muistellaan, sunnuntaina on ohjelmassa
Nurmeksen seurakunnan metsäkirkko Peurajärvellä Iso-Valkeisen rannalla. Siellä saarnaa
teologian tohtori Pauliina Kainulainen, liturgina seurakuntapastori Antti Martikainen.

Muistipäivä Pe 28.8.2015
Muistipäivässä saadaan vastauksia kysymyksiin: Mikä on normaalia ikääntymiseen liittyvää muistin heikkenemistä? Mitä kun muisti
puhututtaa? Miten muistia voi treenata? Miten
tunnistaa muistisairaus ajoissa? Mistä apua, kun
sairaus kohtaa? Mistä apua, kun läheinen sairastaa? Asiantuntijoina muistihoitaja Mirja Okkonen Nurmeksesta ja toiminnanjohtaja Leena
Knuuttila Pohjois-Karjalan Muistiluotsista.
Terveyspäivä La 29.8.2015
Terveyspäivässä apulaisylilääkäri Veikko Viitasalo kertoo elintapojen vaikutuksesta terveyteen
ja ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo vastaa
mm. kysymykseen Mitä söisin, että muistaisin?
Elämänkaarikurssi. Kysy myöhemmin.
KEVÄÄN JA KESÄN
OHJELMA TÄYDENTYY
Seuraa nettisivuja

Tilaa
Pirtin viesti!
Ester Kurvinen pitsimekossaan 18-vuotiskuvassaan
Japanissa. SLEY:n kuva-arkisto

seminaarissa 13.–15.7.2015
tutustutaan sata vuotta sitten syntyneen
Toivo Kärjen juuriin: äidin isän äidinäiti oli
runonlaulaja ja kansanparantaja Mateli Kuivalatar, jonka toimintaa valottavat filosofian
tohtori Senni Timonen ja vastikään aihetta
väitöskirjassaan tutkinut joensuulainen Tiina
Seppä.
Toivo Kärjen äidistä, evankelisen lähetyssaarnaajan Pietari Kurvisen tyttärestä Ester
Kurvisesta luennoi Oulun yliopiston dosentti
Seija Jalagin. Toivo Kärjen poika ja hänen
arkistonsa järjestäjä lehtori Kalervo Kärki
esittelee isänsä tuotantoa kokonaisuudessaan.
Erityisesti perehdytään Toivo Kärjen hengellisiin lauluihin.
Karjalaisina poliitikkoina ovat esillä kansanedustaja ja ministeri sekä kirkolliskokouksen
ja kirkkohallituksen jäsen Eemil Luukka ja
nurmekselainen kansanedustaja Arvi Ikonen.
Luukasta luennoi dosentti Silvo Hietanen,

kolmesta nollaan. Jokainen sieni sai nimilapulleen plussat tai nollan. Sarjaan parhaat
”keittämättä” ylsi turhan ruman nimen
saanut limanuljaska. Koska Kalervo osasi jokaisen sienen nimetä, kysyin häneltä:
”Huijaatko sinä meitä näillä nimitiedoilla?”
”En, vaikka nimi ei heti tule mieleen, se pulpahtaa sieltä kuitenkin.” Ruokasienten paras tuntomerkki on maitiaisneste. Oli niitä
tappaviakin sieniä näyttelyssä, valkoinen
kärpässieni, punakärpässieni, pulkkosieni,
suippomyrkkyseitikki. ”Älkää kerätkö valkolakkisia sieniä, älkääkä niitä, mistä ei tule
maitiaista.
(Terttu Sallinen, Haikolan talo – elämää ja
toimintaa II, ensimmäinen osa julkaistiin Pirtin
Viestin numerossa 2/2014.)
Haikolan sienikurssi 2015 on tulossa elokuun
lopulla! Tarkka ajankohta selviää myöhemmin.

Haikolan talo

Maksa Pirtin Viestin
tilausmaksu 10 euroa,niin saat
tietoa Haikolan toiminnasta. .
Muista mainita viestikohdassa
maksaja ja osoite, muuten emme
voi lehteä toimittaa!

Liity jäseneksi!
Jäseneksi liityt maksamalla
yhdistyksen vuosijäsenmaksun
20 euroa tai
pysyvän jäsenmaksun 200 euroa

(viestikohtaan maksajan nimi ja osoite).

TILINUMERO
Pielisen Osuuspankki, Nurmes
FI02 5299 0120 0478 72

PIRTIN VIESTI
NURMEKSEN EVANKELISEN OPISTON YSTÄVÄT RY:N LEHTI

Tämän numeron toimittivat
Aura Kässi ja Kyllikki Tiensuu
Kuvat Aura Kässi
Tilausmaksu 10 eur
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
Osoite:

Opistontie 7, 75970 Kohtavaara
Puh: 013 430 120, 045 138 1648

S-posti:

haikola@haikolantalo.fi
www.haikolantalo.fi
Facebook Haikolan talo
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