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misen. Käsittelen asiaa pääkirjoituksissa 
ja toivon mukaan teemaa nostetaan 
rohkeasti esille eri yhteyksissä Oron-
myllyllä.

Tekstini otsikon lause on Paavalin 
puheesta Efeson seurakunnan van-
himmille hänen lähtiessään matkaan 
Efesosta eteenpäin. Paavali totesi, että 
hän halusi työllään kustantaa toimeen-
tulonsa eikä rasittaa tuota seurakuntaa 
vaatimalla taloudellista tukea. Talou-
dellista tukea hän kuitenkin sai muun 
muassa korinttilaisilta, filippiläisiltä ja 
tessalonikalaisilta.  

Antamisen ilo

Jumalan valtakunnan työssä tuolloin 
tarvittiin taloudellista ja muuta tukea. 
Sitä tarvitaan myös tänään. Paavalin 
lause kertoo suuresta nöyryydestä, vas-
tuuntunnosta ja valmiudesta tehdä työtä 
oman toimeentulonsa eteen, vaikka 
hän työskenteli kiertävänä julistajana. 
Hän ei halunnut hyötyä seurakuntalai-
sista. Seurakuntalaisten näkökulmasta 
hän puhuu antamisen ilosta: ”Kukin 
antakoon sen mukaan kuin on mieles-
sään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä 
pakosta, sillä iloista antajaa Jumala 

V    
iime marraskuun Miestenpäi-
villä eräs veli otti lounaskes-
kustelussa kanssani puheeksi 

tarpeen muistuttaa raamatullisesta anta-
misesta. Hänen ajatuksensa liittyi suur-
ten ikäluokkien omaisuuden hoitoon 
tai jopa sen aiheuttamaan rasitukseen. 

Kiinteistöjä ja muuta omaisuutta on 
kertynyt. Oman itse ansaitun asunnon 
ja kesämökin lisäksi perittyjä mökkejä 
ja kiinteistöjä voi olla useampiakin. 
Niistä on oma vaivansa. Kaikilla ei ole 
perillisiä, joille mökit ja asunnot voisi 
antaa. Omistajan kuoltua valtio kyllä 
ottaa omansa, jos perillisiä ei ole. Voi-
siko omaisuuden realisoida ja antaa saa-
dut varat Jumalan valtakunnan työ-
hön, tuo veli kyseli.

Erittäin hyvä kysymys. Moni meistä 
on toki antanut aikaansa ja varojaan 
vuosien varrella todella merkittävästi 
hengelliseen työhön. Arvostan erityi-
sesti uskollista ja säännöllistä antamista 
lesken rovon tyyliin. Olen kuitenkin 
samaa mieltä lounaskaverin kanssa 
siitä, että antamiseen liittyvää keskus-
telua meidän on Orollakin syytä käydä. 
Siksi lehden teemaksi tänä vuonna 
olemme valinneet raamatullisen anta-

Autuaampi on antaa kuin ottaa. – Apt. 20:35

Teksti Timo Huttula
Kuva Leena Ahtiainen-Huttula
Taustakuva Annukka Tahvanainen
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rakastaa” (2 Kor 9:7). Lahja siis annet-
takoon iloisesti ja itsenäiseen päätök-
seen perustuen. Painostaminen antami-
seen ja vertailu muiden antamisen mää-
rään ei ole Paavalin ohjeen mukaista.  

Oronmyllyn historia ja toiminta 
on valtava todistus ihmisten halusta 
antaa aikaansa ja varojaan Jumalan 
valtakunnan työhön. Olemme todella 
kiitollisia siitä, että tuki on koko ajan 
kasvanut Oronmyllysäätiön toiminnan 

aikana. Se on aika 
harvinaista nyky-
päivän Suomessa. 
Moni kristillinen järjestö kamppailee 
suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. 
Päätös jatkaa Oronmyllyn kurssi- ja 
leirikeskuksen toimintaa Kansan Raa-
mattuseuran luovuttua tästä paikasta 
oli erittäin rohkea ja perustui siihen 
uskoon, että aikaansa ja varojaan 
antavia ihmisiä löytyy. Päätös on osoit-
tautunut oikeaksi.

Haasteita

Oron ystävät ry. perustettiin Oronmyllyn 
toiminnan tueksi 1960-luvulla. Se toimi 
siis jo vuosikymmeniä Kansan Raamattu-

Puheenjohtajan kynästä

”Moni kristillinen järjestö 
kamppailee suurissa 

taloudellisissa vaikeuksissa.”
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seuran aikana. Raamatullisen antamisen 
monet muodot on huomioitu yhdistyksen 
säännöissä. Niiden mukaan yhdistyksen 
jäsenet ovat valmiita rukoilemaan Oron 
toiminnan puolesta, auttamaan Orolla 
erilaisissa tehtävissä talkoolaisina ja 
antamaan taloudellista tukea mahdol-
lisuuksiensa mukaan. 

Oron ystävät ry:n jäsenistö ja toi-
minta on nyt aivan välttämätöntä 
Oronmyllyn olemassaololle. Ilman 
meitä ja tukeamme ei Oronmyllyllä 
olisi mitään toimintaa. Erityinen haaste 
tänä vuonna on Jyväkirkon kunnosta-
minen terveelliseksi kokoontumispai-
kaksi. Tarvitaan todella paljon iloisesti 
annettuja varoja ja iloisten ihmisten 

auttavia käsiä. Hienosti molempia on-
kin jo löytynyt ja uskon, että saamme 
kirkkoremontin valmiiksi suunnitelmien 
mukaan.

Monet meistä ovat kiitettävästi kor-
siaan kantaneet läpi vuosikymmenten. 
Nostan siis vielä pohdittavaksi tuon 
alussa mainitsemani veljen ajatuksen: 
Olisiko meilläkin, Oron ystävillä, tänä 
päivänä jotakin sellaista, jota haluai-
simme realisoida tai muuten erityisesti 
omistautua hengellisen työn hyväksi, 
vaikkapa meille niin rakkaan Oron-
myllyn toiminnan tukemiseksi. 

Timo Huttula
Oron ystävien hallituksen pj.

Mitä kuuluu, mies?
27.3. tv oronmylly
YouTube-kanavalla

Oronmyllyn perinteiset miestenpäivät järjeste-
tään tällä kertaa videoiden välityksellä. Opetuk-
sissa käsitellään monipuolisesti, rehellisesti ja 
maanläheisesti miehen elämään liittyviä asioita.

Rikostutkija Kalle Mäenpää käsittelee rakkauden 
teemaa. Hän pohtii aluksi rakkauden kaipuu-
ta otsikolla Isän kaipuu ja sitten Isän rakkaus 
-otsikon alla sitä, mistä saamme voimaa rakastaa.

Oron ystävien puheenjohtaja Timo Huttula jut-
telee aiheesta Mistä voimaa elää?

Pastori Erkki Kososen kahden 
opetuksen teemana on Miehen 
ilot ja itkut.

Kuulemme myös Oronmyllyn 
edellisen toimitusjohtajan Arto 
Valkeapään ajatuksia ja Heikki 
Mikkosen musiikkia.
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Meillä on ilo kutsua sinut osallistumaan 
kolmannen kerran toteutettavaan

OOrroonn  rraakkeennttaajjiieenn  ffoooorruummiiiinn
llaauuaannttaaiinnaa  1177..44..22002211  kklloo  1100‒‒1144..

OOrroonnmmyyllllyynn  lloommaa-- jjaa  kkuurrssssiikkeesskkuukksseenn
vveerrkkkkoottaappaaaammiisseeeenn

Oronmyllyn kirkko saa uuden lempeyttä ja armoa 
henkivän muodon, jonka mahdollistavat pyyteettömät 
ja sydämelliset talkoolaiset. Suuri kiitos.
Katsomme tulevaisuuteen toivon ja uskon avulla.
Saammehan sinutkin tulevaisuuden Oron
kannattelijaksi? Toiminnan kehittämiseen tarvitsemme 
aitoa ja aktiivista näkyä sekä yhteistä työskentelyä 
rakentavassa, hedelmällisessä hengessä.

Ilmoittadu 4.4. mennessä netissä os. oronmylly.fi 
tai toimisto@oronmylly.fi tai puh. 0400 793 441.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki, 
tarkempaa infoa tapahtuman kulusta 

ja ennakkopohdintaan liittyen.

Oron rukousapu
Lukuisat ihmiset ovat saaneet lepoa, virkistystä, esirukousta, sielunhoitoa ja luotet-
tavaa opetusta Oronmyllyllä. Tämän vuoksi, ja erityisesti näin korona-aikana, jot-
kut ehkä haluaisivat myös puhelimitse sellaista keskustelu- tai esirukousapua, 
joka on heille tuttua Oronmyllyltä. Tällaista tarvetta varten on perustettu Oronmyllyn 
sielunhoitopuhelin. Sen numero on +358 41 313 1724

Aluksi palvelu toimii pääsääntöisesti siten, että voit 
jättää tuon numeron puhelinvastaajaan joko soitto-
pyynnön tai lyhyen esirukouspyynnön. Voit myös 
lähettää tekstiviestin, joka sisältää esirukouspynnön 
tai yhteydenottopyynnön, jolloin sielunhoitopuheli-
men päivystäjä ottaa lähettäjään yhteyttä. 

Esirukouspyynnöt käsitellään lisäksi luvallasi Oron-
myllyllä kokoontuvissa pienryhmissä, jumalanpalve-
luksissa tai muissa tilaisuuksissa. Sielunhoitopuheli-
meen voi kuka tahansa soittaa nimettömänä. Tämän 
palvelun piiriin liittyvä viestittely ja keskustelut ovat 
luottamuksellisia ja salassapitovelvollisuuden alaisia. 
Sielunhoitopuhelimen päivystäjinä toimivat vapaa-
ehtoiset, tehtävään koulutetut henkilöt.
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Oron ystävien uutisia
Hoidathan jäsenmaksun 31.3.2021 mennessä! Pankkisiirtolomake ohessa.

Tervetuloa Oron Ystävät ry:n vuosikokoukseen la 24.4. klo 10. 

Se pidetään etäkokouksena. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. 

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen: 

oro.sihteeri@gmail.com. 
Saat sen jälkeen Zoom-osallistumislinkin.

Anu Repo on palannut opintovapaalta toimiston hommiin. Lämpimästi tervetuloa, Anu. 
Taattua kokemusta ja lisää tietoa Oron toimintaan! Monien tehtäviensä ohessa Anu toimii 
jatkossa myös talkoolaisten yhteyshenkilönä.

Koronavirusepidemia vaikuttaa edelleen Oronmyllyn toimintaan. Marraskuu oli vilkas 
Orolla. Tässä lehdessä on raportti Miestenpäivistä, jotka kokosivat melkoisen joukon. 
Joulukuun tapahtumat peruttiin uusien rajoitusten vuoksi. Retriittiviikonloppu tammi-
kuussa toteutettiin pienimuotoisesti. Joudumme edelleen sopeuttamaan tapahtumia 
viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jäsenistön taloudellinen tuki on kuitenkin jopa 
ylittänyt vuoden 2019 tason. Sydämellinen kiitos tuestanne!

Orolla on ollut aikaa suunnitella ja toteuttaa uudistuksia. Niistä näkyvimpiä ovat Oron uusi 
YouTube-kanava ja Jyväkirkon remontti. 

Oron YouTube-kanava on osoittautunut suosituksi viestintävälineeksi. Sen kautta 
tilaisuuksia voi seurata etänä niiden aikana. Kanavalta löytyy myös erillisiä videopuheen-
vuoroja. Oron YouTube-Kanava kannattaa tilata itselle, niin saa ilmoituksen sähköpostiin 
uusista julkaisuista.

Kirkon sisäosien uusiminen alkoi heti loppiaisen jälkeen. Talkoolaiset toimivat kolmessa 
ryhmässä vuoroviikoin. Aarre Saarinen, Tuomo Tahvanainen ja Timo Hakulinen vetävät 
kukin vuorollaan työporukkaa. Rukoillaan heille voimia ja varjelusta vaativissa tehtävissä.

Ensi kesän iso tapaus Oronmyllyllä on jälleen kesäteatteri. Ohjelmassa on näytelmä Hiek-Hiek-
kaan piirrettykaan piirretty. Se kertoo Aura Latvuksesta, joka toimi 1900-luvun alkupuolella Parikannie-
men Orpokodin johtajattarena ja Jaakkiman Opiston rehtorina. Näytelmän ovat käsikir-
joittaneet Mirja Valtonen ja Teuvo V. Riikonen. Sen ohjaa Eija Vilpas assistenttinaan ja 
apulaisohjaajanaan Anna Levy. Tuottajan tehtävistä huolehtii Markku Leminen. 

Näytelmää valmistellaan jo aktiivisesti. Koko joukon yhteisiä harjoituksia on jouduttu koro-
nasyistä siirtämään, mutta harjoituksia järjestetään talvikautena pienemmissä ryhmissä 
eteläisessä Suomessa. Markkinoinnin ja varainhankinnan monia toimia viedään eteenpäin 
helmi-maaliskuulla. Näytelmäjulistetta on täydennetty ja päivitetty versio julkaistaan tässä 
lehdessä. Mainostathan jo nyt esityksiä ystäväpiirissäsi. Toivottavasti saamme jälleen 
nähdä Orolla myös monia matkaryhmiä.

Haluatko tulla mukaan kehittämään Oronmyllyn toimintaa? Siihen on paljon mahdolli-
suuksia ja tarvitsemme uusia ihmisiä uusine ideoineen. Jos sinulla on aikaa ja mahdol-
lisuuksia tulla mukaan, ota yhteys Sari Pennaseen. Tarvitsemme sekä talkoolaisia että eri 
alojen taitajia mitä moninaisimpiin tehtäviin. Nyt haemme muun muassa rahastonhoitajaa 

Huomio!

Huomio!
Teksti Timo Huttula 
Kuvat Timo Huttula
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Oron ystävät ry:lle Jouko Tykkyläisen päät-
täessä pitkän ja uskollisen palvelunsa tuos-
sakin Oroa tukeneessa tehtävässä. Olisiko 
sinulla aikaa ja taitoa siihen? Voit ilmoittautua 
minulle. Yhteystietoni löydät lehden taka-
kannesta. 

Ystävien hallitus on päättänyt käynnistää 
SiunEnkeliSiunEnkeli-toiminnan vähävaraisten tuke-
miseksi niin, että he voivat osallistua 
Oronmyllyn tapahtumiin. Esimerkiksi isot 
lapsiperheet tarvitsisivat tukea osallistumis-
maksuihin. Ilmoittaudu mukaan enkeliksi 
ja kerro, että haluat kustantaa jonkun tai 
joidenkin henkilöiden osallistumisen esi-
merkiksi lastenleirille. Voit ilmoittaa myös 
muunlaisesta osallistujien tukemisesta. 
Toimistosta ilmoitetaan milloin ja ketä voit 
tukea. Tukisumman ja tukitapausten määrän 
voit itse valita.

Jäsensihteeri saa ajoittain kysymyksiä Oron 
ystävät ry:n jäsenyydestä ja tästä lehdestä. 
Siksi olemme koonneet jäsenyyteen liittyvän Kysymys-vastaus -listan. Se löytyy lehden 
lopusta ja Oron sivuilta.

Kummeja lisää. Olemme saaneet koko ajan ilahduttavasti uusia kummeja. Lisää kuitenkin 
tarvitaan. Oronmyllyn tukitoiminnassa kummit ovat erittäin tärkeitä. Kummi sitoutuu sään-
nölliseen lahjoittamiseen Oron ystävien tilille. Normaali tukisumma on 50 €/kk, mutta voi 
toki olla suurempikin. Kummi saa tiettyjä alennuksia Orolla käydessään. Tarkempaa tietoa 
asiasta löytyy sivulta: oronmylly.fi/fi/oron-ystavat.

Kannustan edelleen meitä kaikkia pitämään Oron asiaa esillä mahdollisimman monin 
tavoin. Kehutaan Oroa ja puhutaan siitä varsinkin nyt uutta suuntaa hakiessamme. Esitel-
lään Oron toimintaa somekanavissa ja internet-sivuilla, tuodaan paikalle vanhoja ja uusia 
Oron kävijöitä. Viestinnässä suusta suuhun menetelmä on tunnetusti tehokkainta.

Lopuksi vielä harkintaanne taloudellisen tuen haaste. Ystävien taloudellinen tuki on rat-
kaisevaa Oronmyllyn toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tästä tulee meille 
jatkuvasti Oronmyllyn toimiston ja Oronmyllysäätiön kautta nöyrän kiitollisia viestejä. 
Ei siis unohdeta Oroa, vaikka Orolla onkin välillä aika hiljaista. Jos asia on sydämelläsi ja 
haluat antaa Orolle vaikkapa lahjan lasten leiritoiminnan kehittämiseen tai kirkon remont-
tiin, tee lahjoituksesi Oron ystävien tilille FI78 4108 2340 0101 97, viite 2610003 tai 
viestikenttään sana Kirkko. Kiitos lahjastasi, jokaiselle eurolle on Orolla käyttöä.

Kuva1:  Alttarin suunnittelu vauhdissa.

Kuva2:  Hannu Neuvonen ja Timo  
 Hakulinen sirkkelin äärellä.
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Sarin sanomaa

sumista. Eritoten tämä on tullut todel-
liseksi viimeisen vuoden aikana. Kaikki 
vaiheet kuuluvat elämään. Rukoukseni 
on, että jokainen niistä vaiheista saisi 
olla Jumalan tahdon mukainen ja pit-
källä tähtäimellä luomassa elämää tai 
ainakin elämän, toivon, totuuden ja 
rakkauden puolella. 

Kuinka kallis on sinun armosi, 
Jumala! Ihmiset turvautuvat sinun 
siipiesi suojaan. He saavat kyllänsä 
sinun huoneesi runsaista antimista, 
sinä juotat heitä suloisuutesi vir-
rasta. Sillä sinun luonasi on elämän 
lähde, sinun valossasi me näemme 
valon. (Ps. 36:8–10)

M   eidät voi nyt nähdä maailman-
laajuisesti YouTube-kanavamme 
tv oronmylly kautta, josta löy-

tyvät mm. 17.1.2021 kirkkopyhä ja 
Oron maisemissa kuvattu Jouluaamu-
video. Kirkkopyhässä kuvailen toimin-
tamme ajankohtaistilannetta ja perustaa.

Retriittijutussa kirjoitan loikista 
ja taaperruksesta. Sellaistahan tämä 
elämä on. Joskus myös paikallaan 
pysymistä tai jopa takaisin päin lui-

Hyvä Oron ystävä! 
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Tuo kohta tuli esille retriitissä, ja kas, 
istuessani aterian jälkeen hetken pai-
kallani, löysin jakeen 10 ruokasalin 
seinältäkin. Valo kulkee aina suoraan, 
paitsi silloin kun se heijastuu jostakin 
pinnasta, ehkä jopa läpivalaisee kohteen, 
johon se osuu, ja vaihtaa suuntaa edetäk-
seen jälleen suoraan.  ”Taivaasta annettu 
tie, elämän veden virta on suora (Joosua 
6:20, Apt. 16:11, 21:1 ja Hepr. 12:13). 
Jos emme näe polkua, Jumala näkee. 
Tarvitsemme Pyhän Hengen valaisemaa 
tietä.” (Benjamin Turkia)

Kommentaariraamattu sanoo Markus 
10:15 jakeen selityksessä, että ”Jeesuk-
sen luo tuleminen tarkoittaa tarvit-
sevuutensa tunnustamista, Jumalan 
armon hyväksymistä ja antautumista 
hänen ohjaukseensa.” Tuo tarvitsevuus 
leimaa myös Oronmyllyn toimintaa. 
Luottavaisin mielin käymme eteen-
päin, onhan turvamme ankkuroitu 
maailmankaikkeuden luotettavimpaan 

Teksti & kuvat Sari Pennanen

tahoon. Rukoillaanko vaikka O. Halles-
byn v. 1927 kirjoitettaman kirjan Ru-
kouksen maailmasta sanoin (s. 72–73): 

Jumala, anna läheisillemme tänään 
jotakin hyvää, joka on kotoisin Sinusta. 
Sitä tarvitsevat ne, joiden täytyy elää 
minun kanssani, minun, joka olen 
niin itserakas ja niin vähän uhraudun 
heidän tähtensä, vaikka rakastankin 
heitä paljon. Sinä tiedät, mitä he eniten 
tarvitsevat. Anna heille sitä!

Toivotan sinut lämpimästi terve-
tulleeksi meille Oronmyllylle. Raken-
namme yhteisöämme kiinteistöjen 
ohella. Kutsunkin sinut Oron raken-
tajien forumiin, johon liittyvän ilmoi-
tuksen löydät toisaalta tästä lehdestä. 
Meillä voit majoittua, vaikkei olisi ta-
pahtumiakaan, ja nyt toukokuulle kes-
tävien kirkkotalkoiden aikana on myös 
mahdollista varata ateriapalveluja ennak-
koon. 

Talven antia

Talviaktiviteetteina tarjoamme lumi-
kenkäily- ja hiihtomahdollisuutta. Vael-
tamaan ja Vironperän laavulle pääsee 

”Tuo tarvitsevuus 
leimaa myös Oronmyllyn 

toimintaa.”
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kaikkina vuodenaikoina. Uskallanpa 
sanoa, että Orolla on tilaa hengittää. 
Ja jos ei vaikka olisikaan, olemme aina 
valmiita kuuntelemaan. Sitä varten aloi-
tamme sielunhoitopuhelintoiminnan, 
josta ilmoitamme myös tässä lehdessä.

Haluaisitko saada kerran kuukaudessa 
kirjoittamani ystäväkirjeeni? Kerron 
siinä ajankohtaisia Oron kuulumisia ja 
joitain hengellisiä löytöjäni. Viestissä 
esitellään myös mahdollisuus olla tuke-
massa Oron toimintaa kohdentaen tuki 
minun työhöni. Lähettämällä minulle 
sähköpostiosoitteesi saat seuraavan 
kirjeeni.

Toivon mitä runsainta hyvän Jumalan 
siunausta sinulle, hyvä Oron ystävä, 

armon vuoteen 2021! Varjelkoon kaik-
kea ymmärrystä ylempi Jumalan rauha 
sinun sydämesi ja ajatuksesi Kristuk-
sessa Jeesuksessa.

Valoisin terveisin 

Sari Pennanen

Oronmyllysäätiö sr. toimitusjohtaja
sari.pennanen@oronmylly.fi

Rakennetaan yhdessä Oron kirkko valmiiksi

Arvoisa Oron ystävä
Lämmin kiitos kaikille tukijoille lahjoituksista, niiden avulla olemme saaneet 
korjaustyöt käyntiin. Kirkkomme rakentuu nyt sisäpuolelta talkoovoimin. Voit 
osallistua hankkeeseen rukoilemalla sen puolesta. Myös taloudellinen tarve on 
nyt erityisen suuri. Tavoitteemme on saada vuoden 2021 aikana tukea keväällä 
1.5. mennessä 25 000 € ja 1.9. mennessä 25 000 €. Kokonaistavoite on saada 
kokoon yhteensä jopa 110 000 € tämän vuoden loppuun mennessä. Varojen 
keräämiseksi on suunniteltu erillinen kampanja. Näillä varoilla saisimme katet-
tua kaikki tälle vuodelle suunnitellut korjausvaiheet ja osan ensi vuodelle suun-
nitellusta kirkon katon korjauksesta. 

Tavoitteena on saada kirkko käyttöön helluntaina 2021. Uusitut tilat palvelevat 
eri-ikäisten ja kolmiyhteisen Jumalamme kohtauspaikkana, jos Herra suo. Alttari-
tauluna säilyy tuttu risti, joka viestii uskomme perustasta. Tiloihin tehdään 
lapsille oma, toimiva kokonaisuus ja Kuuntelevan sydämen sielunhoitohuone. 
Uskomme, että kirkkomme saa valmistuttuaan palvella elävää Jumalaa vielä 
monia sukupolvia. 

Parhaiten tukesi tulee perille Oron Ystävät ry:n tilin kautta. 

Tilinumero: FI7841082340010197  Saaja: Oron Ystävät ry    
Viesti: kirkko 
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Oronmyllyn Miestenpäivät marras-Oronmyllyn Miestenpäivät marras-
kuussa 2020 jäivät pandemiarajoi-kuussa 2020 jäivät pandemiarajoi-
tusten takia mieleen varsin erikoisena tusten takia mieleen varsin erikoisena 
tapahtumana. Paikalla oli ilahdut-tapahtumana. Paikalla oli ilahdut-
tavan runsaasti väkeä, mutta ihmis-tavan runsaasti väkeä, mutta ihmis-
ten tunnistaminen maskien takaa vei ten tunnistaminen maskien takaa vei 
hetken. Ihmeen hyvin tunnistaminen hetken. Ihmeen hyvin tunnistaminen 
kuitenkin sujui äänen ja olemuksen kuitenkin sujui äänen ja olemuksen 
avulla.avulla.

Esko Luukkonen oli kerännyt ryh-Esko Luukkonen oli kerännyt ryh-
mänsä kanssa erinomaisen ja kosket-mänsä kanssa erinomaisen ja kosket-
tavan ohjelman. Jorma Kalajoki ja tavan ohjelman. Jorma Kalajoki ja 
Markku Leminen käsittelivät päivien Markku Leminen käsittelivät päivien 
Isä ja poika -teemaa hyvin henkilökoh-Isä ja poika -teemaa hyvin henkilökoh-
taisella ja avoimella tavalla. Mikko taisella ja avoimella tavalla. Mikko 
Matikaisen syvällinen tulkinta Tuhlaaja-Matikaisen syvällinen tulkinta Tuhlaaja-
poika-vertauksesta kosketti minua eri-poika-vertauksesta kosketti minua eri-
tyisesti. Hän avasi isän näkökulmaa ja tyisesti. Hän avasi isän näkökulmaa ja 

Teksti Timo Huttula

Miestenpäivillä Miestenpäivillä 
maskien takanamaskien takana

”Ihmeen hyvin tunnistaminen 
kuitenkin sujui äänen ja 

olemuksen avulla.”

Kuva 1:  Tuttuja kasvoja maskien takana,   
 muistuttavat kovasti Jouko Siitosta ja  
 Ari Juutia. 

Kuva 2:  Antti Jarva rohkaisi miehiä pitämään  
 huolta itsestään. 
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korosti sitä, että itse asiassa isä oli korosti sitä, että itse asiassa isä oli 
tuhlaaja, rakkauden tuhlaaja. Hän tuhlaaja, rakkauden tuhlaaja. Hän 
osasi antaa pojilleen ymmärrystä, tilaa ja osasi antaa pojilleen ymmärrystä, tilaa ja 
anteeksiantoa. Heikki Mikkosen tari-anteeksiantoa. Heikki Mikkosen tari-
nat musiikin lomassa antoivat paljon nat musiikin lomassa antoivat paljon 
lisää lauluihin. lisää lauluihin. 

Pidä huolta itsestäsi, miesPidä huolta itsestäsi, mies

Antti Jarvan selkeä liikuntatieteelli-Antti Jarvan selkeä liikuntatieteelli-
seen tietoon ja kokemukseen perus-seen tietoon ja kokemukseen perus-
tuva alustus herätti paljon ajatuksia. tuva alustus herätti paljon ajatuksia. 
Pidetään hyvää huolta itsestämme. Pidetään hyvää huolta itsestämme. 
Se on pienestä kiinni. Lennokasta ja Se on pienestä kiinni. Lennokasta ja 
mieleenpainuvaa ravintotietoa tarjosi mieleenpainuvaa ravintotietoa tarjosi 
munatuottaja Ari Puuri Kouvolasta.munatuottaja Ari Puuri Kouvolasta.

Koronasuojauksista ja etäisyyksien Koronasuojauksista ja etäisyyksien 
pitämisestä huolimatta yhteys osan-pitämisestä huolimatta yhteys osan-
ottajien kesken oli iloisen syvällistä. ottajien kesken oli iloisen syvällistä. 
Suuret kiitokset ohjelman tuottajille Suuret kiitokset ohjelman tuottajille 
ja osallistujille.ja osallistujille.

Timo HuttulaTimo Huttula

12

Kuva 1:  Oronmyllyn videojärjestelmän   
 kautta tilaisuuksiin voi osallistua   
 myös Jyväsalissa. 

Kuva 2:  Jorma Kalajoen teemana oli   
 Isä ja poika. 

 – Kuvat Jussi Siitonen ja Timo Huttula
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Pieni osallistujajoukko löysi tiensä 
tammikuun loppupuolella Oronmyl-
lylle eri puolilta Itä-Suomea. Hiljaisuu-
teen meitä ohjasivat rovasti Riitta Laakio 
ja toimintaterapeutti Liisa Rautiainen. 
Itse osallistuin retriittiin ensimmäistä 
kertaa, varmaankin siksi, että tunnistin 
itseni ja kaipaukseni tapahtuman esit-
telytekstistä: ”Arjen kiireiden ja huo-
lien keskellä mielemme on usein hajalla, 
yhtä aikaa monella suunnalla, men-
neessä ja tulevassa. Retriitti tarjoaa 
mahdollisuuden hidastaa ja hiljentää 
tahtia. Kun muut äänet vaimenevat, 
sinulle itsellesi ja Jumalan kuulostelulle 
jää tilaa.”

Osallistujan kokemaa
Talven hoitava hiljaisuus 

– Hiljaisuuden retriitti 22.–24.1.

Mitä retriitti on ja mitä sillä tavoitel-
laan? Retriitissä olemme hiljaisuudessa 
Jumalan kanssa. Siihen voi usein Riitan 
mukaan liittyä 1. Kiitos – kiitollisuus 
kaikesta menneestä, 2. Tunnustaminen 
– vaikeidenkin asioiden tuominen Juma-
lan eteen, 3. Kuunteleminen – itsen ja 
Jumalan; Hän puhuu hiljaisuudessa ja 
luonnossa sekä erityisesti Raamatun 
sanassa, jota luetaan ja mietiskellään 
kaikissa rukoushetkissä. 4. Sitoutumi-
nen – askelmerkki, päätös sitoutua sii-
hen, mitä kuulit.

Liisan opastuksella tutustuimme hil-
jentymistä tukeviin keinoihin. Näitä ovat 
mm. rauhallinen hengitys, rukousasento, 
askelten hidastaminen, kynttilänvalo, 
kaunis oksa, kukka tai kivi. Ja Orolla 
kosken kuohu. Löysin tuota samaa 
äänimaisemaa vaimeampana ylitulvi-
van ojan luona ja upeita talvisia luon-
non yksityiskohtia lumikenkäillessäni 
retriitin aikaan.

Teksti ja kuvat Sari Pennanen

”Arjen kiireiden ja huolien 
keskellä mielemme on usein 

hajalla, yhtä aikaa monella 
suunnalla, menneessä ja 

tulevassa.”
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Luonto puhui jälleen omaa kieltään, 
jota tietysti tulkitsen omista lähtökoh-
distani. Muun muassa tällaisia ajatuk-
sia risteili mielessäni tuon luontoretken 
aikana:

• Puita, kuten ihmisiä, on hyvin eri-
laisia, ja jokaisella on oma, erilainen 
kasvu- ja kotipaikkansa. On pieniä, 
hentoja taimia, sitkeitä ja taipuisia 
(mutta ei taittuvia) katajia, suoria ja 
korkealle kurottavia, jämäköitä tukki-
puita, rungoltaan monimuotoisia lehti-
puita ym. Yhdessä puut muodostavat 
metsän, ihmiset yhteisön (Oronmyl-
lyn). Kaikki ovat tässä yhtä tärkeitä.

 • Metsä oli hiiskumattoman hiljai-
nen veden solinaa ja yhtä ainoaa lin-
nun ääntä lukuun ottamatta, mikä soi 
harvinaisen kokonaisvaltaista lepoa 
korville. Luonto elää silti talvellakin 
omaa hiljaista elämäänsä, pitämättä 
meteliä itsestään.

• Näin pisimmät jäniksen tai rusakon 
loikan jäljet, mitä koskaan aiemmin. 
Voisiko sitäkin ajatella vertauskuvalli-
sesti? Ehkä ei, mutta onneksi jokaisella 
on oikeus omiin ajatuksiinsa. Toivot-
tavasti ne eivät kuitenkaan vahingoita 
henkilöä itseään tai toisia. Pysyköön 
Jeesus mukana sekä loikissamme, taa-

perruksessamme että paikallaan olles-
samme.

Vaikuttavaa oli myös kulku pimey-
den suojassa kynttiläpolkua pitkin laa-
vulle ja laavutulen ääressä pidetty lyhyt 
vesper sekä tietenkin sunnuntaiaamun 
messu seesteisessä Jyväsalissa. Ruokai-
luaikoina taustalla soinut klassinen ja 
hengellinen musiikki auttoi syventy-
mään hetkeen ja olemaan kuulolla.

Alussa mainitut neljä retriitin tarkoi-
tusta toteutuivat kohdallani, vaikken 
niitä tietoisesti tavoitellutkaan. Aivan 
itsestään huomasin ensimmäisenä val-
tavan kiitollisuuden nykyhetkestä, 
juuri siitä, missä nyt olen. Toisekseen 
päätään nostivat vaikeat menneisyyden 
asiat, mutta sain kohdata ne armollisen 
Jumalan kanssa. 

Toivon, että osaan sitoutua kaikkeen 
hyvään, mitä kuulin, ja voin toimia 
joka päivä (joka hetki olisi varmaan 
toiveajattelua) tuosta ennen kokematto-
man syvästä levosta käsin. Ja voisin sa-
noa myöhemmin, kuten kokenut retriitti-
läinen Riitta Lukkarinen sunnuntain pää-
töshetken palautekeskustelussa: ”Retriitti 
ei pettänyt tälläkään kertaa.”

Sari Pennanen
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LÖYDÄ LAHJASI!
5.–7.3.2021 Oronmyllyllä

ronmylly

Perjantai 5.3.
17.00 Päivällinen ja majoittuminen
18.00  Tutustumisilta Jyväsalissa, johdanto  
 viikonlopun teemaan ja esirukoushetki
 Kuinka voin saada armolahjoja?  
 Kuinka löydän lahjani?
 Armolahjojen koko rikkaus
20–21.30  Saunat ja iltapala
Lauantai 6.3.
  8.00 Aamupala
  9.00  Aamuylistys
  9.30  Profetoiminen, selittäminen,   
 kielillä rukous ym. ilmestyslahjat
 TAUKO
 Fyysinen ja sisäinen parantuminen,  
 henkien erottaminen ja vapauttava  
 rukous
11.30  Lounas
12.30  Kokemuksia armolahjoista,   
 lahjojen rakentava käyttäminen
14.00  Kahvi
15.00  Kuinka otan lahjat käyttöön?  
 Rukousta ryhmissä
17–18  Päivällinen
18.30  Sanan ja rukouksen ilta:   
 Palvelkaa toisianne! 
20–22  Saunat ja iltapala
Sunnuntai 7.3.
  8.30  Aamupala
  9.30  Rohkeasti eteenpäin! Vahvistusta  
 kutsumustietoisuuteen
11.00  Rukousmessu
12.00  Päätöslounas

Luennoista vastaavat evankelistat Kari ja Mari 
Valkonen. Kari haluaa rohkaista etsijöitä löytämään 
elävän yhteyden Vapahtajaan ja oman hengellisen 
kutsumuksen. Marin palvelutehtävä liittyy erityisesti 
siihen, kuinka jokainen voi saada ja löytää armolah-
joja sekä samalla oman paikkansa ja kutsumuksensa. 
Kari ja Mari vierailevat yhdessä seurakunnissa opet-
tamassa rukouksesta ja armolahjoista, jotta seurakun-
nat rakentuisivat. Heillä on myös oma rukousohjelma 
Jumalan läsnäolossa TV7-kanavalla.
Musiikista vastaa Everik eli Erik Bäckström.  
Hän palvelee puolisonsa Merjan kanssa myös  
esirukouksessa ym.

Ilmoittaudu viim. 21.2.: 
puh. 0400 793 441 tai toimisto@oronmylly.fi 
Kurssimaksu 10 €/pv, muut hinnaston mukaan,  
2. yö huonemajoitus – 50 % (liinavaatteet 10 €)

Olet lämpimästi tervetullut!

Jumalalla on hyvä suunnitelma jokaiselle ihmiselle. Siihen liittyy myös oman paikan ja omien 
armolahjojen löytäminen. Lahjatonta kristittyä ei ole. Tule tekemään löytöjä, tiedostamaan armo-

lahjasi ja saamaan niitä lisää! Viikonlopun yhteisissä rukoushetkissä rohkaistumme armolahjojen 
käyttämisessä. Pyhä Henki jakaa lahjojaan siellä, missä rukouksin palvelemme toisiamme.
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Helenalla on jo lapsuudessa syntynyt 
henkilökohtainen suhde Jeesukseen. 

– Silloin kun en osannut vielä lukea, 
äidin piti nopeasti etukäteen pölöttää 
minulle virren sanoja pieni pätkä kerral-
laan, ja sitten me lauloimme pätkän yh-
dessä. Näin veisasimme kaikki säkeistöt. 
Tällä tavalla opin laulamaan virsiä, 
muistelee Helena, joka on ammatiltaan 
teatterinukenvalmistaja ja nukketeatteri-
kasvattaja.

Taiteellinen tyttö sai ensimmäisen 
todellisen kosketuksen evankeliumiin 
visuaalisen Raamatun opetuksen kaut-
ta Kansan Raamattuseuran lastenlei-
rillä. Mieleen jäivät musta, punainen ja 
valkoinen sydän, joiden avulla kerrottiin, 
miksi viattoman Jeesuksen täytyi kuolla 
hänenkin puolestaan.

Jumalan käsityötä

Lastentarhanopettajaksi valmistumisen 
jälkeen Helena kouluttautui taiteen teo-
reetikoksi, hän opiskeli taidekasvatusta. 

Taiteen tekeminen vahvistui leipätyöksi, 
kun Helena hankki nukketeatterialan 
ammattikoulutuksen.

– Syvin identiteettini löytyy Jumalan 
sanasta. Olen Hänen käsityötään, Hänen 
lapsensa Jeesuksen kautta ja matkalla 
taivaaseen.

Maria toteaa olevansa Herran 
palvelijatar (Luuk. 1:38). The Amplified 
Bible -käännöksessä palvelijatar on 
käännetty sanalla handmaiden. Nämä 
sanat koskettavat syvällisesti Helenan 
identiteettiä.

Helenalle on tärkeää, että hän saa 
purettua tunteensa konkreettisiksi muo-
doiksi luovan työskentelyn avulla. 
Hänen rukouksensa on, että hänen 

Taide vie jumalan syliin
Helena Kaipio ei suostu taiteilijana nostettavaksi jalustalle. Tiedän sen, 
koska yritin. Mihin hän pyrkii kättensä töillä? Millä tavalla hän hahmot-
taa sen, että hän kokee olevansa Jumalan käsityötä?

Teksti ja kuva Xene Turpela

”Nämä sanat koskettavat 
syvällisesti Helenan 

identiteettiä.”
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Taide vie jumalan syliin

työnsä, olkoonpa kuva, teatterinukke, 
pieni sävellys, esitys tai mikä tahansa, 
olisi siunaukseksi muille ihmisille.

– Jonkin voimakkaan tunteen työs-
tyminen konkreettiseksi materiaksi saa 
usein aikaan liikuttavan ja herkän het-
ken. Syntynyt teos puhuu ensin itselleni. 
Se on Jumalan puhetta minulle. Hän aut-
taa minua prosessoimaan sitä, mikä mie-
lessäni liikkuu.

Esimerkiksi kun Helena sai valmiiksi 
kuvassa olevan, kädellään seisovan 
narunuken, hän alkoi tuntea kiitolli-
suutta Taivaan Isää kohtaan ja hänelle 
tuli hellyttävä kokemus: ”Isä, ota syliin”. 
Tästä kokemuksesta tuli teoksen nimi.

Evankeliumia taiteiden säestyksellä

Helenalla on näyttely Oronmyllyn 
Myllytuvalla yhdessä Ritva Kososen 
kanssa. Adventin aikaan vuonna 2019 
taidenäyttelyn tiloissa vietettiin rukous-
yötä. Helena toimi musiikkivastaavana.

– Silloin saimme konkreettisesti nähdä, 
millaista on hiljaisessa tilassa oleminen, 
vuoropuhelu taideteosten kanssa ja koke-
musten jakaminen toistemme kanssa.

Rukousyön aikana saattoi aistia sen, 
että näyttelyn esillepanolla ja yhdessä-
ololla oli hengellistä merkitystä osallistu-
jille.

Myös allekirjoittaneella oli mahdolli-
suus tutustua Helenan ja Ritvan tai-
denäyttelyyn Myllytuvalla kesällä 2020. 
Yleensä taidenäyttelyt jättävät minut 
kylmäksi, koska en ymmärrä, mitä töillä 
pyritään sanomaan, mutta Oronmyllyn 
näyttelystä jäi hyvä mieli. Teosten kautta 
Taivaan Isä kosketti tunteitani. Kävin 
näyttelyssä useaan kertaan, koska siellä 
oli mahdollista jutella taiteilijoiden kans-
sa heidän töistään ja muistakin asioista.

Myllytuvan taidenäyttely on avoinna 
sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Xene Turpela
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Oron ystävät -yhdistys on saanut uuden 
sihteerin, joka aloitti tehtävässään 
tämän vuoden alussa. Pieni esittely on 
siis paikallaan.

Kukas olet ja mistä tulet?

Olen Iris Tahvanainen Lappeenran-
nan Huhtiniemestä. Aviomieheni Tuomo 
on Oron rakennustalkoolainen. Meillä 
on kolme aikuista lasta ja neljä lapsen-
lasta.

Kerrotko hiukan elämänvaiheistasi?

Olen syntyisin Imatralta, mutta opin-
not ja niiden jälkeen työt veivät Espoo-
seen, mistä palasimme Lappeenrantaan 
työn merkeissä kymmenen vuotta sitten. 
Jäin kaksi vuotta sitten eläkkeelle Lap-
peenrannan teknillisestä yliopistosta.

Olen ollut kristitty pienestä pitäen, 
pyhäkoululaisesta asti. En ole joutu-
nut kyseenalaistamaan tätä perustaa, 
siltä suunnalta olen aina hakenut apua 
ja saanut myös parhaat ystävät. Raa-
mattupiirissä käyminen on ollut tärkeä 

uskon ja elämän rikastuttaja opiskelu-
ajoista alkaen.

Olet monin tavoin tuttu usealle Oron 
kävijälle. Miten olet tiesi Orolle alun 
perin löytänyt?

Löysin Oronmyllylle alun perin tyt-
tökerhoretkien, nuorten päivien ja 
lopuksi omien lasten leirikuljetus-
ten kautta. Sitten olikin pitkä tauko 
työelämän aikoina. Kunnes raamattu-
piiriystävämme, aktiiviset orolaiset, 
Annikki ja Aarre, tartuttivat Oro-kuu-
meen piiriimme.

Kuinka sinut johdatettiin nykyiseen 
tehtävääsi?

Raamattupiirimme innostamana seu-
rasi naistenpäiviä, keittiöhommia ja 
muuta pientä aktiivisuutta. Sitten Oron 
ystävien hallituksen jäsen, Aarre, sanoi 
olevan tarvetta löytää seuraaja Kaija-
sihteerille. Pienellä miettimisellä ja hou-
kuttelulla lupauduin. Olin jo jonkin 
aikaa rukoillut ja pohtinut, mikä voisi 
olla oma palvelutehtäväni.

Uusi sihteeri esittäytyy

Teksti Timo Huttula
Taustakuva Jouko Tykkyläinen
Kuva Tuomo Tahvanainen
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Uusi sihteeri esittäytyy
Millaisin odotuksin olet uuden tehtäväsi 
aloittanut?

Haluan olla helposti lähestyttävä ”raja-
pinta” jäsenille ja muille Oronmyllyn 
toiminnasta kiinnostuneille. Minusta 
on kivaa tutustua uusiin ihmisiin.

Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia 
näet sihteerin tehtävässä? 

Perehtymisestä huolimatta joudun 
varmasti kyselemään asioita paremmin 
tietäviltä. Olisi kiva olla osa Oron tii-
miä. Uskon, että kehitysmahdollisuuk-
siakin löytyy tehtävien myötä. Haluan 
myös kertoa Oronmyllyn toiminnasta 
ja toiminnan tarkoituksesta esiin tule-
vissa tilanteissa.

Millaisena näet Oronmyllyn toiminnan 
tulevaisuuden?

Toivon, että osaisimme ennakkoluu-
lottomalla tavalla vastata kunkin ajan 
ihmisten hengelliseen kaipuuseen, tarjota 
heille vastauksia etsintään perinteisestä, 
mutta aina ajankohtaisesta kristinus-

kosta ja Raamatusta. Kun tähän liittyy 
Oron rakkaudellinen henki ja ilmapiiri, 
ystävällisyys ja hyväksyntä sekä ihana 
luonto ja toimivat puitteet, ja lisäksi 
meidän kaikkien tuki ja rukoukset, niin 
ei ole mitään syytä olla uskomatta Oron-
myllyn tulevaisuuteen.
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Mukavuusalueen ulkopuolellaMukavuusalueen ulkopuolella
Elätkö päivittäin mukavuusalueesi ulko-
puolella vai onko elämäsi koko ajan 
mukavalla vyöhykkeellä? Toiset ihmi-
set kokevat olevansa omalla alueella 
monessakin asiassa ja toisille taas muka-
vuusalue tuntuu olevan hyvinkin pieni. 
Sairaudet, taloudelliset huolet ja muut 
vastaavat ovat tietysti oma lukunsa.

Olen lukenut viime aikoina Lauri Jär-
vilehdon kirjaa Upeaa työtä. Kirja moti-
voi löytämään oman kutsumuksensa. 
Upeaa työtä ei ole hengellinen kirja, vaik-
ka kutsumuksesta puhutaankin. Kirjan 
eräs neuvo on löytää oma heimo, jonka 
kanssa viihtyy ja tulee helposti toimeen. 
Se on periaatteessa hyvä neuvo. 

Kun ollaan omalla mukavuusvyöhyk-
keellä samalla tavalla ajattelevien ihmis-
ten parissa, etenevät projektit vauhdilla, 
eikä aikaa kulu ylimääräisiin jähinöi-
hin. Näin voisi kuvitella. Eri asia on, 
etenevätkö työt oikeaan suuntaan. Kun 
tekee töitä vain samanmielisten ihmisten 
kanssa, voi ennen pitkää muodostua 
oma kupla.

Kun ihminen tottuu tekemään asioita 
tietyllä tavalla, hän saattaa alkaa kuvi-
tella, että on nyt omalla mukavuus-
vyöhykkeellä. Rohkea uskonhyppy 
kiinnostavalle, mutta vaikealta tuntu-
valle elämän alueelle voi joskus kan-
nattaa. Tuo uusi osa-alue elämässä saat-
taa ollakin se miun juttu.

Mukavuusalue Raamatussa 

Raamatun henkilöistä useimmat jou-
tuivat menemään mukavuusalueensa 
ulkopuolelle. Otan esimerkiksi Gideo-
nin. Hän oli tutussa työssään puimassa 
vehnää, kun taivaallinen lähettiläs tuli 
kutsumaan häntä aivan uuteen: vapaut-
tamaan Israelin Midianin kourista. 
Gideon alkoi vähätellä itseään. Enkeli 
sai kuitenkin vakuutettua Gideonin 
siitä, että Jumala on hänen kanssaan. 
Hän tarvitsikin Jumalalta paljon roh-
kaisua uudessa kutsumuksessaan.

Mitä opimme Gideonin esimerkistä? 
Sen, että mukavuusalueen ulkopuolelle 
meneminen voi tuoda vapautta. Israelin 

Teksti Petri Tiusanen
Kuva Heli Tiusanen, Pixabay

Mukavuusalueen ulkopuolella
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Mukavuusalueen ulkopuolellaMukavuusalueen ulkopuolella
kansa vapautui, kun Gideon uskalsi 
ottaa uskon askeleen tuntemattomaan. 
Kun ihminen uskaltaa ottaa ensim-
mäisen askelen oman mukavuusalueensa 
ulkopuolelle, vastassa voi olla yllätys. 
Aluksi asiat saattavat tuntua vaikeilta, 
mutta sitä voi oppia sietämään. Sietämi-
seen alkaa tottua ja lopulta asia ei enää 
olekaan sietämätön. 

Rajojen rikkomista

Vastassa voi olla myös sellainen jättiläi-
nen, että on kiireesti palattava omaan 
kotipesään ja kokeiltava rajojen rik-
komista myöhemmin jostain toisesta 
kohdin. Kun kuitenkin pikkuhiljaa ot-
taa näitä askeleita, mukavuusalueen 
piiri alkaa laajentua eivätkä kaikki pelot 
enää pidättele, tulee lisää vapautta. 
Tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi 
sietää elämässämme kaikkea vaan sitä, 
että voimme kokeilla rajoja löytääk-
semme sen elinpiirin ja kutsumuksen, 
jonka Jumala on meille tarkoittanut.

Mukavuusalueen ulkopuolelle mene-
minen on erityisen tärkeää evanke-

liumin työssä. Ilman sitä emme mekään 
olisi koskaan kuulleet Jeesuksesta. Pyhä 
Henki saa aikaan innostuksen johonkin 
työhön, mutta oma minä haraa vastaan: 
Ei miusta ole siihen! Kun menemme 
oman mukavuusalueemme reunoille ja 
kokeilemme kepillä jäätä, Herra auttaa 
meitä pienin askelin eteenpäin. 

Yhteistyössä on voimaa myös sil-
loin, kun toimimme mukavuusalueen 
ulkopuolella. Jeesus on kanssamme ja on 
luvannut johdattaa meitä, kun kuljemme 
rukoillen. Kaiken lisäksi Kristus itse otti 
kärsittäväkseen maailman historian suu-
rimman epämukavuuden.

Rohkeasti eteenpäin

Yksi Järvilehdon kirjan monista neu-
voista on käyttää tunti viikossa itseä 
pelottavien asioiden tekemiseen. Ohjeena 
on, että epäonnistuminen kuuluu asiaan! 
Ei taida olla miun juttu, vai…

Petri Tiusanen
Julistustyön pappi, 
Parikanniemisäätiö

Mukavuusalueen ulkopuolella
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Tekstit Lassi Kujanpää, Ronja Lehto

Muistan 1980–90 luvun taitteesta lastenleirin ja jonkun perheleirin ja niiden läm-
pimän ilmapiirin. Kävin Orolla myös ykkösriparin kesällä -93. Riparin jälkeen 
kävimme kaverini kanssa nuorten tapahtumissa ja juhannusjuhlissa. Mieleen on 
jäänyt juhannusten runsas väkimäärä sekä nuorten tilaisuudet ja gospelbändit 
”montussa” ja telttailu tenniskentän vieressä. Pari kertaa juoksin juhannusyön 
hölkän. Sitten en pitkään aikaan käynyt Oronmyllyllä. Maailma ”vei” nuoren 
miehen, mutta Taivaan Isä kutsui tuhlaajapojan takaisin ja palasin Oronmyllylle-
kin, ensiksi juhannustapahtumaan.

Sen jälkeen olen käynyt miestenpäivillä, perhetapahtumissa, juhannuksena sekä 
näytelmiä katsomassa. Toivon, että lapsillenikin muodostuu Oronmyllystä paikka, 
missä he saavat kuulla Jumalan Sanaa ja iloita kristittyjen yhteydestä. Orossa 
kiehtovat maisemat ja miljöö sekä ennen kaikkea siellä esillä oleva evankeliumin 
sanoma Jeesuksesta Kristuksesta.

Lassi Kujanpää

Oronmylly oli kuin toinen koti 

Paikka, jossa sai olla oma itsensä. Aina yhtä helppo tulla ja vaikea lähteä. Koti, 
jossa sai olla ehjä tai rikki, rakastaa ja opetella olemaan oma itsensä. Yhteisö, 
jossa kaikki olivat kuin palapelin paloja, erilaisia, mutta kokonaisuuden kannalta 
yhtä merkittäviä. Sunnuntaiaamun messuun sai hiippailla villasukissa ja onnel-
lisena. Sai oppia Jumalasta, sai kokea aivan omanlaisensa uskovien yhteyden ja 
Jumalan läsnäolon. 

Ja kuitenkin kotiinlähtöä tehdessä, aina muistuteltiin toisiamme, ettei Jumala asu 
pelkästään Oronmyllyllä, vaan kulkee aina mukana.

Ronja Lehto, Helsinki

Oronkävijät kertovatOronkävijät kertovat
Muistoja Orolta
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Tekstit Lassi Kujanpää, Ronja Lehto

30.6. klo 18 ennakko30.6. klo 18 ennakko
  1.7. klo 18 ensi-ilta  1.7. klo 18 ensi-ilta
  2.7.  klo 13 ja 18  2.7.  klo 13 ja 18
  3.7.  klo 13 ja 18  3.7.  klo 13 ja 18
  4.7. klo 13  4.7. klo 13
12.8. klo 1812.8. klo 18
13.8. klo 1813.8. klo 18
14.8. klo 1814.8. klo 18
15.8. klo 1615.8. klo 16

HiekkaanHiekkaan
 piirretty piirretty
Kesäteatterinäytelmä 2021Kesäteatterinäytelmä 2021
Parikkalan OronmyllylläParikkalan Oronmyllyllä

Hiekkaan piirretty on näytelmä Aura Latvuksesta, joka toimi 1900-luvun alkupuolella silloi-
sen Uukuniemen alueella Parikanniemen orpokodin ja Jaakkiman Opiston johtajattarena. 

Käsikirjoitus: Mirja Valtonen ja Teuvo V. Riikonen
Käsikirjoituksen dramatisointi: Eija Vilpas ja Anna Levy
Ohjaus: Eija Vilpas 

Rooleissa: Tuuli Paju, Vilja Riutamaa, Arto Myllärinen, Mikael Kokko, Ani Hassinen, 
Jukka Lehtinen, Timo Lyijynen, Elsa-Maria Maaranen, Pekka Maaranen, Mirja   
Neuvonen, Nooa Grönfors, Emelia Levy, Heta Neuvonen, Hilla Neuvonen.

Lavastus Esa Repo, puvustus Tuija Kosonen.

Pääsyliput: perus 26 €, 12–18 v. 13 €, alle 12 v. ilmaiseksi. Ryhmät (väh. 20 hlöä) 23 €, 
ennakkoliput 15.6. ja 31.7. mennessä 23 €, 30.6. ennakkoesitys 20 €.

ronmylly Tiedustelut, lippuvaraukset: puh. 0400 793 441, toimisto@oronmylly.fi
Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi oronmylly.fi 

Tuuli P

aj
u

Tuuli P

aj
u

Parikanniemisäätiö

Apulaisohjaus ja koreografia: 
Anna Levy
Tuottaja: Markku Leminen
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Kysymyksiä ja vastauksia Oron ystävät ry:stä 

Mitä varten tätä yhdistystä tarvitaan?

Oron ystävät ry on Oronmyllyn tukiyhdistys, joka auttaa Oronmyllysäätiötä ja 
Oronmyllyn työtekijöitä. Yhdistys koostuu Oronmyllyn ystävistä, jotka ovat sitoutu-
neet tukemaan Oronmyllyn toimintaa hengellisesti, taloudellisesti ja tekemällä 
talkootyötä. Yhdistyksen jäsenyydellä voi ilmaista tukensa ja arvostuksensa Oron-
myllyllä tehtävää hengellistä työtä kohtaan, vaikka aina ei pääsisi paikanpäälle 
toimimaan.

Miten pääsen Oron ystävät ry:n jäseneksi?

Jäseneksi voi hakea Oron Ystävä- lehden takakannessa olevien ohjeiden mukaisesti. 
Hakuohjeet löytyvät myös Oron verkkosivuilta osoitteestaoronmylly.fi/fi/oron-ystavat. 
Myös tapahtumien yhteydessä Orolla voit täyttää jäseneksi liittymislomakkeen. 
Jäsenhakemukset käsitellään Oron ystävät ry:n hallituksen kokouksessa ja uusille 
jäsenille lähetetään kirjallinen ilmoitus jäsenyydestä.

Mitä jäsenyys edellyttää?

Jäsenet sitoutuvat rukoilemaan Oron ja sen vastuunkantajien puolesta, maksa-
maan jäsenmaksun sekä omien mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan talkoisiin. 

Miten jäsenmaksu määräytyy ja mitä jäsenmaksulla saa?

Jäsenmaksu on luonteeltaan tukimaksu. Sen suuruus päätetään vuosittain viimeis-
tään huhtikuussa pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen hallitus 
tekee esityksen, joka perustuu rahastonhoitajan laskelmiin. Perusperiaatteena on, 
että yhdistys voi tukea merkittävästi Oronmyllyn toimintaa. Yhdistyksen jäsen saa 
kolme Oron Ystävä -lehteä vuodessa. 

Voiko Oron Ystävä -lehden saada sähköisenä?

Lehden sähköisen version voi ladata sivulta oronmylly.fi/fi/oron-ystavat. Lehti 
lähetään kaikille jäsenille postitse. Pelkästään sähköisen version lähettäminen ei 
nykyisin ole mahdollista, koska lehden taittaminen ja painatus hoidetaan alihan-
kintana Kansan Raamattuseuran kautta. Meillä ei ole resursseja eritellä vain säh-
köisen version haluavia ja toimittaa lehti heille. Kolmen lehden painatus- ja lähe-
tyskustannukset ovat yhteensä alle 2 € vuodessa eli varsin kohtuulliset.

Meitä on kaksi jäsentä samassa taloudessa, ja molemmat ovat Oron ystävät ry:n 
jäseniä. Miksi meille tulee kaksi lehteä? Meille riittäisi yksi lehti.

Tämä johtuu edellä kerrotusta alihankinnasta. Ylimääräisen lehden voi antaa 
eteenpäin ja näin tehdä Oronmyllyä tunnetuksi.

Timo Huttula ja Iris Tahvanainen

Teksti Timo Huttula, Iris Tahvanainen
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Oronmyllysäätiö järjestää

Oron kesäleirinOron kesäleirin 
8–14-vuotiaille 21.–24.6. (mikäli mahdollista)
Luvassa kavereita, isosia, hyvää ruokaa, uimista, 
liikuntaa, kädentaitoja, toimintaa, hartauksia, 
draamiksia, opetusta, musiikkia, iltaohjelmia ja 
paljon muuta.

Täysihoitohinta koko leirin ajalta/leiriläinen majoituksen 
mukaan: oma teltta 95 € (sisaralennus 5 €), 
yhteismajoitus 105 € (sisaralennus 5 €), 
kesäaitta 115 € (sisaralennus 10 €) ja 
Riihiaitta 125 € (sisaralennus 10 €)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
löytyy osoitteesta:

oronmylly.fi/fi/tapahtumat/ 
tapahtumakalenteri/nro:248

Ilmoittaudu viim. 1.6.

ronmylly

Oronmyllyn kesäkauden avauksessa 
tarjolla Sanaa ja musiikkia:

kirkon uudelleen käyttöönottojuhla ja
sunnuntaina Antti Aaltosen muistoseurat

21.–23.5.2021
Kanssasi mukana mm. Roberto, Sara ja Annamari Brandao,
Helmi ja Mika Neuvonen, Pentti Holi, Arto Valkeapää, 
Esko Luukkonen, Heikki Mikkonen, 
Jussi Aaltonen ja Matti Holi

Ilmoittaudu viimeistään 12.5., kiitos.

Armo teille ja rauha häneltä, 
joka on, joka oli ja joka on tuleva 
            Ilm. 1:4

  Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.     
                              Hepr. 13:8

Eilen, tänään ja ikuisestiEilen, tänään ja ikuisesti
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Maaliskuu
5.–‒7.3.  Löydä lahjasi, Mari ja Kari Valkonen  
 & Erik ja Merja Bäckström *
19.‒–21.3. MyFriends-valmennus   
 E-SKL Antti Nironen

27.3. Mitä kuuluu mies? – miestenpäivät 
 tv oronmylly YouTube -kanavalla
 Kalle Mäenpää, Timo Huttula,  
 Erkki Kosonen, Arto Valkeapää *

Huhtikuu 
9.–11.4. Ole rohkealla mielellä –   
 naistenpäivät 

17.4. Oron rakentajien forum – Tervetuloa 
 kaikki tutut ja uudet oron kehittäjät!

Toukokuu
30.4.–2.5.  Luontovalokuvauskurssi   
 Lauri Heino, Hannu Siitonen,   
 Esa Repo *
1.5. klo 14 Myllymuorin pizzabuffet ja  
 yhteislaulua

9.5.  Äitienpäivälounas ja –juhla

17.–19.5. Kevättalkoot

21.‒–23.5. Kesäkauden avajaiset ja kirkon  
 käyttöönottojuhla, Roberto, Sara ja  
 Anna-Mari Brandao, Matti Holi,  
 Helmi ja Mika Neuvonen,   
 Kari Vellonen *
23.5. Antti Aaltosen muistojuhla   
 Pentti Holi, Erkki Lemetyinen,   
 Esko Luukkonen, Arto Valkeapää,  
 Jussi Aaltonen

Kesäkuu 

9.–19.6. Oron ripari 2021, Oronmyllysäätiön,
 Parikanniemisäätiön ja   
 Etelä-Saimaan Kansanlähetyksen  
 rippikoulu – Petri Tiusanen,   
 Erkki Kosonen, Antti Nironen *
21.–24. 6. Lastenleiri, Mari Maximilien,   
 Laura Kuivalainen, Juho ja Reetta  
 Karjalainen *
25.6. Oron perhejuhannus, pihapuuhaa ja  
 kahvio, kansanlaulukirkko *

27.6.–4.7. Hiekkaan piirretty kesäteatteri  
 harjoitukset ja näytökset,   
 ohjaaja Eija Vilpas

28.6.–1.7. Lastenhoidollinen avioparileiri  
 Tuula Tynjä **

Heinäkuu 

13.–16.7. Heprea-viikko – heprean kielen,  
 israelilaisten tanssien, sapattiaterian  
 valmistuksen opiskelua yhteistyössä  
 Karmel, Jouni Pajunen ym. *
16.7.  Yhteisesitys, klo 17 ja klo 18   
 Sapattiateria

16.–18.7. Israel-päivät yhteistyössä Karmel *

Elokuu 

13.–15.8. Orpokotijuhlien majoitus

13.–15.8. Hiekkaan piirretty – Oronmyllyn  
 kesäteatteri, ohjaaja Eija Vilpas

20.–22.8. Viikonloppu särkyneille   
 Jaakko Pirttiaho **
27.–29.8. Teidän vapautuksenne on lähellä – 
 Israel ja srk -tapahtuma   
 Hannu Takkula, Pentti Holi *

Syyskuu  

4.9.  Pörö-Oro vaellus

10.–12.9. Syyskauden avaus *
17.–19.9.  Profeetallisuuden sydänääni –  
 Sanan, rukouksen ja tervehtymisen  
 viikonloppu, Kari ja Mari Valkonen,  
 Viestiveljet *
18.–22.9. Ruskapatikka, Jorma Satama,  
 Viestiveljet, Olli Osara, Esa Repo *
24.–26.9. Sukupolvien yhteinen juhla   
 Saara Kinnunen, Annikki Sirèn,  
 Aarre Saarinen, Marketta ja   
 Eelis Eskelinen *
25.9. Perhepäivä yhteistyössä Parikkalan  
 seurakunta, Kristiina Rankila,   
 Jaana Vaittinen

27.–29.9. Syystalkoot
30.9. Talkoolaisten ja kummien kiitosjuhla 
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JulkaisijaJulkaisija

Oron ystävät ry.Oron ystävät ry.
Oronmyllyntie 250Oronmyllyntie 250
59310 Särkisalmi59310 Särkisalmi
Puh. 0400 793 441Puh. 0400 793 441

ToimitusToimitus

Päätoimittaja Timo HuttulaPäätoimittaja Timo Huttula
timohuttula829@gmail.comtimohuttula829@gmail.com

ToimittajaToimittaja
Annukka TahvanainenAnnukka Tahvanainen
tahvanainenannukka@gmail.comtahvanainenannukka@gmail.com

Hallitus 2021Hallitus 2021

Timo Huttula, pj.Timo Huttula, pj.
Iiris Tahvanainen, siht. Iiris Tahvanainen, siht. 
Tapio Kilpiä, vpj.Tapio Kilpiä, vpj.
Marita LiukkuMarita Liukku
Martti NykänenMartti Nykänen
Liisa RautiainenLiisa Rautiainen
Aarne SaarinenAarne Saarinen
Elisa SolasaariElisa Solasaari

Seuraava lehti ilmestyySeuraava lehti ilmestyy
toukokuussa. toukokuussa. Materiaali Materiaali 
Annukalle 16.4. mennessä.Annukalle 16.4. mennessä.

TaittoTaitto
Lea Vestovuo, KRSLea Vestovuo, KRS

KansikuvaKansikuva
Kevättalven kirkkauttaKevättalven kirkkautta
Kuva: Toini PölönenKuva: Toini Pölönen

Oron ystävät ry:n tilinumeroOron ystävät ry:n tilinumero

IBAN: FI78 4108 2340 0101 97IBAN: FI78 4108 2340 0101 97
BIC: HELSFIHHBIC: HELSFIHH

Kirjapaino I-print, SeinäjokiKirjapaino I-print, Seinäjoki
Painos 1850 kplPainos 1850 kpl
      

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua.

Tapahtumista lisätietoja: oronmylly.fi, Sana-lehti ja kansanraamattuseura.fi.    
Ilmoittautumiset tapahtumiin ja kursseille puh. 0400 793 441 tai toimisto@oronmylly.fi 

Tarkistathan tapahtumien tiedot nettisivuiltamme tai puhelimitse. 

* Yhteistyössä  

KRS:n kanssa järjestettävien kurssien tiedot merkitty **

Pyydämme ilmoittautumaan kaikkiin tapahtumiin viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua. 
Noudatamme tapahtumien järjestämisessä AVI:n määräyksiä. Tarkistathan ajantasaisen tapahtumien 
tilannetiedon osoitteessa oronmylly.fi tai puh. 0400 793 441, kiitos. Olet lämpimästi tervetullut!

- Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. -

Lokakuu 

1.–3. 10. Naistenpäivät
 Marja-Liisa Malmi *
22.–24.10. Miestenpäivät, Esko Luukkonen *

Marraskuu  

14.11. Isänpäivän ohjelmallinen 
 juhlalounas

19.–21.11. Dreeverien ja ajokoirien SM-kisat

26.–28.11. Valoa pimeyteen, Eero Junkkaala,  
 Olli Seppänen, Erkki Lehtonen,  
 Kristiina Tanhua-Laiho,   
 Esko Luukkonen **

Joulukuu  

23.–26.12. Oron Joulu *
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Palautusosoite: Oron ystävät ry., sihteeri, Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi

Oron ystävät ry:n jäsenhakemus 

Haluan olla mukana tukemassa Oronmyllyllä 
tehtävää työtä Oron ystävät ry:n jäsenenä rukoillen. 
Haen jäsenyyttä ja maksan jäsenmaksun 30 € 
yhdistyksen tilille FI78 4108 2340 0101 97. 
Viite: 1310003.

Nimeni: ________________________________
Osoitteeni: ______________________________
________________________________________
Puhelimeni: ____________________________
Sähköposti: _____________________________
Allekirjoitus:____________________________

Voit jättää jäsenhakemuksesi myös sähköpostilla 
oro.sihteeri@gmail.com tai tekstiviestillä
tai soitolla, puh. 040 738 2968.

Oron ystävät ry.
Oronmyllyntie 250
59310 Särkisalmi

Posti
merkki

ronmylly
Oronmyllysäätiö
Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus
Puh. 0400 793 441
toimisto@oronmylly.fi, oronmylly.fi
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Painotuote


