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NURMEKSEN EVANKELISEN OPISTON YSTÄVÄT RY:N LEHTI

Tapasimme Nurmeksen evankelisen
opiston ystävät ry:n hallituksen
puheenjohtajan Niilo Kunnasrannan
nä onnellisessa asemassa, että minulla on
sukutila, jonka olen perinyt. Kotitilalla on
aina harjoitettu maataloutta eri muodoissa.
Lypsykarjaa on ollut aina vuoteen 1986,
mutta jo edesmenneen vaimoni kanssa –
hän oli muuten opistossa samaan aikaan
– rupesimme rakentamaan lomamökkejä.
Ensimmäinen valmistui vuonna 1966. Niin
kuin jo mainitsin, rakentaminen on minulla
verissä: parhaina vuosina valmistui kaksikin mökkiä. Lomamökkejä on tällä hetkellä
käytössä 16.

Olet jo vuosia menestyksellisesti
johtanut Aronsalmen Lomamökit
-nimistä yritystä. Millaista työtä se
on?
Niilo on ollut aktiivinen Nurmeksen yrittäjien
yhteistoiminnassa. Tässä pohditaan matkailuyritysten tienvarsikylttien sijoittamista.

Kuka olet ja mistä tulet?
– Olen Niilo Kunnasranta. Synnyin maaliskuussa vuonna 1941 nykyisellä kotitilallani eli Juusolan tilalla Nurmeksen
Salmenkylässä ja vielä savusaunassa; sitä
saunaa ei enää ole mutta nykyaikaa vastaava sauna kyllä.

Millainen oli tiesi opistolle?
– Kohtavaaran opistoon Lipinlahteen
päädyin syksyllä 1957. Olin silloin nuori
rippikoulun käynyt poika. Ajatuksenani
oli – ja vanhempienikin toiveena – että saan
yleissivistävää oppia, kun ei ollut vielä ikää
päästä ammattikouluun.
– Opistoaika oli erittäin mielenkiintoinen talvi, meitä oli 60 oppilasta, joista
poikia 20. Senhän jo ymmärtää, että jonkinlaista säpinää talven aikana syntyi, ja siinä
oli Salomaan Topilla valvomista. Muuten
opistoaika oli rikasta aikaa: ohjelmaa oli aamusta iltaan; ei ollut viikonloppuvapaita.
– Puutyöt olivat minulle erittäin opettavaisia, sillä opettajana oli alansa tuntija
Osmo Urjanheimo. Varmaan siitä ajasta
jäi sellainen himo rakentamiseen, että se ei
vieläkään ole hiipunut vaikka kahdeksattakymmentä poleksin. Aivan erikoisena
jäivät mieleen kevätkuukaudet. Meillä
pojilla oli isoja huonekaluja tekeillä. Osmo
sanoi: ”Jos ette tee ylitöitä, jäävät kalusteet kesken ennen opiston lopettajaisia.”
Silloin me Kirjavaisen Martin ja Gröhnin
Esan kansa päätimme, että kalusteet tehdään loppuun. Niinpä kun asuttiin Johtajan asunnon päädyssä, läksimme aamulla
neljän aikaan verstaalle – joka aamu – ja
jälkeä syntyi: kalusteet tulivat näin olen
valmiiksi.
– Nykyiset aitat palvelivat sikalana.
Siellä kasvatettiin sikoja. Poikien hommana oli hoitaa ja puhtaana pitää. Pojat
joutuivat myös keittiöön, mikä siihen aikaan ei ollut aivan ”normaalia”, niin kuin
se nyt on. Oli isot puukorvot, joissa alustettiin ruisleivän taikinat Hilma-tädin
valvonnassa.

Mihin töihin lähdit opiston jälkeen?
– Olen aina asunut maalla ja olen vielä sii-

-– Työ matkailuyrityksessä on mielenkiintoista. Suurin osa minun töistäni
koostuu monitaitoisista talonmiestehtävistä. Sinikan töihin kuuluvat markkinointi ja siivouskeikat. Asiakkaat koostuvat etupäässä kotimaisista kävijöistä.
Suurena ryhmänä ovat myös venäläiset
ja saksalaiset. Lisäksi asiakkaita on ollut
muistakin maista, niin että kerralla on ollut kuutta eri kansallisuutta. Asiakkaissa
meillä on ollut pitkäaikaisia käyttäjiä,
jopa jo useammassa polvessa, joita on
45 vuoden aikana kertynyt. Positiivisena
palautteena oli viime kesänä asiakas, joka
tullessaan kertoi, että se on nyt 50 kerta
olla meillä.

Mikä on parasta elämässä, miten
rentoudut, mistä saat voimia
arkeen?
– Parasta elämässä on ollut saada elää
suhteellisen terveenä, mutta hyvin paljon
arvostan myös sitä suurta asiakasjoukkoa,
joka lähtee onnellisena ja tyytyväisenä halausten kera ja tulee seuraavana vuonna
uudestaan.
– Yrittäjälläkin pitäisi olla omaa aikaa
harrastuksille. Olen yrittänyt harrastaa
vanhalla iällä golfia. Siihen harrastukseen
on jonkin verran aikaa järjestynyt. Kesällä
on tietysti ollut niukasti aikaa, mutta kun
lähdemme talvella lomalle etelään, niin
sitten pelataan joka päivä. Parhaana tuloksena pitäisin vuonna 2003 tehtyä Whole in
One -lyöntiä ja samana vuonna pelattua
Yrittäjäin SM-mestaruutta. Tasoitukseni,
jolla golfia mitataan, on 17. Voimaa arkeen
ja yrittämiseen saa paljon hyvistä harrastuksista, seuratoiminnasta ja ystävistä.

Tällä Anu Vanaksen 2012 suunnittelemalla Immanuel-kortilla
Haikolan väki toivottaa Pirtin Viestin lukijoille

Joulun rauhaa ja Jumalan siunausta
uuteen armon vuoteen 2013!
Tervetuloa Nurmeksen kirkonmäelle 24. kerran
Immanuel-jouludraaman esitykseen aatonaattona klo 18!
Entä Haikolan tulevaisuudesta?
– Mitä tulee Haikolan tulevaisuuteen, se
on iso kysymysmerkki. Hallituksella on
varmasti vielä edessään suuria päätöksiä
siitä, mitä Haikolassa seuraa. Talous on todella tiukka. Mutta olisi kovin ikävää, jos
opiston ystävät eivät voisi Haikolaa pitää,
sillä kiinteistö on nyt suuren remontin jälkeen erittäin hyvässä kunnossa. Ympäristökin on saatu näyttävään kuntoon, siitä

järven rannalla, ei tavoita ohikulkevaa
matkailijaa, koska Haikola ei ole minkään
päätien varressa. Toiseksi pitäisi olla ympärivuotisia majoitustiloja, jotta saataisiin
pitempiaikaisia kävijöitä. Pitotalotoimintaa vaikeuttaa myös se, että paikkakunnalla on jo pitkään toimineita majoitus- ja
ruokapalvelujen tarjoajia. Niinpä Haikolan tunnetuksi tekemisessä on vielä paljon
haasteita.

Mitä ajattelet luottamustehtävästäsi
yhdistyksessä?
-– Olen joutunut seuraamaan opiston toimintaa jo pitkältä ajalta, siitä lähtien kun
opisto joutui evakkoon Kuokkasenrannan
koululle. Kyllikki pyysi minua silloin hallitukseen ja suostuin. Opistossa tapahtui
vuosien varrella suuria muutoksia sen alkuperäisestä toiminnasta, mutta ajan mukaan vain täytyi sopeutua. Nyt olen ollut
Raimo Kemppaisen jälkeen puheenjohtajana, ja tämä aika on ollut raskasta aikaa.
Hallitus on joutunut tekemään raskaita
päätöksiä, kun oli luovuttava opiston
omistamista kiinteistöistä.

”Rakentaminen on minulla verissä: parhaina vuosina valmistui kaksikin mökkiä.”
suuret KIITOKSET talkooväelle: tunteja
laskematta olette tehneet mahtavat työt.
Minulla on puheenjohtajana ollut mahtava ”aisapari”, millä tarkoitan Kyllikkiä
ja Tuulaa. On ollut helppo työskennellä,
kun on vain valmiita esityksiä tuotu hallitukselle.
– Mitä tulee pitotalotoimintaan Haikolassa, sitä vaikeuttaa monta seikkaa. Sijainti, vaikka onkin kauniissa maisemassa
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Lehden toimittajat haluavat tähän lisätä sen,
että heillä on ollut hallituksen puheenjohtajassa aina kannustava tukija. Niilon asiantuntemus ja valmius auttaa milloin pankki-, milloin
rakennus-, milloin missäkin asioissa on ollut
korvaamatonta. Hän on rientänyt paikalle
talkooperiaatteella ja vaivojaan säästämättä.
Niilon hyväntuulisuus, myötämielinen asenne
– ja ystävällinen hymy! – ovat antaneet meille
voimia puurtamiseen.

Uutta etsimässä
Yhdistyksemme puheenjohtaja Niilo

Kunnasranta viittaa etusivun haastattelussa siihen, että Haikolan tulevaisuus
antaa hallitukselle ja koko jäsenistölle
vielä runsaasti pohdittavaa. Talouden
tasapainottaminen on visainen kysymys,
sillä toimintaa ei toistaiseksi ole saatu
sellaiseksi, että se tuottaisi uusien tilojen
ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.
Honkasaaren myynti kesäkuussa
2012 onneksi paransi yhdistyksen taloustilannetta ratkaisevasti. Silti velkaa vielä
jäi, ja sen hoitaminen rasittaa nyt taloutta.

Toistaiseksi toimintaa on hoidettu talkoovoimin. Se ei kuitenkaan ole riittävän
tehokasta. Puuttuu sekä asiantuntemusta
että mahdollisuuksia keskittyä yksinomaan Haikolan asioiden edistämiseen.
Yhdistyksen hallitus päättikin lähestyä
jälleen Vaara-Karjalan Leader ry:tä. Tällä
kertaa haettiin avustusta investointihankkeen jälkeiseen kehittämishankkeeseen.
Hankesuunnitelmassa hallitus totesi
mm: ”Visiona on Haikolan kehittäminen
itsensä kannattavaksi keskukseksi, jossa
tapahtuu muutakin toimintaa kuin pelk-

kä pitotalo. Alkuperäisessä liiketoimintasuunnitelmassa ja Kärki Konsultit Ky:n
selvityksessä on koko joukko muitakin
toimintaideoita, joiden uudelleenarviointi, jatkokehittely ja toimeenpano sekä kokonaan uudenlaisten, taloutta tukevien
toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen kuuluvat tämän hankkeen piiriin.”
”Visioon kuuluvat mm. koululaisretket Toivonpolulle, jolle hankkeen
aikana sijoitetaan opaskyltit kasvistosta,
eläimistä yms. Leirikoululaiset olisivat
myös yksi kohde. Olennaisessa osassa
olisivat niin ikään ulkomailta saapuvat,
suomalaisesta luonnosta ja retkeilystä
kiinnostuneet matkailijat. Talkoomuotoisella työllä on vaikea päästä välttä-

mättömien toimintojen tehokkaaseen
toteuttamiseen.”
Kohtavaarassa 30.11.2012
Tuula Koivisto ja Kyllikki Tiensuu
P. S. Juuri ennen tämän lehden painoon
lähettämistä saimme tiedon, ettei VaaraKarjalan Leader ry tällä kertaa antanut
tukea hankkeelleemme.

Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry sai merkittävän apurahan
Lokakuun 3. päivänä Haikolan kännykkä soi. Soittaja oli nimeltään Juhani Vänskä. Hän palautti mieleemme yhdistyksen
nykyisten toimistotalkoolaisten Tuula
Koiviston ja Kyllikki Tiensuun kolme
vuotta sitten Inkeri ja Mauri Vänskän Sää-

tiölle lähettämän apurahahakemuksen.
Juhani ja Harriet Vänskä halusivat tulla
tutustumaan Haikolaan seuraavana päivänä. Sattui niin, että juuri sinä päivänä
Haikolassa oli paikalla myös joukko talkoolaisia valmistelemassa pirttiä ja pihaa

Mauri ja Inkeri Vänskä 1960-luvulla.

Inkeri ja Mauri Vänskän perustama Vänskän Pukimo Torniossa.

talvikuntoon.
Vierailun jälkeen uskalsimme odottaa, että hakemukseemme tulisi myönteinen päätös. Siitä kuulimmekin, kun olimme 14. marraskuuta jättämässä Liederille
laadittua hankehakemusta Lieksaan. Is-

(Kuva: Tornionlaakson maakuntamuseo, Reino Kainulainen 28.11.1970.)

Polkupyöräilijän joulutarina
Viime Pirtin Viestissä pakinoi Minna Salonen, joka
saapui Haikolan toukokuisiin pihatalkoisiin pyörällä.
Hän on euralainen eläinlääkäri, joka on käynyt
rippikoulunsa Nurmeksen evankelisella opistolla.
Seuraavassa lisää hänen kokemuksiaan.
Minulla ei ole perhettä, ystäviä, harrastuksia, ei autoa eikä televisiota. Siispä pyöräilen. Polkiessa aikaa kuluu ja kilometrejä
kertyy. Aina välillä on kuitenkin tarpeen seisahtua evästelemään ja venyttelemään. Verrattomalla jokamiehenoikeudella saa pysähtyä mihin tahansa paitsi toisten kotipihalle.
Silti on ällistyttävän vaikeaa löytää siistiä
levähdyspaikkaa. ABC-asemat elävöittävät
maisemaa vain pyöräilijän karttamien valtateiden varsilla. Kulttuurimaisemassa on
tarjolla savista ojanpenkkaa. Metsätaipaleilla ei houkuttele istahtaa ryteikköön susien

ja sääskien syötäväksi. Kaikkia pistoteitä ja
levennyksiä, joihin autolla pääsee, pitää kavahtaa - luonnollisista syistä.
Olen kuitenkin löytänyt mainion keidasketjun, jolla on tarjota pysähdyspaikkoja 20–40 kilometrin välein. Palvelutaso tosin
vaihtelee: usein löytyvät saniteettitilat ja joskus paikallisen oppaan palvelutkin, mutta
aina saa vähintään kauniin ja rauhallisen
istuimen. Olen nimittäin ottanut tavakseni
pysähtyä kirkkojen portaille. Niillä ei ole
riisinjyviä pahempaa likaa.
Eurasta on 15 kilometriä Säkylään, jossa on Antti Piimäsen sievä pitkäkirkko. Sitä
katsellessa ärsyyntyy ristiriidasta, joka syntyy 1700-luvun muotokielen ja 1800-lukua
edustavan vaakatasoisen ponttilaudoituksen välille. Onneksi rakennuksen voi ohittaa
katseella seuraten. Kun matkaa jatkaa vielä

25 km etelään, saapuu metsätaipaleen jälkeen peltoaukealle, jonka keskellä pienellä
mäellä seisoo Mikael Antinpoika Piimäsen
henkeäsalpaava Yläneen kirkko. Pelottavan
jyrkkä paanukatto kurottaa taivasta kohti.
Pysty vuorilaudoitus on huonossa kunnossa, ja sitä on paikattu tehdasnauloilla kiinnitetyillä sahalaudoilla. Sivelin hellästi seinää
ja mietin, tulisivatko kiilalankut ja takonaulat paljon kalliimmaksi. Mäen valtavat
koivut varjostavat liikaa. Ne pitäisi malttaa
kaataa, jotta seinät kuivuisivat kunnolla.
Ylikiiminkiin polkee Oulusta kahdessa
tunnissa. Ennen keskustaa juuri sillä kohtaa,
jossa etelästä Muhokselta tuleva tie kohtaa
lännestä Oulusta tulevan tien, on korkealla
töyräällä täydellisen kaunis, pieni ristikirkko. Kattopaanut on tervattu, ja vuorilaudat maalattu lämpimän keltaisiksi. Puita
on harvennettu sopivasti niin, että kirkon
sopusuhtaiset mittasuhteet pääsevät näkyviin. Tekijä olikin mestarismies, Jacob Rijf.
Yhtenä syksynä, kun istuskelin ihailemassa
tuota puista jalokiveä, rämisteli viereeni
farmariauto. Ikkuna veivattiin alas ja metsärosvon näköinen mies huusi jotain. Selittelin rauhoittavasti, että katselen tässä vaan,
ja peräännyin varovasti. Kun mies nousi
autosta ja harppoi kohti, olin jo valmis viillettämään mäkeä alas. ”Sitä minä vaan, että
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tuimme parahiksi lounaalla, kun säätiön
hallituksen puheenjohtaja Hannu Vänskä
soitti ja kertoi säätiön myöntäneen yhdistykselle 11.000 euron suuruisen apurahan! Hurtan Hovin lounaspöydässä istui
kaksi iloisella ällikällä lyötyä naisihmistä.
Tuolla summalla yhdistyksen jäljellä oleva laina puolittuisi! Pidimme apurahaa
samalla tunnustuksena historiallisesti
merkittävästä Haikolan korjaustyöstä
sekä kannustuksena jatkaa Haikolan kulttuuriohjelmaa.
Kuulimme, että Inkeri ja Mauri Vänskän säätiö on perustettu vuonna 1985.
Säätiön tarkoituksena on mm. pohjoiskarjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri-, museoja elinkeinotoiminnan tukeminen sekä
lääketieteen tutkimustyön edistäminen.
Tätä tarkoitusta säätiö toteuttaa jakamalla joka kolmas vuosi säätiön omaisuuden
pääoman tuoton taloudellisena tukena.
Alun perin nurmekselaissyntyiset Inkeri
ja Mauri Vänskä toimivat yrittäjinä Torniossa omistamassaan Vänskän Pukimo
Oy:ssä. Mauri Vänskä kuoli vuonna 1985.
Inkeri Vänskä asuu edelleen Torniossa.
Hänelle toimitimme kukkakimpun osoitukseksi yhdistyksemme kiitollisuudesta
Inkeri ja Mauri Vänskän Säätiön apurahasta.
haluaisitko nähdä kirkon sisältä?” Suntioksi
osoittautunut kaveri selitti tulevansa jostain
retkeltä, päästi minut sisälle ja toi esitteitä.
Kuorevesi oli ennen pohjoishämäläinen
pikkupitäjä karunkauniin nimikkojärvensä
ympärillä. Jostain kumman syystä paikkakunnan kirkko on aina rakennettu yksinäiselle niemelle, kauas liikekeskus Hallista
ja vauraammista kylistä. Rannalla seisoo
silmiä hivelevä, linjakas länsitornillinen
pitkäkirkko. Runkohuoneeseen kiinnisalvetun tapulin tyylikkäänä koristuksena on
Matti Åkerblomin taidonnäyte, kaksoissipuli. Pitkiä seiniä vahvistavat matalammat
kylkiäiset. Istuin lämpimänä kesäpäivänä
rannassa ja kuvittelin maiseman talveksi:
Kirkolle tullaan hämärissä jään yli, lumi
narisee, rekien kellot kilisevät. Kuoreveden
kanttorin tytär, Immi Hellen on sommitellut tunnelman:
Kello löi jo viisi, lapset herätkää!
Juhani ja Liisi, muuten matka jää.
Aisakello helkkää, loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää, hymyyn käypi suu.
Ruuna, virsta vielä tepsuttele pois.
Tällä kirkkotiellä aina olla vois!
Minna Salonen

HAIKOLASSA TAPAHTUNUTTA
Marian ilmestyspäivän
juhlassa 25.3.2012
vietettiin paitsi toveripäiviä samalla myös
opiston alkamisen 70-vuotisjuhlaa, kansanopistotyöhän alkoi Haikolassa 10.1.1942.
Nurmeksen lukion lehtori Mika-Markku
Grönholm kertoi Neitsyt Mariasta eri kirkkokunnissa, Riitta Tiensuu lausui Mariaaiheisia runoja ja Pirtin pappi Virpi Soveri, joka oli saarnannut Nurmeksen kirkon
messussa, piti päätösrukouksen.

Yrttikurssilla ”Ytyä yrteistä” 4.–7.6.
Innostavana kouluttajana toimi ylihoitaja
Pirjo Rinne, joka on paitsi kauppayrttineuvoja myös kansanterveystieteen maisteri.
Hänen tutkimustyönsä aiheena Göteborgin pohjoismaisessa kansanterveystieteen
korkeakoulussa oli karjalainen kansanparannus ja villivihannesten käyttö terveyden edistämiseen, kasvilääkintä ja yrttihoito lähinnä Suomen ja Venäjän Karjalassa.
Huom! Pirjo on luvannut tulla uudelleen
Haikolan talon yrttikurssia pitämään ensi
kesänä 12.–14.6.2013.

Nurmeksen Nuoren Musiikin
ensimmäinen pirttikonsertti 4.7.2012
pidettiin kahvikonserttina Haikolassa,
esiintyjinä Lauri Angervo, Anna Laakso,
Anna-Kreetta Gribajcevic ja Goran Gribajcevic. Kuultiin mm. Elgaria, Sibeliusta, Mendelssohnia, Fieldiä, Melartinia,
Haydnia ja Schubertia.

Runon ja suven päivän 6.7.2012
runopolulla esiintyivät Riitta Tiensuu ja
Antti Tiensuu. Runojen lomassa kuultiin
Nurmeksen Nuoren Musiikin taitajien
esityksiä.

”Kesän laukka Haikolassa”
Uutuutena järjestettiin keppihevoskurs-

Luonnon yrttien
lumoissa

si lapsille 18.–19.7.2012. Kurssilla valmistettiin keppihevoset sekä perehdyttiin ratsastuksen perusasioihin. Opettajana toimi Anuliisa Anttilainen. Lasten
äänet kaikuivat pirtissä. Käytiin myös
ratsastustallilla, missä lapset saivat
harjata ponia. Loppukilpailussa ratsastettiin omilla keppihevosilla esteradalla
milloin ravia ja milloin laukkaa.

”Kukkaisvoimaa”-kurssilla 5.–7.10.
harjoiteltiin Japanissa ikebanaa opiskelleen Virpi Soverin opastuksella japanilaista kukka-asettelua. Valtimolainen
floristi Arja Lipponen opasti kuiva- ja
tuorekukka-asetelmien tekemiseen.

Haikolan kesän 2012 ohjelmaan oli
suunniteltu syyskuun alussa myös sienikurssi, mutta sille ei ilmoittautunut
riittävästi osanottajia. Koska kurssia
on kuitenkin kyselty runsaasti, se
järjestetään uudelleen ensi kesänä
29.–31.8.2013. Asiantuntijana PohjoisKarjalan Sieniseuran varapuheenjohtaja,
luonnontuote- ja sienineuvoja (KSN
1041), sienitutkija ja pitkäaikainen sieniopettaja myös yliopistolla Kalervo
Rinne Kiteeltä. Esillä tatit ja haperot
ruokasieninä, lopuksi sieninäyttely.
Varaa aika kalenteriin jo nyt!

Wanhan ajan kinkerit
järjestettiin Haikolassa ensimmäistä kertaa. Rovastina vieraili dosentti Esko M.
Laine Helsingin yliopistosta.

Soitinyhtye ”Kolmen suoran”
muusikot Kari Parviainen, Kauko Rata ja
Yrjö Ihalainen laulattivat 1.12.2012 joululauluja Haikolassa Hanna Urjanheimon
laatiman ”Pirtin joululaulut” -valikoiman mukaan.
päästiin kuin päästiinkin keräämään
monenmoista käyttöä varten. Jo kurssin ensimmäisenä päivänä loihdittiin
päivän päätteeksi Haikolan pihapiiristä

Yrttikurssilainen Kaisa Nyman kertoo:
Puutarhaliitto ja Kotimaiset Kasvikset ry
ovat valinneet yrtit Vuoden Vihannekseksi 2012, mutta vähintään yhtä ajankohtaisia vaikuttavat olevan luonnonyrtit,
päätellen niin aihetta käsittelevien artikkeleiden lukuisuudesta ajankohtais- ja
sanomalehdissä, kuin myös yrttikurssien tarjonnan kasvavasta määrästä viime
vuosina. Neljä puuhakasta, informatiivista ja hauskaa päivää vietettiin myös
Haikolan talolla Ytyä yrteistä -kurssilla
4.–7.6.2012 kun yrttineuvoja Pirjo Rinne
opasti innokkaita kurssilaisia luonnonyrttien pariin. Kurssilla opittiin kattavasti luonnonyrteistä, niiden keruun ja
säilönnän metodeista, sekä eri käyttötarkoituksista (muun muassa ravinnoksi,
mausteeksi tai lääkinnällisessä mielessä).
Luonnonyrttien käytön historia ja mytologiatkin tulivat tutuiksi.
Yrtit tulisi mahdollisuuksien mukaan
kerätä kuivina ja niinpä säätiedotteiden
ennen kurssia lupailemat koko viikon
kestävät sateet pitivät yrttikurssilaisten
jännitystä yllä. Kurkistaisiko aurinko
sen verran sadepilvien raosta että yrttejä päästäisiin kuivanakin, ja kuivin
nahoin, poimimaan? Vaikka sade välillä
valui valtoimenaan ja taisipa ukkonenkin
kerran jyrähtää, oli tässä suhteessa kuitenkin mukavasti onni myötä ja yrttejä

Kuva: Anuliisa Anttilainen

Kuva: Olavi Alatalo

voillaan terassille lepuuttamaan jalkojaan suopursu-nokkosjalkakylvyssä
sekä sieluaan Pielisen laineiden liplatuksessa. Virkistäytyipä muutama paikallaolija myös Haikolan talon saunassa. Luonnonyrttien lääkinnällisiä tehoja
sen sijaan pääsi testaamaan eräs kurssilainen jonka alkavan nuhan oireet selät-

kananmuna-voikukanjuurikastikkeella?
Toinen toistaan herkullisempia!
Kurssin anneista vähäisimmät eivät
liene lopussa osallistujille luovutetut
yrttien poimijakortit joiden myötä jokainen kurssin käynyt on nyt virallinen
kaupallisten yrttien poimija. Ja jos nyt
ei myyntiin poimimaan päätyisikään,
niin ainakin oman ruokapöydän anti
sai kaikilla takuulla uusia innostavia
ulottuvuuksia.

Yrttikurssin
resepti
Maitohorsma-sienirisotto (4:lle)

kerätyistä yrteistä herkullinen vuohenputki-piharatamo-koivunlehti-maitohorsmasalaatti sekä piharatamolevitettä. Päivän anti oli selkeästi innostava,
sillä illalla kurssin jälkeen useampi kuin
yksi kurssilainen kirmasi omatoimisesti
poimimaan seuraavaa päivää varten hiostettavaksi ja kuivattavaksi muun muassa vadelmanlehtiä, horsmaa ja mesiangervoa. Muutama taas alkoi kehitellä
omia levitereseptejään ennen kuin pääsi
edes kotiovesta sisään.
Kurssin kolmantena päivänä päästiin testaamaan yrttejä myös muuhun
kuin ravintokäyttöön kun kurssilaiset
suuntasivat siankärsämönaamiot kas-

tyivät hänen nautittuaan toisen kurssilaisen kotonaan valmistamaa kuusenkerkkäsiirappia sekä napsittuaan kuusenkerkkiä myös suoraan puusta.
Kurssin viimeisenä päivänä valmistettiin sekä nautittiin juhla-ateria; Pirjon
suunnittelema menu oli kertakaikkisen
ihastuttava. Vai miltäpä kuulostaisi nokkos- sekä siankärsämövohvelit voikukkahyytelöllä tai kuusenkerkkäsiirapilla?
Entäpä väinönputki-raparperipiirakka,
litulaukka-varhaiskaali-tomaattisalaatti,
lutukka- tai lipstikkalevite, saatikka sitten maitohorsman versot parsan tapaan

www.haikolantalo.fi

4 dl riisiä (täysjyvä/villiriisi/risottoriisi)
6 dl kasvislientä (+ 2 dl lisättäväksi tarv.)
1 iso sipuli
1 rasia herkkusieniä/siitakkeita/haperoita
3 rkl oliiviöljyä
(suolaa, ellei kasvisliemessä tarpeeksi)
sitruunapippuria
2 murskattua valkosipulin kynttä
kourallinen pakastettua tai tuoretta
maitohorsmaa silputtuna
Keitä riisi kasvisliemessä melkein kypsäksi.
Hauduta sipuli- ja sienisilppu öljyssä
pannulla pehmeäksi, lisää kourallinen
maitohorsmasilppua, valkosipuli ja
sitruunapippuri.
Sekoita riisi pannulle sieni-horsmaseoksen
joukkoon, lisää kasvislientä, hauduta
kypsäksi.

Tilaa
Pirtin viesti!

Tervetuloa
Niilon mökkeihin!
Hyvin varustellut lomamökit tarjoavat leppoisaa ja rauhallista lomailua luonnon keskellä
omassa rauhassa - kuitenkin tarpeeksi lähellä
palveluja.

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Eri vuodenaikojen mukaan alueella on myös
monipuolista lomatekemistä. Kesäisin Aronsalmen sillalla palvelee kioskikahvio, josta myydään kalastuslupia ja vuokrataan kalastusvälineitä, kanootteja, surffilautoja, moottoriveneitä
sekä polkupyöriä.

(viitenumeroksi 10016)

Talvella on moottorikelkka- sekä kalastusvälinen
vuokrausta Hyvin hoidetut hiihtoladut kulkevat
lomamökkien lähimaastossa, alueella on myös
2 km:n valaistu latu. Kolin, Tahkon ja Vuokatin
laskettelurinteet ovat tunnin ajomatkan päässä.

Voit maksaa Pirtin Viestin
tilausmaksun 10 €

Aronsalmen Lomamökit
Juusolantie 2, 75530 Nurmes
Puh. 040 748 0537, 0400 374 634
aronsalmen.lomamokit@co.inet.fi
www.aronsalmi.com

Matka Lutherin ja
uskonpuhdistuksen jäljille
keväänkauniiseen
Keski-Saksaan 15. - 22.4.2013
Nurmeksen seurakunnassa järjestettiin vuonna 2012
luentosarja Lutherista.
Nyt on mahdollista lähteä tutustumaan
Lutherin toiminnan keskeisiin paikkoihin.

ja yhdistyksen jäsenmaksun 15 €
tai
pysyvän jäsenmaksun 150 €
(viitenumeroksi 10029).
Tilinumerot ovat

Pielisen Osuuspankki, Nurmes
FI02 5299 0120 0478 72,
POP Nurmes FI54 4786 5020 0029 20 ja
Nordea Lieksa FI78 1103 5000 1619 61.

Muista mainita maksaja ja osoite,
muuten emme voi lehteä toimittaa!

Kotisivujen osoite on
www.haikolantalo.fi

Maksamalla
tilausmaksun,
varmistat, että saamme
lehden lähetetyksi
ensi vuonnakin!

JOULUPÖYTÄÄN
"Toimitusjohtaja
Keihäsen joulusinappi
on täyttä ainetta"
Sinappiin tarvitaan pikku purkki
Colmanin sinappijauhetta, kaksi
munaa, sinappipurkin verran kermaa ja saman verran sokeria.
Aineet sekoitetaan huolellisesti ja
seosta keitetään hitaasti hämmentäen hetken aikaa. Keittämisen aikana
lisätään puoli ruokalusikallista perunajauhoja.
Kun sinappi on jäähtynyt, siihen
sekoitetaan vielä ruokalusikallinen
tavallista Rajamäen etikkaa. Valmistustapa on todella erikoinen, mutta
niin on tuloskin.
Sinappi säilytetään viileässä ja se
käy vanhetessaan vain paremmaksi.

Lisätietoja puh. 050 9109058 tai
sähköpostilla raimo.makela@kotiportti.fi

TULOSSA
Marian päivän juhla 17.3.2013
Messu Nurmeksen kirkossa klo 10, lounas
Haikolan talossa, päiväjuhla klo 13–14.
Fil.maist., käsityönop. Terttu Komulainen
kertoo aiheesta ”Maria eri aikakausien kuvissa”, Maria-aiheisia runoja, Maria-virsiä;
kahvi ja vuosikokous klo 14.30.

Vuosikokous
Nurmeksen evankelisen opiston ystävät
ry:n VUOSIKOKOUS pidetään Kohtavaarassa Haikolan pirtissä sunnuntaina
17.3.2013 klo 14.30. Vuosikokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm.
valitaan hallituksen jäsenet. Tervetuloa!
Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat tällä
hetkellä Niilo Kunnasranta puheenjohtajana, Jukka Kuhanen varapuheenjohtajana
sekä Jaakko Korhonen, Jukka Pihlatie,
Marja-Liisa Rönkkö ja Kyllikki Tiensuu,
joka toimii myös hallituksen sihteerinä.
Erovuorossa ovat 2013 Jukka Kuhanen ja
Marja-Liisa Rönkkö.

Borssia ja blinejä helmikuussa
Eväs Pailakan munkkikahvitarjoilu

Nurmeksen kaupungin latuverkon mehupisteessä Haikolan talossa

Levon lauantai -päiväretriitti
Haikolassa
Karjalaiset pääsiäisruoat
15.-16.3.2013
Vappubrunssi 1.5.2013
Ohjelmallinen äitienpäivälounas
12.5.2013
Kevättalkoot Haikolassa
viikolla 13.-18.5.2013
Voi tulla päiväksi tai pariksi tai vaikkapa muutamaksi tunniksi. Ilmoittautuminen talkooruokaa varten puh. 013-430 120 tai
045 138 1648.

Hemmottelulauantait
hyvä ruoka ja paikkakunnan yrittäjät palveluja tarjoamassa: jalkahoitoja, hierontaa,
kasvohoitoja, luentoja.

Päivä terveydelle
lääkärien luentoja sydän- ja verisuonitaudeista sekä lääkkeistä.

Haikolan talo

Yrttikurssi 12.-14.6.2013
Opettajana Pirjo Rinne.

on mainio
leirikoulupaikka

Paul Nicolay -seminaari
8.-10.6.2012		
tutustutaan Monrepos’n kartanon omistajan
paroni Paul Nicolayn elämäntyöhön ja sanomaan nykyajalle.

Juhannusjuhla 		
perjantaina 21.6.2013 klo 20, tarjoilut klo 21,
kokko klo 22, Hiljaisuuden messu klo 23.

Nurmeksen Nuori Musiikki
28.6.-7.7.2013

Taiteellisena johtajana edelleen Tuija Hakkila. Tiedot kesän 2013 Kesäakatemian opettajista, instrumenteista ja käytännön näkökohdista tulevat talven mittaan kotisivuille
www.vanhakauppala.fi ja
www.haikolantalo.fi .
Lisätietoja tässä vaiheessa: toiminnanjohtaja Heikki Masalin, heikki.masalin@cimfunds.com, puh. 0400 258 426

Nuoren Musiikin pirttikonsertti

Haikolan talossa

Runon ja suven päivän 		
runopolku 6.7.2013 klo 17.

PIRTIN VIESTI

Heinäkuussa 2013 on suunnitteilla
seminaari 20.–21.7. kahden karjalaisen vaikuttajan rovasti, kanslianeuvos Toivo Rapelin ja tullineuvos Veikko Vennamon elämäntyöstä. Toivo Rapelin syntymästä tulee
12.7.2013 kuluneeksi 110 vuotta ja 11.6.2013
Veikko Vennamon syntymästä 100 vuotta.
Tiedämme, että näillä miehillä oli molemmilla tärkeä osansa opistomme alkuvaiheissa. Lisätietoja myöhemmin www.haikolantalo.fi ja puh. 013-430120, 045 1381648.

NURMEKSEN EVANKELISEN OPISTON YSTÄVÄT RY:N LEHTI

Tämän numeron toimittivat Tuula
Koivisto ja Kyllikki Tiensuu.
Tilausmaksu 10 eur
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
Osoite: Opistontie 7, 75970 Kohtavaara
Puh: 013-430 120, 045 138 1648

Sienikurssi 29.-31.8.2013

S-posti: haikola@haikolantalo.fi
www.haikolantalo.fi

Opettajana Kalervo Rinne.

Tilit:

Katso tarkemmin sivuilta
www.haikolantalo.fi
tai soita puh. 013-430120 tai 045 1381648.
Kesän tapahtumista tarkemmin
Pirtin Viestissä 1/2013

Kyltit muuttuvat Kohtavaarassakin. Entisen
opisto-kyltin tilalle on tulossa viitta Haikolan
taloon.

www.haikolantalo.fi

Op Nurmes FI02 5299 0120 0478 72
POP Nurmes FI54 4786 5020 0029 20
Nordea Lieksa FI78 1103 5000 1619 61
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