
Kahdesti siirretyt helatorstain 
aittakauden avajaiset
Pirtin Viesti 2/2019 kutsui kaikkia: 
”Helatorstaina 21.5.2020 on messu Nur-
meksen kirkossa ja sen jälkeen Haiko-
lassa ”Aittakauden avajaiset”. Kyllikki 
Tiensuu tarjoaa tammikuisen 75-vuo-
tispäivänsä johdosta soppaa ja kak-
kukahvit. Kierretään Toivonpolku ja 
Elinan suotaival. Ihaillaan keväisiä 
maisemia ja nautitaan toistemme ta-
paamisesta.” 

Pirtin Viesti 1/2020 kertoi, että he-
latorstain tapahtuma siirrettiin ko-
ronan vuoksi seuraavaan vuoteen, 

PIRTIN VIESTI
N:O 1–2/2021 NURMEKSEN EVANKELISEN OPISTON YSTÄVÄT RY:N LEHTI   77. vuosikerta

Posti Green

A
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mutta lopulta molemmat juhlat jäi-
vät väliin. Tilalle tulevat nyt – hiukan 
etuajassa – Haikolan ”Venetsialaiset”. 

Venetsiasta peräisin olevaa, pitkän 
ja kuuman kesän päättävää juhlaa 
vietetään yleensä elokuun viimeisenä 
viikonloppuna. Suomessa venetsialai-
siin liittyy veneily- ja mökkeilykauden 
päätös. Juhlaan kuuluu olennaisena 
osana hyvä ruoka ja juoma, mainio 
seura, kokon polttaminen sekä suo-
malaisesta luonnosta nauttiminen. 
Haikolan kokko on kuivuuden vuoksi 
odottanut polttamista jo toista vuotta. 
Toivottavasti se nyt onnistuu! 

Tapahtuu Haikolassa elokuussa 2021
 Juhla alkaa sunnuntai-

na 22.8.2021 Evankelisen 
lähetysyhdistyksen kirk-
kopyhän messulla Nur-
meksen kirkossa klo 10. 
Saarnan pitää nurmek-
selaissyntyinen teol. tri 
Jaakko Ripatti. Messun 
jälkeen siirrytään Haiko-
laan nauttimaan soppaa 
ja täytekakkua.  

 Lounaan jälkeen lau-
letaan Siionin Kante-
leen lauluja Jukka Näkin 
johdolla. Voidaan myös 
käydä vaaralla. 

 Klo 18 sellisti Jussi Makko-
nen ja pianisti Nazig Azezian 
pitävät Haikolassa pirttikon-
sertin, jonka jälkeen kahvi-
tarjoilu Haikolan hyväksi.  

 Jos sää on suotuisa ja kuu 
näyttäytyy, voidaan kiivetä 
Toivontornille ihailemaan 
kuunsiltaa Lipinlahdella.

 Majoitusta voi kysyä osoit-
teesta bomba.fi/fi/majoitu. 

  

Jussi 
Makkonen 

ja Nazig 
Azezian 

Ainolassa.
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S HAIKOLAN SYKSY

 21.–23.8.2021 Haikolan 
”Venetsialaiset”, ks. lehden kansi.

 1.–3.10.2021 Hiljaisen rukous-
maalauksen retriitti. Marja-Leena 
Virolainen, Heide Hillebrecht ja 
Kaija Kokkonen

 Aika avoin: Pyhiinvaellusperin-
teeseen tutustuminen ja opastus 
itse vaeltamiseen.  

 Aika avoin: Psykoterapeutti 
Pepi Reinikaisen elämänkaarikurs-
si, joka on suunnattu puolisonsa 
menettäneille.  

Leikkaa talteen

 Jo 8 850 kulkijaa on kirjoittanut 
nimensä Toivontornin vieraskirjaan. 
Koska kaikki eivät käyntiään kuittaa, 
kävijöitä on ollut enemmänkin. 
Vuotuiseksi kävijämääräksi näyttää 
vakiintuvan 2 000 henkilöä.

mene metsään
Viihdy vaaralla 

nauti näköalasta
Sauno Haikolan helmessä

pulahda pieliseen
Unelmoi aitassa

Ilmoita tulostasi
p. 040 563 0741
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HYVINVOINTIA PYHIINVAELLUKSISTA KOHTAVAARALLA

tilaussauna 
Alk. 30 e/2 hlö/h, 

sis. pefletin ja pesuaineet
» pyyhevuokra 2 €

» saunailta ryhmälle 100 €/4h. 

Katse kauemmas

Pirtin Viestin viime numeron pääkirjoituksessa suun-
nattiin ”Katse ensi kesään”. Tällä kertaa katsotaan 
Haikolan talon ja Pirtin Viestin tulevaisuuteen vielä 

pidemmälle. Haikolassa tarvitaan nimittäin nyt sukupol-
ven vaihdos. 

Uudistunut Haikola vihittiin lokakuussa 2010. Seuraavina 
vuosina tiloja ja toimintaa kehitettiin: saatiin maalämpö, 
aurinkopaneelit, Kohtavaaran luonto- ja historiapolku nä-
köalatorneineen, perusteellisesti kunnostetut aitat ja kai-
ken kruunuksi uusittu sauna, ”Haikolan helmi”. 

Nurmekselaiset ovat löytäneet Haikolan perhejuhlien 
pitopaikaksi. Konsertteihin, lausuntaesityksiin, muihin 
ohjelmiin, Siionin Kannelta laulamaan ja retriitteihin on 
tultu, samoin juhannusjuhliin ja toveripäiville. 

Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ovat kantaneet 
vastuun toiminnasta ja talkoilleet uutterasti. Kuluneet vuo-
det ovat tarjonneet monta ikimuistoista hetkeä – mutta 
myös vanhentaneet uskollisia apujoukkoja saman verran: 
muutama muukin voisi nyt viettää kanssani viivästyneitä 
75-vuotispäiviään!

Yhdistyksen hallitus on alkanut etsiä Haikolaan uutta 
toimijaa, sellaista, jolla olisi paremmat ammatilliset val-
miudet toiminnan kannattavuuden parantamiseen. Se ei 
ole mahdotonta. Tarjollahan on hyvin varustettu pitotalo, 
jolla on jo koko joukko asiakaskuntaakin. 

Hallituksen tavoite on, että ”Haikolan henki” säilyy. Vie-
railijat ovat ihastuneet paikan rauhaan ja luonnonkauneu-
teen, mahdollisuuteen hiljentyä ja kerätä voimia. Tästä 
kaikesta halutaan pitää kiinni.

Kiitos kaikille lukijoille siitä, että välitätte tietoa. Kiitos 
myös, kun rukouksissa muistatte Haikolan tulevaisuutta. 

Haikolassa 16.7.2021 Kyllikki Tiensuu

aittamajoitus
Aittarakennuksessa on viisi 
makuuaittaa, jokaisessa ker-
rossänky ja levitettävä laveri, 

kuudennessa on yhteiset wc- ja 
suihkutilat sekä pienoiskeittiö. 

Hinta 30 €/aitta/hlö/vrk, 
lisähenkilöt á 5 €. 

Päätyaitta 40 €/hlö/yö/vrk, 
lisähenkilöt á 5 €. 

Aitassa nro 5 saa majoittaa 
koiran. Omat lakanat. 

Haikola vuokraa 
liinavaatteet 15 €/hlö/vko.

Opistontie 7, 75970 Kohtavaara +358 451 381 648 | www.haikolantalo.fi haikola@haikolantalo.fi          

haikolantalo

”Mene metsään ja voit hyvin” – ”Hiljenny ja rukoile metsässä ja voit vielä pa-
remmin”. Luonnossa oleskelun terveysvaikutukset ovat todistettuja. Esimer-
kiksi metsässä liikkujan verenpaine laskee. Kun luonnon vaikutuksiin lisätään 
pyhiinvaellus, saadaan aikaan lisää hyvää. Polkua ei ole tähän mennessä hyö-
dynnetty pyhiinvaellustienä!

Siinäpä olisi meille Hiljaisen rukousmaalauksen retriitin lisäksi syksyyn   
hengellistä evästä. Tarvitsemme vain johdattajan luterilaiseen pyhiinvaellus- 
perinteeseen ja opastusta vaeltamiseen. Niitä on onneksi saatavilla.

Nurmeksen kappalainen Leila Koponen sanoi 1.10.2016 polkua ja tornia  
vihkiessään: ”Voisipa tämä Toivontorni olla jokaiselle vierailijalleen pyhä paik-
ka. Paikka, jossa Luojan hyvyys koskettaa ihmistä tässä huikeassa maisemassa, 
joka eteemme avautuu. Voisipa tämä Toivontorni olla paikka, josta näemme 
myös oman arkemme kauempaa, korkealta, matkan päästä.

Kaukaa katsellen arjen pienet harmit asettuvat oikeisiin mittasuhteisiinsa. 
Kaukaa katsellen voi nähdä myös sen, että ylämäki vaihtuu alamäeksi aika-
naan, raskas taival kestää oman aikansa ja sitten helpottaa. Voisipa Toivon-
tornissa viritä nimensä mukaisesti uusi toivo ja luottamus siihen, että Jumala 
kantaa, että matka jatkuu virkistyneenä ja uusin, toivorikkain näköaloin. … 
Siunaa kaikkia, jotka tätä polkua vaeltavat. Anna heidän sydämiinsä iloa,  
virkistystä, toivoa ja uusia näköaloja. Kiitos, että kuljet kanssamme.”   

Metsän lohdutus 

Kun joskus surettaa,                                                                                                                 
 kun mieli apeutuu        
  ja kaikki on kuin nurin perin pantu,
niin metsä oudon ihmeen aikaan saa:
sen puu,
 sen neulaspolku
      sammaleinen mantu
ne ottaa syliin hellään, pehmeään,
vie lähelle, vie vasten sydäntään.

Kuin äidin puhallus
on tuulen lohdutus:
se ihmeen lailla kivun lievittää
  ja ilo, aurinko jo kiipeää
  ja keikkuu kohta puiden latvustoissa.

  On suru poissa.

Leena Ravantti
kokoelmasta On jänis pensaassa sykkyrällä

Leikkaa talteen
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Tämän vuoden Pirtin Viesti ilmes-
tyy vain yhtenä kaksoisnumerona 
1–2/2021. Niinpä sen sisältöön 
kuuluu myös JOULU!  Nurmeksen 
kappalainen Leila Koponen saarnasi 
Nurmeksen kirkossa loppiaisena 2021. 
Hänen tekstinään olivat Matteuksen 
evankeliumin 2. luvusta jakeet 1–12. 

Loppiainen on joulutähden ja 
idän tietäjien juhla. Mitä jou-

lusta puuttuisi ilman tähteä? Mitä 
puuttuisi ilman itäisiltä mailta 
vaeltavia tietäjiä ja heidän lahjo-
jaan? Eikö seimen lapsi itsessään 
ole tarpeeksi? Eikö enkeleiden 
ylistyslaulu ja paimenten ujo ku-
marrus riitä? Mihin tarvittiin tähti 
ja tietäjät?

Joulutähden tehtävä oli liittää 
jouluyön tapahtumat osaksi 

suurempaa kokonaisuutta. ”Me 
näimme hänen tähtensä nouse-
van taivaalle”, sanoivat tietäjät 
kuningas Herodekselle. Olivatpa 
tietäjät ketä tahansa, he tiesivät, 
että oudosti käyttäytyvä tähti on 
merkki uuden kuninkaan synty-
mästä. Tätä kuningasta he läh-
tivät Jerusalemista, Herodeksen 
hovista etsimään. Tietäjien sanat 
kuultuaan Herodes pelästyi. Hän 
yhdisti kuulemansa välittömästi 
siihen, mitä pyhissä kirjoituksissa 
sanottiin messiaasta. 4. Moosek-
sen kirjassa Bileam ennusti: ”Minä 
näen tämän, mutta se ei tapahdu 
vielä, minä katselen tätä, mutta se 
ei ole vielä lähellä. Tähti nousee 
Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva 
Israelista.” (4.Moos.24:17) Tätä 
Mooseksen kirjan kohtaa oli juu-
talaisuudessa tulkittu messiaso-
dotuksen valossa. Herodeskin il-
meisesti tiesi tämän ja kutsui siksi 
nimenomaan papit ja lainopetta-
jat koolle. Hän halusi varmistaa 
heiltä, mitä muuta Messiaasta oli 
ennustettu. Kaikki merkit viitta-
sivat siihen, että ennustukset ovat 
toteutumassa. Luvattu Messias on 
syntynyt Juudean Betlehemissä. 

Ilman joulutähteä se, mitä Bet-
lehemissä tapahtui jouluyön hil-
jaisuudessa, olisi ehkä jäänyt vain 
pelästyneiden paimenien ja ihmeis-
sään olevien, tuoreiden vanhem-
pien tietoon. Joulutähti kuitenkin 
nosti Betlehemin parrasvaloihin. 
Nyt niin kuninkaan hovissa kuin 
juutalaisen ylimystön keskuudessa-
kin tiedettiin, messias on syntynyt! 
Se, mitä on kauan odotettu ja kai-
vattu toteutuu silmiemme edessä. 
Joulutähden ja tietäjien vierailun 
myötä, juutalaiset osasivat yhdis-
tää Marian pojan syntymän pyhiin 
kirjoituksiin. 

Joulutähden merkitys ulottuu 
kuitenkin vielä kauemmas. Ilman 
joulutähteä Jeesus-lapsen seimel-
le olisi yhdessä paimenien kanssa 
rientänyt vain juutalainen kansa. 
Nyt, joulutähden johtamina, Kris-
tus-lapsen luo vaeltaa yhdessä itä-
maan tietäjien kanssa koko ihmis-
kunta. Joulutähden viesti on vahva 
ja selvä! Messias ei syntynyt vain 
yhtä kansaa, vaan kaikkia maail-
man kansoja varten. Näin myös 
meillä on lupa liittyä tietäjien 
joukkoon ja kumartua Jeesus-lap-
sen eteen. 

Jouluevankeliumi kertoo siitä 
lahjasta, jonka Jumala ihmiskun-

nalle antoi. Loppiainen kertoo ih-
misen vastauksesta, kiitoksesta Ju-
malalle. Tähteä seuranneet tietäjät 
löysivät etsimänsä ja maahan heit-
täytyen kumarsivat lasta. He ava-
sivat arkkunsa ja antoivat hänelle 
kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta 
ja mirhaa. 

Tietäjien lahjat olivat arvokkaim-
pia ylellisyystuotteita, joita tuon 
ajan Lähi-Idässä tunnettiin. Arvon-
sa säilyttävää metallia, kultaa. Hy-
väntuoksuisen puun pihkasta val-
mistettua suitsuketta. Sekä mirhaa, 
karvasta öljyä, jota käytettiin sekä 
lääkintään, että ennen kaikkea 
ruumiin palsamointiin. Huomat-
tavan rahallisen arvon lisäksi tie-

täjien lahjoissa on myös vertaus-
kuvallisuutta. Niiden on tulkittu 
kuvaavan Kristuksen elämänteh-
tävän eri puolia. Kulta on hänen 
kuninkuutensa vertauskuva, 
suitsuke kuvaa hänen esirukoili-
jan tehtäväänsä ja mirha viittaa 
hänen tulevaan uhrikuolemaansa.

Kun astelen tietäjien vanave-
dessä seimelle ja katselen heidän 
lahjojaan, voin samalla tarkastella 
omia tuomisiani. Raaskinko tie-
täjien tavoin antaa kultani, omai-
suuteni Herran palvelukseen? 
Vai varmistelenko varoillani vain 
omaa hyvinvointiani? Kuinka pa-
lavaa minun esirukoukseni on, 
kuinka uutterasti kannan lähim-
mäisteni ja koko maailman tus-
kaa rukouksessa Jumalan tietoon. 
Ettei vain suitsukeastiani ole jää-
nyt yöpöydän laatikkoon pölytty-
mään? Teenkö kaikkeni kärsimyk-
sen vähentämiseksi maailmassa, 
voitelenko mirhalla väsyneiden ja 
sairaiden läheisteni haavat? Näen-
kö lähimmäisen tuskassa Kristuk-
sen kasvot? Onko minulla mitään 
sellaista, mikä kelpaisi lahjaksi 
Jeesus-lapselle? Mitä hän haluaisi 
minulta saada? Mitä hän minulta 
odottaa, kun vuorollani polvistun 
hänen eteensä?

Tätä miettiessäni löysin yhden 
vastauksen belgialaissyntyisen 
karmeliittaisän Wilfrid Stinissenin 
teoksesta ”Verraton aarre”.  Siinä 
hän puhuu kolmesta lahjasta, joita 
Kristus-lapsi meiltä toivoo. Eivätkä 
nuo lahjat ole kultaa, suitsuketta 
ja mirhaa, eivät suuria rahalahjoi-
tuksia eivätkä edes hyviä tekoja, 
vaan jotakin aivan muuta. 

Kun todella ymmärrämme, 
kuka Jeesus-lapsi on, ei ole vai-
kea löytää hänelle sopivia lahjoja, 
Stinissen toteaa. Kristus-lapsi on 
ensinnäkin meidän Luojamme. 
Häntä evankelista Johannes tar-
koittaa sanoessaan evankeliumin-
sa alussa: ”Kaikki syntyi Sanan 
voimalla. Mikään, mikä on synty-
nyt, ei ole syntynyt ilman häntä”. 
Kun Luoja luo, hän luo kaiken 
tyhjästä. Jos siis todella tahdom-
me kunnioittaa ja palvoa Kristus-
ta Luojanamme, voimme tuoda 
hänelle lahjaksi tyhjyytemme. Jos 
tarjoamme hänelle tyhjyytemme, 
sisäisen onttoutemme, voimatto-
muutemme ja kyvyttömyytemme, 
silloin elämästämme tulee Juma-
lan teos, Jumalan luomus. 

Toiseksi, seimen lapsi on myös 
Sana. Hän on Isän Sana. Ja Sana 
haluaa tulla kuulluksi. Me voim-
me tuoda lapselle lahjanamme 
avoimuutemme, hiljaisuutemme 
ja kuulomme. Voimme ilahdut-
taa seimen lasta olemalla hiljaa ja 
kuuntelemalla häntä!

Ja kolmanneksi, seimessä ma-
kaava lapsi on Vapahtaja, Kristus, 
Herra. Hän on syntynyt maail-
maan parantaakseen haavamme 
ja vapauttaakseen meidät synnis-
tä. Kolmas lahjamme hänelle on 
meidän syntimme. Hän tarvitsee 
syntimme voidakseen pelastaa 
meidät.

Meidän ei tarvitse hävetä as-
tellessamme tietäjien vii-

toittamaa tietä seimen ääreen, 
sillä juuri täydellinen köyhyytem-
me antaa meille mahdollisuuden 
antaa seimen lapselle oikeita lah-
joja. Voimme antaa hänelle tyhjyy-
temme ja hän luo meidät uudeksi. 
Voimme antaa hänelle hiljai-
suutemme ja hän puhuu meissä. 
Voimme antaa hänelle syntimme 
ja hän armahtaa meidät.   

Opiston toveriliittolainen fil.tri, säveltä-
jä ja musiikkipedagogi Eero T. Moila-
nen on tehnyt laulun ”Jouluinen ilta”. 
Laulu on sekä Eeron sävellyskokoel-
massa Kansalliskirjastossa että Nur-
meksen joululauluarkistossa. Lehteen 
ei kuitenkaan saatu sopimaan teoksen 
nuottia. Se on saatavissa linkistä: 
haikolantalo.fi/ajankohtaista.html

TUMMUVI JOULUINEN ILTA
 
Tummuvi jouluinen ilta,                                                                                   
vaaran rinnettä punertaa 
jo auringon viimeinen kajo.                                   
Tummuvi jouluinen ilta.

Tummuvi jouluinen ilta,                                                                                      
tähdet syttyvät taivaalle, 
yksi on joulun tähti.                                         
Tummuvi jouluinen ilta.

Tummuvi jouluinen ilta,                                                                                        
lapsi oottavi iltaa vain:
 ”Mitä mä lahjaksi saanen”.                                          
Tummuvi jouluinen ilta. 

Tummuvi jouluinen ilta,                                                                                    
vanhus muistavi lapsuusjoulut, 
monet myös elämänkoulut.                          
Tummuvi jouluinen ilta.

Tummuvi jouluinen ilta,                                                                                                      
lapsi kohta on syntyvä, 
Jeesus lahjoista suurin                                     
Tummuvi jouluinen ilta. 

No, onkos tullut    Joulu
nyt helteen keskelle…
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KIRJALLISUUTTA 

Vuonna 2020 SLEY:n ja-
paninlähetys täytti 120 

vuotta. Samana vuonna ilmes-
tyi historiateos, joka yhdis-
tyksen toimintaa lähetystyön 
alkuajasta lähtien yli sadan 
vuoden ajalta. Tällaista tutki-
musta on jo pitkään kaivat-
tu. SLEY:n eläkkeellä olevalla 
Japanin-lähetillä Virpi Sove-
rilla oli työhistoriansa ja kie-
litaitonsa vuoksi erinomaiset 
edellytykset tähän tehtävään. 

Suomalaiselle lukijalle tu-
tuimpia ovat lähetit. Hei-
dät on kirjassa esitelty Japa-
niin saapumisjärjestyksessä. 
Monet joutuivat palaamaan 
sairauden tai uupumuksen 
vuoksi kotimaahan, mutta 
monet tekivät pitkän päi-
vätyön. Toiminnan edetessä 
joukkoon tulivat amerikka-
laisten ja eurooppalaisten 
rinnalle japanilaiset pastorit 
ja muut työntekijä. Heidän 
joukostaan on nostettu esiin 
useita, jotka ovat olleet ra-
kentamassa Japanin luterilais-
ta kirkkoa.

Virpi Soveri ei kuvaa vain 
työntekijöitä vaan laatii sa-
malla esityksen Japanin Evan-
kelis-luterilaisen kirkon (ELK) 
muotoutumisesta, toiminnas-
ta ja kasvusta sekä liittymi-
sestä amerikkalaistaustaiseen 
Japanin evankelis-luterilai-
seen kirkkoon (JELC). Lähe-
tystyön historian laajempana 
taustana on japanilaisen kult-
tuurin ja ajatustapojen sekä 
historian ja poliittisen tilan-
teen ja vaikeitten sota-aikojen 
kuvaus. 

Kirja on hankittavissa 
SLEY:stä ja Adlibriksestä 
(39 €). 

Virpi Soveri, ”Japaniin, oi 
Japaniin. Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen lähe-
tystyötä Japanissa 1900–2000”. 
SLEY-Media Oy 2020. 
Sivuja 463, kuvitettu, karttoja.

Kysyimme Virpiltä 
historiatyön herättä-
miä ajatuksia
1MIKÄ OLI HAUSKINTA  

KIRJOITTAMISESSA? 
Kirjoittaminen on minulla veris-
sä, sillä se oli monin tavoin mu-
kana lapsuuskotini perhe-elä-
mässä. Olin alakoulun toisella 
luokalla, kun ison siskon kanssa 
toimitimme postikortin kokois-
ta nelisivuista lehteä Lasten kesä. 
Painoimme sen itse lahjaksi saa-
millamme kumisilla irtokirjai-
milla. 
   Kirjoittaminen on aina ollut 
yksi keino koota ajatuksia ja il-
maista niitä. Japanin työn histo-
rian kirjoittamisessa tunsin ko-
koavani siihen koko elämäntyöni, 
kaiken mitä olin nähnyt ja koke-
nut moninaisissa tehtävissäni.

2SUURIMMAT   
HAASTEET?

Halusin kertoa kaikille lukijoille, 
että lähetys ei ole vain lähettien 
työtä. Me lähetit elämme ja teem-
me työtä Japanin nuoressa, kehit-
tyvässä kirkossa. Halusin opettaa 
suomalaisia lähetysystäviä muis-
tamaan tätä kirkkoa ja rukoile-
maan japanilaisten työtoveriem-
me ja seurakuntalaisten puolesta.

3KUKA JÄI ERITYISESTI 
MIELEEN? 

Keskityin ajatuksissani aina sii-
hen henkilöön, josta olin kir-
joittamassa, ja on vaikea nos-
taa joukosta yhtä ainoaa. Tyyne 
Niemestä lähtien olen tuntenut 
henkilökohtaisesti kaikki lähetit 
perheineen ja Tei-ichi Maedasta 
lähtien suuren joukon japanilai-
sia pastoreita ja seurakuntalaisia. 
Kuulin heidän äänensä lukiessani 
heidän kirjeitään ja muuta mate-
riaalia, ja kootessani niistä yhte-
näistä esittelyä. 

Lähettien joukosta olen saanut 
eniten vaikutteita erityisesti kol-
melta heistä: Tauno Valtoselta 
olen oppinut evankeliumin iloa, 
ja kerrottuani hänelle todetus-
ta diabeteksesta hänen kirjeensä 
sairauden siunauksesta on ollut 
unohtumaton lohdutus. Pentti 
Karikoski opetti esimerkillään 
lähetin suhtautumista Japanin 
kirkkoon. Hän oli lähettänyt Suo-
meen runsaasti Japania koskevaa 
kirjallisuutta, johon myöhemmin 
saatoin paneutua. Vappu Kataja 
oli esikuvani erinomaisen kieli-
taitonsa ja syvällisen Japanin tun-
temuksena vuoksi. 

   Japanilaisista mainitsen kolme 
pastoria: Tei-ichi Maedaa kun-
nioitan syvästi. Hän ei ollut vain 
Suomen ystävä. Hän loi perustan 
Japanin kirkon taloudelle, toimi 
kirkkomusiikin hyväksi ja oli ja-
panilaisittain ”oni” eli johtaja, jota 
kaikki kunnioittivat. Pitkäaikaisin 
työtoverini oli Katsunari Kozai. 
Hän antoi minulle rakastetun seu-
rakuntapapin mallin. Katsuhiko 
Shigetomi oli ensimmäinen ja vii-
meinen japanilainen työtoverini. 
Nuorena lähettiperheenä ensim-
mäisessä työpaikassamme tutus-
tuimme heihin, vastavalmistunee-
seen pappiin ja hänen rouvaansa. 
Pastorin johdolla saimme jatkaa 
kielenopiskelua, ja hän antoi kä-
teeni oppikirjaksi japanilaisen 
sanomalehden. Hänen viimeinen 
työpaikkansa oli Hokkaidossa niin 
kuin minunkin. Kun Suomesta 
käsin vierailin vielä kerran Sappo-
rossa, hän tiesi jo, ettei syöpäpoti-
laana enää eläisi kauaa. Viimeiset 
jäähyväiset olivat samalla hyvästit 
Japanille: ”Taivaassa me saamme 
tavata”. 
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TILAA PIRTIN VIESTI!  

Viestikohtaan tilaaja ja osoite, 
muuten emme voi lehteä toimit-
taa! Ilmoita myös siitä, ellet enää 
halua lehteä! Sekin on tärkeä tieto 
turhien postitusten välttämisek-
si. Ilmoita myös, jos haluat leh-
den mieluummin sähköisenä kuin 
paperisena.
 
LIITY JÄSENEKSI! Jäseneksi lii-
tyt maksamalla yhdistyksen vuosi-
jäsenmaksun 20 € tai pysyvän jä-
senmaksun 200 €. Viestikohtaan 
maksajan nimi ja osoite. 
 
Tilinumero: Pohjois-Karjalan OP, 
Nurmes FI02 5299 0120 0478 72 

  
PIRTIN VIESTI Nurmeksen evankeli-
sen opiston ystävät ry:n lehti, 77. vsk
Tilausmaksu 10 euroa
Opistontie 7, 75970 Kohtavaara
p. 045 138 1648
haikola@haikolantalo.fi
www.haikolantalo.fi       Haikolan talo
Paino: PunaMusta Oy, Joensuu
ISSN 1797–741x (painettu)
ISSN 2489–3862 (verkkojulkaisu)

HAIKOLA AJAN TASALLE 
-HANKE VALMIS

Nurmeksen evankelisen opiston ystä-
vät ry:n viimeisimmässä Leader-hank-
keessa on uusittu perusteellisesti 
aittarakennuksen majoitushuoneet 
ja päärakennuksen alakerran sauna. 
Kaikki vanhat eristeet ja pintamateri-
aalit poistettiin. Tilalle saatiin raikkaat 
ja hyvin ilmastoidut tilat. 

Sauna-asiantuntija Harvia suunnit-
teli lauderatkaisun ja toimitti lämpö-
käsiteltyä haapaa olevat materiaalit. 
Uusi sauna on sekä tunnelmallinen 
että kaunis – ja ennen muuta siinä 
saa makoisat löylyt. Sitä kutsutaankin 
”Haikolan helmeksi”. Saunailtoja voi 
tilata! 


