
    Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
 
    Vuosittain toistuvat toiminnot 

 
1. Rekrytoidaan yhdistykseen uusia jäseniä. Pidetään jäsenrekisteri ajan 
tasalla. Tarjotaan jäsenille etuja esimerkiksi aittamajoituksessa. 
2. Julkaistaan Pirtin Viestiä kaksi numeroa. Pidetään lehden talous 
tasapainossa.   
3. Jäsenkirje 2019 on lähdössä.    
4. Päivitetään yhdistyksen kotisivuja ja Haikolan talon Facebookia.   
5. Haetaan toiminta-avustuksia kurssi- ja ohjelmatoimintaan. 
6. Sihteeri hoitaa toimistoa ja taloutta edelleen talkootyönä. 
7. Järjestetään kevät- ja syystalkoot. Yritetään laajentaa talkoolaisten piiriä. 
Kevättalkoot pidetään viikolla 21 (20.–25.5.2019). 
8. Pidetään tiloja kunnossa. Kehitetään lasten leikkipaikkaa.    
9. Markkinoidaan aittamajoitusta.  
10. Hoidetaan kuntoon jätevesien imeytyskentän hallinto. Entistetään 
pihakaivo. Hanke olisi eduksi paitsi maisemalle myös piha-alueen 
kastelulle. 
11. Uudistetaan vuoden 2018 lantunviljely- ja auringonkukkien 
kasvatusoperaatio.  
 
Vuoden 2019 painopisteet   
 

1. Lähdetään yhdessä Pikes Oy:n hoitaman Leader-hankkeen (Kylien 
matkailutoiminnan kehittäminen) kanssa laatimaan tuotekuvausta ja 
markkinointitoimenpiteitä Nurmeksen /Kohtavaaran ”pienois-Kolin” 
maisemalle, Toivontornille ja luonto- ja historiapolulle. Sihteeri ja ”Haikolan 
renki” ovat osallistuneet kehittämistilaisuuksiin. Tätä kautta voidaan 
parantaa hankkeen ansaintalogiikkaa. 

2. Haikolan aitat rakennettiin majoituskäyttöön 1972–1973. Sen jälkeen 
remontteja ei juuri ole tehty paitsi muuttamalla kuutosaitta huoltotilaksi. 
Muita aittoja on kunnostettu vain uudella maalilla. Nyt on käynyt ilmi, että 
ainakin pohjoisen pään rakenteisiin on päässyt kosteutta ilmeisesti katon 
vuotokohdista. On aika tehdä tarpeellinen korjaustyö. Se on syytä tehdä 
tulevana kesänä. Tehdään perusteellinen suunnitelma ja kustannusarvio. 
 
 
 

 
 



Toimintaa Haikolassa 2019 (luettelo täydentyy toimintavuoden aikana)  
   
1.  Lipinlahden kuntoliikunta (Ylä-Karjalan kansalaisopisto) kevät- ja 
syyslukukaudella torstaisin klo 19.00–19.45. Ohjaajana Tiina Meriläinen.  
2. Kaupungin latuverkkoon kuuluva Haikolan mehupiste toimii niin kauan 
kuin hiihtokelejä riittää. Tuulansuojan latukahvilassa myydään kolmella 
hiihtolomaviikolla (8–10) kahvia ja pullaa sekä makkaraa.  

  3. Marian ilmestymispäivän juhla sunnuntaina 24.3.2019. 
klo 10 messu Nurmeksen kirkossa, saarnaa piispa emerita Irja Askola 
klo 12 lounas Haikolassa ja klo 13 Irja Askola kertoo kristillisestä kirkosta 
tämän päivän maailmassa. Lauletaan Siionin Kannelta 
klo 14.15 kahvitarjoilu, klo 14.30 vuosikokous 

  4.  Vapunpäivän kakkukahvit ja mieskuorolaulua 1.5.2019 klo 13.  
5. Kevättalkoissa 20.–25.5.2019 (Huom! Aika!) Haikola kesäkuntoon.                                                

6. Juhannusaaton 21.6.2019 perinteinen juhla Haikolassa klo 20, tarjoilua ja    

arpajaiset klo 21. Kokko sytytetään klo 22 ja klo 23 Hiljaisuuden messu.            

7. Haikolan väki tarjoamassa kesäiset kirkkokahvit kirkonpihalla 22.6.2019. 

8. Nurmeksen Kesäakatemian pirttikonsertti sekä Runo ja sävel -tapahtuma    

Haikolassa viikolla 29.6.–7.7.2019.                                                                       

9. ELY:n tarjoamat kirkkokahvit heinäkuussa 2019.                                            

10. Hiljaisen rukousmaalauksen retriitti Haikolassa 4.–6.10.2019. Retriitin-

ohjaajina Marja Leena Virolainen ja taideterapeutti Heide Hillebrecht Kuopi-

osta sekä Kaija Kokkonen Nurmeksesta.   

 
Pitotalo- ja majoitustoiminta 

 
Haikolan tiloja vuokrataan edelleen kurssien ja kokousten sekä perhe- ja 
sukujuhlien pitopaikkana sekä tilausravintolana. Aittoja markkinoidaan 
kesälomalaisille.  

 
 
Nurmeksessa 27.2.2019 

 
 

Hallitus 


