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”Kaikki kansat riemuitkaa,
lapsosesta laulakaa
jouluvirttä veisatkaa!
On Jeesus-lapsi helmassa Marian.
Gabrielin ennustus on täytetty.
Eijaa, eijaa!
Herra meitä armahti,
taivas meille aukeni. Halleluja!
Ainoaksi auttajaksi
lapsi seimeen lasketaan.
Toista turvaa emme löydä milloinkaan.
Jeesus-lapsi siunattu, Immanuel,
syntyi niin kuin ilmoitti ja Gabriel.”
Virsi 20:1

Taitelija Anu Vanas on suunnitellut tämänkin vuoden Immanuel-kortin,
jota myydään esityksen hyväksi. Vielä ehtii tilata puh. 040 5414517.
Hinnat: taitettava kuorellinen 2,50 euroa, postikorttimalli 2 euroa.
Vanhat retrokortit 1 euro/kpl.

Immanuel-jouludraama 23.12.2020 klo 18 Koronan vuoksi ilman yleisöä vain netissä, esim. YouTube.
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Joulu – uuden elämän alku
Asun madonnien maassa. Etelä-Saksa on vahvasti katolista seutua, Maria on ”Patrona Bavariae”, Baijerin
suojeluspyhimys. Monessa kirkossa
kuva tai patsas Mariasta on keskeisemmällä paikalla kuin Jeesus tai
risti. Toukokuussa pidetään Mariajumalanpalveluksia, viikoittaisissa
rukousnauhahartauksissa pyydetään
Mariaa rukoilemaan meidän puolestamme.
Muuten hyvin yksimielisessä ekumeenisessa raamattupiirissäni suhde
Mariaan tuo erot katolisten ja luterilaisten välillä esille. Jopa kriittiset
luonnontieteilijät ja matemaatikot
kävivät Mariasta puhuttaessa lähes
hempeiksi: ”Maria on ihmisiä lähempänä kuin Jeesus:”
Marialla on katolisessa kirkossa
monta roolia. Hän on inhimillinen.
Mutta usein hän on myös kuningatar.
Ja hän on ovenvartija, jonka avulla
päästään Jumalan puheille. Ääritapauksessa Mariaa pidetään Pyhän
Kolminaisuuden jäsenenä.
Alkuvuosinani täällä pidin Mariakulttia lähes pakanallisena. Luterilaisena en tarvitse välittäjää, jos haluan
puhua Jumalan kanssa. En usko traditioihin, joilla ei ole raamatullista
pohjaa. Vuosien mukana olen tullut
vähän lempeämmäksi. Mutta rukoukseen Marialle en pysty yhtymään.

Tämän vuoden Immanuel-kortissa näen toisenlaisen Marian. Näen
nuoren äidin, joka hiljenee elämän
ihmeen edessä: Lapsi on syntynyt.
Uusi ihminen määrää elämän tahdin.
Asioiden tärkeysjärjestys muuttuu.
Alkaa äidin ja lapsen suhde, jonka
kehittyminen on vielä aivan auki,
mutta jota kukaan eikä mikään voi
koko elämän aikana muuttaa olemattomaksi.
Joulu on Jumalan rakkauden juhla. Taivaan Isä sitoutuu lapsena osaksi meidän elämäämme. Jeesuksen
syntymähetkenä taivas on auki, me
pääsemme osalliseksi Jumalan ulottuvaisuudesta.
Joulu on yhteisen elämän alku.
Harras hyvän olon tunnelma on lähtökuoppa uudelle taipaleelle. Mitä
tapahtuu, kun Jeesus syntyy minun
elämääni? Miten hän muuttaa elämäni tahtia? Mitkä asiat menettävät
tärkeytensä, mitkä kohoavat esille?
Maria istuu hiljaisuudessa. Hän
kätkee sydämeensä kaiken, mitä on
tapahtunut, ja tutkistelee sitä. Ympärillä ei ole ihmisiä, ei eläimiä, ei edes
enkeleitä, taivaan lintuja vain. Näen
hänessä ihmisen, joka katsoo lasta ja
kysyy: Millainen meidän yhteinen
elämämme on?
Paula Keller

Kirjoittaja Paula Keller
s. Jaakkola ja Kyllikki
Tiensuu opiskelivat
Helsingin yliopistossa
samaan aikaan teologiaa.
He tekivät 1968 yhteisen
matkan Geneveen Bosseyn
ekumeeniseen instituuttiin. Siellä järjestettiin
kuukauden kurssi ympäri
maailman tulleille teologian
opiskelijoille. Kurssilla
Paula tapasi saksalaisen
Heinrich Kellerin, jonka
kanssa hän Helsingissä
tutkinnon suoritettuaan
solmi avioliiton. Paula
valmistui myöhemmin
myös Baijerin maakirkon
pastoriksi. Fürstenfeldin
luostarikirkossa
Fürstenfeldbruckissa on
kuvan ”Traubenmadonna”,
Viinirypäleiden madonna.
Rypäleet viittaavat
kärsimykseen.
KUVA: HEINRICH KELLER
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Katse ensi kesään
Koronatauti muutti kevään ja kesän 2020 suunnitelmia. Paljon jouduttiin toimintoja peruuttamaan
myös Haikolassa. Toteutumatta jäi
muun muassa helatorstaiksi suunniteltu ”Aittakauden avajaiset”.
Pieni juhannusjuhla järjestettiin
omin eväin ulkosalla. Kokkoa ei
saatu polttaa. Se odottaa tulevaa
pääsiäisaikaa.
Peruuntumisten vuoksi vapautunutta aikaa käytettiin keväällä
aittaremonttiin. Uudistuneet aitat
olivat ahkerassa käytössä heti juhannuksesta alkaen. Parhaillaan on
menossa talon saunan perusteellinen uusiminen.
Remontit tulivat mahdollisiksi, kun Vaara-Karjalan Leader ja
Pohjois-Karjalan ELY-keskus puolsivat tukea ”Haikola ajan tasalle”
-hankkeelle. Selvää on, etteivät
suunnitelmat toteudu ilman uutteria talkoolaisia, joiden selkänahasta suurin osa omarahoituksesta
kiskotaan nytkin.
Kutsun kaikki Pirtin Viestin lukijat, jotka vain kynnelle kykenevät,
ensi kesänä tutustumaan Haikolan
raikkaisiin aittoihin, uuden saunan
löylyihin, Kohtavaaran Toivonpolkuun ja Elinan suotaipaleeseen.
Tervetuloa!
Haikolassa 30.11.2020
Kyllikki Tiensuu

KUVA: KATJA KUITTINEN

Talkoolainen ottaa vielä kerran
nokkaunet vanhalla rautasängyllä.

www.haikolantalo.fi

Aitta sai talkoolaisten käsissä uudet eristeet ja puulattiat. Vanhojen rautasänkyjen tilalle hankittiin uudet puiset kerrossängyt, ja aitan varustukseen
kuuluu myös pieni keittiönurkkaus. KUVAT: KATJA KUITTINEN

Kevät- ja kesätalkoolaisten
tuntikirjanpidosta poimittua
”Haikola ajan tasalle” -hankkeen toteutusaika on 1.5.2020–30.4.2022. Ensimmäisenä hommiin ehti heti vapun jälkeen 2.5.
naapurimme, himokuntoilija Matti, joka
juoksun lomassa siivosi Toivonpolkua
talven savotan jäljiltä. Työtä riitti muillekin. Päivö- ja Liisa-myrskyt tekivät
pahaa jälkeä Kohtavaaran metsänomistajien harmiksi, ja Toivonpolun yli kaatui kaikkiaan parikymmentä runkoa. Ne
on nyt raivattu ja polkua pääsee kulkemaan. Huom! Myös talvella. Maisemointia tehtiin pitkin kesää. Polun alku- ja
loppupään siistivät Topi ja Leena. Jouni
perkasi koneensa kanssa loivan nousun
rapakoita.
Sarkkisen tilan kellari ja kaivo ympäröitiin varoitusaitauksella, ettei vahinkoja
pääsisi tapahtumaan. Minna ja Tellervo
erikoistuivat muun polunraivauksen
ohella tähän. Heidän tielleen osui myös
mielenkiintoinen löytö: melko varmasti
bongattiin yksi vaaralla tiettävästi olevista lähteistä. Vielä seurataan, kummaksi
vesilöytö osoittautuu, lähteeksi vai pintavesilammikoksi. Piimätien vartta kunnosti seniorien iskuryhmä Aira, MaijaLiisa, Kyllikki, Tellervo ja Jukka, joka
rakensi yhden lisäylityspaikan.
Aittoihin käytiin käsiksi toukokuun

toisella viikolla: siirrettiin laverit ja vuodevaatteet ja astiat vintille varastoon,
purettiin sisältä vanhat rakennelmat,
poistettiin viidenkymmenen vuoden takaiset muovimatot, tyhjennettiin lattioiden alta kaikki vanhat eristeet, levitettiin
lekasora ja ekovilla, pestiin, paklattiin ja
maalattiin sisäseinät sekä uudet lattiat.
Kaikki tämä todetaan passiivissa ”joku
teki”. Eniten hikeä vuodattivat purku- ja
rojun poisrahtaamishommassa talkoolaiset Jari ja Tapio. Myös Antti, Jarmo, Päivi
ja Martti osallistuivat tavarankantoon ja
tilojen järjestelyyn.
Uuden rakentajana ja talkoolaisten
opastajana toimi Haikolan naapuritalosta
kirvesmies Jyri Heikkinen. Hän mm. levitti ekovillaeristeet, teki muovimattojen
tilalle ponttilaudasta uudet lattiat, asensi
ilmanvaihtoputket ja korjasi rikkoutuneen aitan päädyn.
Sisustushommassa talkoolaisilla oli
runsaasti haasteita. Tilattiin uudet liukuovikomerot. Niitä asennettaessa kävi
ilmi, että paikalle saapuneiden komerojen osat olivat sokkelillisen version mukaiset, mutta itse sokkelit puuttuivat.
Oma työnsä oli listojen leikkauksessa ja
kiinnittämisessä.
Talkoolaisille syntyi lisäongelma, kun
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saapuivat uudet puiset kerrossängyt,
vanhat kerrossängythän olivat opiston
tulipalossa säästyneitä armeijan käytöstä poistettuja rautasänkyjä. Puusänkyjen
kokoamisohjeet olivat perin puutteelliset,
ja lisäksi uupui koko joukko kasaamisessa tarpeellisia puutappeja, ruuveja ja
nauloja. Oli reklamaation paikka, mutta
selvittiin.
Aitan punamultaus ja ulkomaalaus
hoitui sekin talkoovoimin. Vakiomiesten
lisäksi seinäjokiset Sointu-Sisko ja Mauno käyttivät yhden kesämökkilauantainsa aitan maalaukseen.
Kun uudet keittiönurkkauskaapit
saatiin paikoilleen, voitiin sisustamista
jatkaa. Nina ompeli talkoillen uudet Marimekon verhot. Maija-Liisa ja Riitta metsästivät niiden ale-kankaita Sotkamoa ja
Kuopiota myöten. Talkoolaisten ehtoisena emäntänä toimi koko ajan Riitta.
Juhannuksen jälkeen ensimmäiset
asukkaat saapuivat ja testasivat tiloja.
Nurmolainen Antilan viisilapsinen perhe tuntui viihtyvän. Käytössä oli myös
edellisen Leader-hankkeen avulla hankittu uusi laituri.
Muuan yöpyjä antoi palautteen: ”Kiitos. Miellyttävän vaatimaton ja siisti majoitus!”

Minäkö säveltäjä?

Menin Nurmeksen Saramon kansakouluun 5-vuotiaana kuunteluoppilaaksi,
siirryin normaalisti 6-vuotiaana toiselle
luokalle ja tosi lapsellisena 7-vuotiaana
kolmannelle luokalle. Silloin järjestettiin koko koululle yhteisesti laulukokeet
yläluokan puolella yläluokan opettajan
johdolla.
Meille kaikille jaettiin laulukirjat ja
opettaja kehotti jokaista etsimään kirjasta
itselleen sopivan laulun, jonka voi laulaa
luokan edessä opettajan säestyksellä kaikkien muiden kuunnellessa. Löysin laulun,
jota en ollut koskaan kuullut, mutta sen
sanat olivat minusta ihanat: ”Vettä sataa,
vihmoo, vihmokohan vaan, minä suljen
silmät enkä katsokkaan. Annan lentää
ajatusten yli vetten, mannerten, yli soiden
suihkiella luokse kotikoivujen.”
Sitten opettaja kysyi, kuka aloittaa ja
viittasin etupenkiltä innokkaasti. Opettaja pyysi minut eteen harmoonin viereen,
kysyi laulun ja näytti kummastuneelta.
Tähän tarvitaan välihuomautus: Kotona Saramovaaralla olin nähnyt ja kuullut
viulun ja kanteleen soittoa sekä laulua.
Nuoteista tiesin sen, että ”pollukoiden”
mennessä ylöspäin, laulukin menee ylöspäin ja alaspäin mennään pollukoiden
mukana.

Opettaja aloitti säestyksen ja minä aloitin laulun. Opettaja lopetti, mutta minä
jatkoin koko ensimmäisen säkeistön loppuun ja oppilaat kuuntelivat hiirenhiljaa.
Opettaja nousi ylös ja sanoi: ”Meillehän
on tullut uusia säveltäjiä!” Ja nyt kaikki
purskahtivat nauruun. Menin paikalleni
etupenkkiin ja mitään muuta en muista
– en vain laula, vaikka ensimmäisen säkeistön sanat osaan edelleen ulkoa.
Olemme musiikkimies-Reijon kanssa
opetelleet naimisissa oloa jo 55 vuotta.
Säännöllisin väliajoin Reijo on etsinyt
osaamani säkeistön perusteella laulua
kaikista mahdollisista laulukirjoista tai
vihkosista, turhaan. Kukaan muukaan
ei ollut kuullut laulua ”Vettä sataa vihmoo”. Tietotekniikan aikakautena löysin
runon, mutta ei mitään tietoa sävelestä.
Tämä löytö innosti Reijoa uudelleen etsintään, turhaan. Muistutin, että se oli
ihan tavallinen kovakantinen koulun
laulukirja, mutta sehän voi olla vanha
painos. Alkoi perusteellinen etsintä kovakantisista vanhoista aarteista ja vuosi
1938 – meidän molempien syntymävuosi tuotti tuloksen. Olavi Pesosen Laulukirjasta löytyi laulu ”Kun sataa”, sanat
Irene Mendelinin ja sävel itsensä Leevi
Madetoja!

Leena Pajamo

Leena Pajamon mukaan matematiikan opiskelijoiden
joukossa kiersi 1950- ja 1960-lukujen taitteessa seuraava työnkuvaus:

RATIONALISOINTIA
Muuan työntutkija oli joutunut sinfoniakonserttiin ja
päätynyt tällaisiin tuloksiin:
”Neljä oboensoittajaa istui huomattavan osan ajasta
tekemättä mitään. Heidän lukumääräänsä pitäisi vähentää ja työ tasata paremmin koko konsertin ajaksi,

jottei syntyisi liiallista työpainetta muutamiin kohtiin.
Kaikki kaksitoista ensiviulua soitti täsmälleen samoja nuotteja; tämä on tarpeetonta työvoiman tuhlausta. Osaston henkilökuntaa olisi vähennettävä huomattavasti – jos äänen volyymia on tarpeen lisätä, se
voidaan tehdä äänenvahvistajalla.
Paljon energiaa tuhlattiin 32-osanuottien tarkkaan
soittamiseen. Se on tarpeettoman yksityiskohtaista.
Suosittelen, että kaikki nuotit pyöristetään lähimpään
16-osaan. Jos näin tehdään, voidaan suuremmassa

määrin käyttää harjoittelijoita ja oppipoikatasolla olevia työntekijöitä.
Näyttää siltä, että samaa sävelkuviota toistetaan
liian paljon. Partituurit olisi läpikotaisin uudistettava.
On hyödytöntä soittaa uudelleen puhaltimella sama
kohta, jonka jouset ovat juuri esittäneet. Voidaan arvioida, että jos kaikki tarpeettomat toistokohdat jätetään pois, koko kahden tunnin konsertti lyhenee
kahteenkymmeneen minuuttiin, eikä väliaikaa tarvita
lainkaan.”

Toivonpolun uudet opastaulut
Talkoolainen Jari pystytti kaksi uutta
tietotaulua. Viiden polun risteyksessä
kuvataan metsän hyvinvointivaikutuksia. Maakuntapäivänä 2019 Haikolassa
vieraillut Tapion metsäasiantuntija Airi
Matila kehotti hakemaan ”Hyvää oloa
metsästä!”
Yksi Toivonpolun tarkoituksista onkin tuottaa kulkijoille hyvää oloa. Metsän rauhoittava, mielialaa kohentava ja
tarkkaavuutta lisäävä vaikutus virkistää.
Siksi kulkiessa kannattaa välillä pysähtyä
aistimaan metsän ääniä – lintujen laulua,
lehtien havinaa, tuulen huminaa, hyönteisten surinaa – ja hengittämään tuoksuja, rentoutumaan ja antamaan aikaa
ajatuksille.
Metsä on aina ollut tärkeä hyvinvoinnin
lähde suomalaisille. Tutkimusten mukaan
kymmenen minuuttia luonnossa alentaa
verenpainetta, kaksikymmentä minuuttia
kohottaa mielialaa ja kokonainen tunti lisää tarkkaavaisuutta.
Metsän suojaava, viilentävä ja rauhoittava vaikutus auttaa jättämään taakseen
arjen asiat ja aistimaan luonnon läheisyyttä. Maisema rauhoittaa. Niin myös mat-

kan varrella Hiljaisuuden risti.
Kannattaa myös muistaa Martti Lutherin ajatus: ”Kolmiyhteisen Jumalan läsnäolo näkyy jokaisessa pienimmässäkin
puun lehdessä.”
Toinen uusista kylteistä kertoo vaaran
kupeella kulkeneesta Piimätiestä. Nimi
on ollut tiedossa, mutta tarkempi kuvaus
ei. Niinpä oli hienoa, että Taipaleen Pentti Meriläinen tiesi kertoa isältään kuulemansa selityksen.
Lipinlahdessa kuten muuallakin Nurmeksessa oli suurimmilla taloilla käytäntönä vielä 1900-luvun alkupuolelle asti
viedä lypsykarja juhannusviikolla luonnonlaitumille metsään, usein kauas kotoa.
Karjaa hoitamaan lähetetyille apulaisille
ja talon tyttärille rakennettiin metsään
lypsymökki. Siinä he asuivat koko kesän
hoitaen karjaa ja kirnuten voita. Voi kuljetettiin yhdessä piimähinkkien kanssa
päätilalle, usein edelleen myytäväksi.
Taipaleen Meriläisten lypsymökki oli
Kuokanvaaran saloilla Tetrilammen kupeella. Sieltä Piimätie kulki Kohtavaaran
tilan kautta Taipaleen taloon. Piimätie oli
lähinnä epätasainen kivikkoinen polku.

Rattaita ei voinut käyttää, joten tavarat
lastattiin hevosen rekeen, joka oli tehty
juuri tähän tarkoitukseen: jalakset olivat
pelkkää puuta, ja niin kuorma kulki kevyemmin kivien päällä. Siinä touhussa ehti

reki kesässään kulua.
Talojen nuoret miehet olivat kovin halukkaita lähtemään Piimätien kuljetustehtäviin, samallahan tarjoutui luonteva
tilaisuus myös heilasteluun ja riiusteluun.

Nurmelan lypsymökillä Autiossa vuonna 1926. Lipinlahden kyläkirjan kuvitusta.
TUOVI IKOSEN KOKOELMA.
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Pirtin Viestille
saapunutta kirjallisuutta

”Hitaammin tämä
loppuaika” on
kuhmolaisen
Sointu Sallisen yhdeksäs
runokokoelma.
Tekijä on toiminut lähetystyössä Japanissa ja
ehti vaikuttaa
myös Nurmeksen evankelisen
opiston hallituksessa. Sointu kuvaa kirjassaan elämänkaaren loppupuolen tunnelmia: on tarve
keskittyä tärkeimpään, tarvitaan rauhoittumista ja hiljentämistä.
On vain yksi elämä, siksi olisi löydettävä tasapaino. Vastuu sekä läheisistä että
maailman ongelmista jatkuu niin kauan
kuin elämän päiviä annetaan.
Kirja on hankittavissa Adlibriksestä
(8,80 euroa).
Opettaja Mauno Martikainen teki suurtyön kirjoittamalla Hiljentyneet koulut I.
Kirjaan on kerätty vuoteen 2001 mennessä lopetettujen Nurmeksen kyläkoulujen
vaiheet. Martikainen aloitti toisen osan
kirjoittamisen, joka keskittyy alkuope-

tuksen jälkeiseen opetukseen: jatkokurssit, jatkoluokat ja kansalaiskoulu. Wilma
Klippel toimitti loppuun Hiljentyneet
koulut II. Syyskuussa 2020 ilmestyneessä
teoksessa on myös lyhyt esitys vuoden
2001 jälkeen lakkautetuista kouluista.
Nämä Nurmes-seuran kustantamat
kirjat kuuluvat jokaisen näitä kouluja
käyneen ja perusopetuksen nurmekselaisesta historiasta kiinnostuneen kotikirjastoon. Ykkösosan hinta on 40 euroa
ja kakkososan 30 euroa. Teoksia saa kustantajalta ja paikallisista kirjakaupoista.

Simo Heinisen
teos Suomalaisen
lähetystyön kriisi
– Martti Rautasen kirjeet Carl
Hugo Hahnille
1888–1895. Hankittavissa Tiedekirjasta hintaan
20 euroa.
Ensimmäiset
suomalaiset lähetyssaarnaajat astuivat juhannusaattona
1868 laivaan Helsingin satamassa. Heillä
oli päämäärä. Sen oli nuorelle lähetysseuralle osoittanut Carl Hugo Hahn, joka
johti saksalaisen Reinin lähetysseuran
työtä Hereromaalla, nykyisen Namibian
keskiosissa.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin
suomalaisten lähetysalalla Ambomaalla
oli jäljellä ainoastaan yksi kymmenestä
pioneeriläheteistä, Martti Rautanen. Hän
kirjoitti 30 kirjettä isälliselle ystävälleen
”rakkaalle setä Hahnille”. Suomen Lähetysseuran tapana oli sensuroida lähettien
Lähetyssanomiin kirjoittamat kirjeet,
mutta Hahnille Rautanen saattoi vapaasti
purkaa sydäntään. Kirjeet ovat Rautasen
voiman vuosilta, jolloin suomalainen lähetystyö oli hänen varassaan. Ne antavat
kaunistelemattoman kuvan Ambomaan
lähetyksen arjesta ja ongelmista.
Aikaisemmin julkaisemattomat kirjeet
ovat säilyneet Kapkaupungin arkistossa. Suomalaisen lähetystyön historiaan
perehtynyt professori Simo Heininen on

suomentanut ne sekä kirjoittanut niihin
johdannon ja selitykset. Suositeltavaa lähetyspiireissä luettavaksi.
Espoolaisen Olli
Nurmen kirjoittama Ruutitynnyrin
vartijat kuvaa Lähiidän katkeraa kostonkierrettä, joka
on jatkunut jo vuosikymmeniä periytyen sukupolvelta
toiselle. Libanon
on ollut 1970-luvun lopulta lähtien jatkuvana konfliktien
näyttämönä, ja 2010-luvulla myös Syyria
vajosi sisällissodan kurimukseen. Yhtenä
pienenä sivujuonteena tässä suuressa palossa suomalaiset rauhanturvaajat ja sotilastarkkailijat ovat tuoneet YK:n kautta
oman panoksensa tilanteen rauhoittamiseksi – hekin jo toisessa sukupolvessa.
Ruutitynnyrin vartijat kertoo rauhanturvaajien sotilaselämästä. Se on kertomus kokemuksesta, jonka yksittäiset
ihmiset saavat palvellessaan osana suurta koneistoa keskellä järjettömiltä vaikuttavia konflikteja. Kohtalon arpapelin
seurauksena tämä kokemus vie joskus
keskelle jäätyneen konfliktin hiljaisuutta
ja joskus keskelle kuuman sodan tappamista. Vuosina 2012–2013 suomalaiset kokivat Lähi-idässä molemmat näistä. Kirja
on hankittavissa Adlibriksestä (31,20 euroa).
Tiedoksi: Lipinlahden kyläkirja
”Lipinlahti – kylä
Pielisen rannalla”
alkaa hiljalleen
olla lopussa varastoista. Siksi
kannattaisi nyt
hankkia kappale
seuraavallekin
sukupolvelle.
Vaikkapa joululahjaksi! Haikolasta voi tilata. Hinta 50
euroa.

järjestetään 23.
kerran tulevana kesänä 3.–11.7.2021.
Teemana Toivo.
Taiteellisena
johtajana on tänä
vuonna pianisti
Anna Laakso.

Haikolassa:
ma 5.7. klo 14 Runopirtti, jossa esiintyvät Ylä-Karjalan kansalaisopiston lausujat
ja Kesäakatemian opiskelijoita. Mukana
myös kanteleopettajat Noora Laiho ja Eija
Kankaanranta.
to 8.7. klo 14 Bachia pirtissä esittää
viulisti Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch.
Molemmissa kahvi- ja leivostarjoilu
(4 euroa).

Haikolassa tulossa:
17.4.2021 flamencokitaristi Toni Jokiniityn ja näyttelijä Emilia Pokkisen kurssit
18.4.2021 Emilia Pokkisen esitys ”Väsynyt olemaan vahva”.
1.–3.10.2021 Hiljaisen rukousmaalauksen
retriitti, Marja-Leena Virolainen, Heide
Hillebrecht ja Kaija Kokkonen.

Pirtin Viestin tilausmaksu 10 eur!
Viestikohtaan tilaaja ja osoite, muuten
emme voi lehteä toimittaa!

Ilmoita, ellet enää halua lehteä!
Se on tärkeä tieto turhien
postitusten välttämiseksi.
Ilmoita myös, jos haluat lehden
mieluummin sähköisenä kuin
paperisena versiona.

Jäseneksi liityt maksamalla yhdistyksen
vuosijäsenmaksun 20 euroa tai pysyvän
jäsenmaksun 200 euroa.
Viestikohtaan maksajan nimi ja osoite.

Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Nurmes
FI02 5299 0120 0478 72

Ensku alias Ensio Kulju Robertino Lorettista
Rooman laitamilla köyhässä Quadraron
kaupunginosassa asui 1940-luvulla Loretin kahdeksanlapsinen perhe. Robertopojan ollessa noin 10-vuotias isä sairastui. Auttaakseen perhettä taloudellisessa
ahdingossa Roberto meni koulunkäynnin
ohessa pizzeriaan lähetiksi. Kerrotaan,
että lähetyksen saapumisen kuuli jo kaukaa, sillä Roberto tapasi aina laulaa.
Kesällä 1960 olympialaisten aikaan
Rooma kuhisi väkeä. Kerrotaan, että liikenne piazzalla lähes pysähtyi, kun Roberto lauloi lavalla. Enkeliäänisen laulun
kuuli myös tanskalainen televisiokasvo
Volmer Sørensen. Siitä paikasta Sørensen tarttui poikaan ja vaati tätä viemään
hänet Roberton vanhempien luokse, joi-

www.haikolantalo.fi

den kanssa sai sovittua, että poika lähtisi hänen kanssaan Tanskaan, jossa tämä
esiintyisi Sørensenin juontamassa huippusuositussa televisio-ohjelmassa.
Ensiesiintyminen tapahtui syksyllä
1960 ja oli suurmenestys. Pojasta tuli
tähti, Robertino, 13-vuotiaana sananmu-

kaisesti yhdessä illassa. Jo saman vuoden
syksyllä Robertino levytti tanskalaisen
kapellimestarin Otto Franckerin orkesterin säestämänä useita kappaleita, jotka
nousivat Pohjoismaissa heti myyntilistojen kärkeen, ja hän sai useita kultalevyjä.
Suurin menestys oli ”O sole mio”.
Robertinon haaveena uran alussa oli
laulaa uusi koti monijäseniselle perheelleen. Haave toteutui jo vuonna 1961.
Robertino on minua kuukauden ja yhdeksän päivää nuorempi. Kun hän levytti
tuon, olin minä kansakoulun seitsemännellä luokalla. Jos olisin silloin laulukokeessa yllättäen kiekaissut jotain tuollaista, niin olisipa siinä Eino Nevalaisen
leuka saattanut vähän loksahtaa!
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