


Haikolan talo sijaitsee Nurmeksessa pohjoiskarjalaisessa maisemassa Kohtavaaran

juurella Pielisen Lipinlahden rannalla. Vanha hirsirakenteinen talo oli alun perin 

Ikosen suvun hallussa. Vuonna 1940 tila myytiin Nurmeksen seudun evankelisen 

kansanopiston käyttöön. Kansanopisto alkoi Haikolassa tammikuussa 1942. Uusien 

opistorakennusten valmistuttua vuosina 1950 ja 1973 Haikola jäi puutyöverstaaksi, 

taide- ja eräretkeilyopetuksen tiloiksi. Kansanopistotoiminta lakkasi vuonna 2005. 

Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry myi opistorakennukset ja korjasi Haikolan

talon kurssi-, kokous- ja juhlatilaksi. Tämä toiminta alkoi vuonna 2011.



Haikola Kohtavaaralta n. 1930-luvulla. Haikola dronesta 2018



Päärakennus korjattiin kokonaan: lattian alus  
tyhjennettiin roskasta ja multiaiset kunnostet-
tiin; sisällä poistettiin hirsien päälle naulatut 
paneelit; seinät ja lattia sekä ikkunat puhdis-
tettiin; rakennettiin keittiö ja tarjoilutila, wc:t
sekä alakertaan apukeittiö; ylimmän kerrok-
sen vinttikonttorin portaikko korjattiin; talon 
eteläseinälle pirtin jatko-osan kohdalle raken-
nettiin terassi, jolta on näkymä Lipinlahdelle, 
ja sen alle varasto. Talo maalattiin.

Kalusteet, astiastot, liinavaatteet, kirjat,
keittiötarvikkeet ja muuta irtainta tuotiin 
myydystä kansanopistosta. 
Tilattiin suunnitelma metsäpuutarhaan 
hankittavista puista ja muista kasveista,
joita ostettiin. Osa saatiin lahjoina. 

Pirtti vihittiin 31.10.2010



Kuva ennen kattojen maalausta.



Kuvassa mukana entisen opiston rakennukset, jotka
nyt uudessa omistuksessa.



Haikolan pihapiiri. Oikealla näkyvät 
lähes 200:n mustaherukkapensaan rivistöt.



Haikola Lipinlahdelta ennen aurinkopaneeleja.



Haikolan lämmitys maalämmölle 2013

Lämmityskulut vähenivät runsaat 
4.000 €/vuosi 



Haikolan kattojen maalaus 2015 



Kohtavaaran luonto- ja 
historiapolku sekä 
näköalatorni 2016



Uutterat talkoolaiset pystyttivät tornin 
muutamassa päivässä elokuussa 2016.  



Vaaran polun 
jatko-osa 
”Elinan
suotaival” 
raivattiin 2018



Toivontornilla on vieraskirjan mukaan käynyt
syksyn 2016 jälkeen 9059, tänä vuonna 1205, 
kulkijaa.



Kohtavaaran
laella ovat näky-
vissä Sarkkisen
tilan kivijalat.
Niiden pohjalta
taiteilija Anu 
Vanas piirsi 
hahmotelman 
tilan 
rakennuksista. 



Polulle ja tornille pääsee 
talvellakin.  



Aurinkosähkö Haikolaan sekä ikkunoiden ja 
talon muu tiivistäminen 2018



Aurinkopaneelit tuottavat n. 5 000 kWh vuodessa. Käytössä myös akut.

https://karjalainen.fi/media/k2/items/cache/c5baeeb4950b7629ff2a274234d9e718_XL.jpg






Auringonkukkapelto
oli osa kesän 2018
hanketta.

Kesä 2018



Tontin pinta-ala on 
n. 3,33 ha, pihan lisäksi
peltoa, rannassa suikale 
metsää.



Auringonkukkapellon takana 
alueen kolmen kiinteistön 
(Opisto, Pihlatie, Kiinteistö Oy 
Vihreäranta) yhteisen jäte-
vesihuollon imeytyskenttä. 



”Haikola ajan tasalle” -hankkeessa (2020–2021) Haikolan
aitat ja päärakennuksen alakerran sauna uusittiin perusteellisesti.

Aitassa on viisi maakuuaittaa, 
joissa kussakin kaksoislaveri 
ja kerrossänky, jääkaappi ja 
kahvinkeitin. Kuudes aitta on 
yhteinen huoltotila, jossa wc-
ja suihkutila sekä keittiö.

Sauna, ”Haikolan helmi”,
toimii tilaussaunana.



Aittayö maksaa
matkustajan
omin lakanoin 
30 €/h,
lisähenkilöt   
á 5 €. Tilavampi
päätyaitta 
maksaa 40 €/h,
lisähenkilöt 
á 5 €. 



Palautteesta:
”Kiitos. Miellyttävän vaatimaton 
ja siisti majoitus.”



Harvian suunnittelema
sauna lämpökäsiteltyä
haapaa.





Yritys: Haikolan talo
Omistaja: Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry
Y-tunnus: 0215958-4
Omistajayhdistys perustettu 1939, ylläpiti kansanopistoa vuoteen 1995
Pitotalotoiminta Haikolan uudistetuissa tiloissa alkoi 2011
Koti- ja toimipaikka: Nurmes
Työntekijät: talkoolaisia, muutama jakso työllistettyjä
Toimialat: matkailu (majoitus, Kohtavaaran luonto- ja historiapolku), 
kurssit, kokoukset, perhejuhlat, konsertit, juhla- ja pitopalvelu
Yhteyshenkilö: Kyllikki Tiensuu, puh. 040 5630741, sähköposti
kyllikki.tiensuu@helsinki.fi Kotisivut www.haikolantalo.fi

mailto:kyllikki.tiensuu@helsinki.fi
http://www.haikolantalo.fi/


Markkinointi

Markkinointi on tapahtunut tähän asti omien nettisivujen 
(www.haikolantalo.fi) ja Facebookin (Haikolan talo) sekä paikallis-
lehtien ja Karjalaisen välityksellä. Lisäksi on julkaistu ja jaettu esitteitä 
sekä osallistuttu toritapahtumiin. Netissä on kaksi Kohtavaaran luonto-
ja historiapolun esittelyvideota (toinen osin vanhentunut). Yhdistyksen 
lehti Pirtin Viesti leviää paitsi jäsenille ympäri Suomen (270) myös eri 
yhteistyötahoille, painos 700. Markkinoinnin tavoite on kasvattaa 
Haikolan talon myyntiä ja vahvistaa laadukasta brändimielikuvaa. 
Haikolan talon markkinointisuunnitelma päivitetään. 

http://www.haikolantalo.fi/


Brändi ja markkinointi

Markkinoinnin kulmakiviä ovat jatkossa: * Facebook (sis. orgaanisen 
näkyvyyden ja maksetun mainonnan) * Googlen hakusanamainonta      
* Hakukoneoptimointi * Sisältömarkkinointi esim. julkaisemalla videoita 
Youtubessa tai bloggaamalla * Omat nettisivut ja verkkokauppa 2021    
* Haikolan talon graafinen ilme uudistetaan 2021 

* Haikolan talon logo on rekisteröity tavaramerkki 





Tuotteet ja palvelut

* Tilat ja tarjoilut perhejuhliin, kokouksiin, 
konsertteihin, kursseille, tilaussauna 
”Haikolan helmi”, kesämajoitus aitoissa
* Opastetut kävelyt Kohtavaaran luonto- ja
historiapolulla kesällä ja talvella, kaupungin
latuverkon mehu- ja huoltopiste 



Asiakkaat

Kymmenen toimintavuoden aikana Haikolan talolle on karttunut 
mainetta viihtyisänä ja tunnelmallisena juhlapaikkana sekä erilaisten 
kulttuuritilaisuuksien järjestäjänä. Kaikki nurmekselaiset eivät silti 
vielä(kään) tunne paikkaa. Markkinointi olisi alettava kotipaikasta!
Majoitustilojen uudistamisen jälkeen markkinointia olisi tehostettava
myös Suomen ulkopuolella. Booking.com mm. on toistaiseksi ollut 
käyttämättä.



Kävijät

Vieraskirjan mukaan Haikolassa kävi koronaa edeltäneenä vuonna 
eri tilaisuuksissa n. 1 600 ihmistä. Korona vähensi tilaisuuksia, 
mutta kävijöitä oli silti toista tuhatta. Näillä käynneillä on 
markkinointiarvoa. 

Yhteistyö Nurmeksen kaupungin kanssa: pirtti vuokrattu Ylä-
Karjalan kansalaisopiston viikoittaiselle kuntopiirille; lisäksi 
Lipinlahden kuvia keräävälle ja tallentavalle opintopiirille syys-
lukukaudella. Myös muita yhteisiä tilaisuuksia.

Toiminnan laajentamismahdollisuuksia mm. kesän terassikahvilan 
tuotteiden tarjoaminen Kohtavaaran luonto- ja historiapolun 
kiertäjille. Pirtin puodin houkuttelevampi esillepano.



Haikolalla täydellinen pitotalo- ja aittojen majoitusvarustus
Astioita 80–100 hengelle

Markkinat Nurmeksessa: 

”Nurmes on kasvava matkailualue, jonka veturina
toimii Break Sokos Hotel Bomba (matkaa Haikolasta hotellin kylpylään 7 km).
Nurmeksessa on useita ohjelmapalvelu- ja pitopalveluyrityksiä. Haikolan talo
on paikallisille tuttu juhla- ja konserttipaikka.” 

Kilpailutilanne

Myyntikanavat

Henkilöstö tulevaisuudessa

Avautuuko Haikolalle edellä kuvattuja toimintoja tehostamalla
näkymä, joka mahdollistaa yhden henkilön toimeentulon?



Yhteydenotot

Kyllikki Tiensuu, Haikolan talo, Opistontie 7, 75970 KOHTAVAARA 
puh. 040 5630741, sähköp. kyllikki.tiensuu@helsinki.fi

Pikes Oy, Aki Nevalainen, puh. 0400 905829

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Jan Kontiainen
puh. 040 5554348, sähköp. jan.kontiainen@yrittajat.fi

mailto:kyllikki.tiensuu@helsinki.fi

