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kotoa. Ihmeitä tapahtui myös. Asuessani 
myöhemmin kaverin kanssa joku ystävä 
toi ruokakassillisen kotiovelle oltuamme 
ilman ruokaa useita päiviä. Herra piti 
meistä huolen. Ja on pitänyt sen jälkeen-
kin monissa vaiheissa.

Pitkäaikainen taloudellinen huoli voi 
kuluttaa ihmistä syvältä. Tunnen ihmisiä, 
joiden elämä on ollut jatkuvaa taiste-
lua toimeentulosta. He ovat työttömiä, 
eläkeläisiä tai muuten vain pienituloi-
sia. Toimeentulokamppailu vie voimia 
ja rajoittaa elämää. Läheisetkin jou-
tuvat koville tällaisen ihmisen tuke-
misessa. Surullista on, jos ihminen on 
huoliinsa käpertynyt ja katkeroitunut. 
Silloin hänellä ja hänen ympärillään 
olevillakaan ei ole hyvä olla. 

Vähäisestä toimeentulosta huolimatta 
ihminen voi olla kiinnostunut muista ja 
myös avulias. Aune-tätini oli tällainen. 
Huono kuulo rajoitti hänen elämäänsä. 
Kuitenkin hän oli hankkinut laitossii-
voojan palkoilla pienen yksiön Helsingin 
Eirasta. Hän osasi säästää muun muassa 
sähköä istumalla ikkunan vieressä virk-
kaamassa. Huone oli muuten pimeänä. 
Hän haki ruokatarvikkeensa kaupasta 
juuri ennen sen sulkemisaikaa, koska sil-

P    
aavalin viesti Timoteukselle pai-
nottuu uudessa 2020-käännök-
sessä hiukan eri tavalla kuin tutum-

massa vuoden 1938 käännöksessä.  
Siinä tuo jae on käännetty: ”Suuri voitto 
on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden 
kanssa.” Kumpikin käännös puhuu 
tyytyväisyydestä tai tyytymisestä. Van-
hempi käännös kertoo voitosta ja uusi 
rikkauden lähteestä. Kun lukua lukee 
eteenpäin huomaa, että Paavali keskit-
tää viestinsä varoittamiseen rahan ja 
voiton tavoittelusta. Materialismista 
on siis kyse.

Onko sinua joskus vaivannut se, että 
toiset tässä maailmassa tuntuvat pärjää-
vän taloudellisesti hyvin, mutta itse olet 
jäänyt monesta paitsi? Oletko kokenut 
puutetta ja ihmetellyt, miten tässä oikein 
pärjätään? Minulle tuollaiset kysymyk-
set olivat tuttuja opiskeluajan alussa ja 
muutaman kerran myöhemminkin. Osa 
puutteesta oli itse aiheutettua. Esimer-
kiksi, kun käytin ensimmäisen opintolai-
nan hyvien stereoiden ostoon eikä raha 
riittänyt elämiseen. 

Kaurapuuro osoittautui yksipuoliseksi 
ruuaksi ja sairastuin pahasti. Kantti ei 
tietystikään antanut periksi pyytää rahaa 

”Suuri rikkauden lähde se onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on” – 1. Tim. 6:6

Teksti Timo Huttula
Kuva Leena Ahtiainen-Huttula
Taustakuva Jouko Tykkyläinen
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”Suuri rikkauden lähde se onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on” – 1. Tim. 6:6

loin sai alennuksella. Roskakorit hän kur-
kisteli muovikasseja löytääkseen. Ne hän 
pesi ja leikkasi niistä kuteet pyöreiden 
lattiamattojen virkkaamiseen. Viikoittain 
hän kuitenkin tarjosi minulle ruuan. Aina 
oli hauskaa käydä Aunen luona. Hän 
oli huumori-ihminen ja kertoili monia 
mukavia juttuja omasta ja äitinsä lap-
suudesta. En muista hänen koskaan 
heitelleen happamia kommentteja 
kenestäkään tai omasta elämästään. 
Aunelle tyytyväisyys oli suuri voitto ja 
sitä hän jakoi ympärilleen.

Asennetta elämään

Miten voisimme elää Aunen asenteella 
ja Paavalin ohjeiden mukaan? Eräs kes-
keinen asia on keskittyä hetkeen, jossa 
olemme ja asioihin, jotka olemme saa-
neet. Käyttää niitä itsemme ja toistemme 
iloksi. Ei kannata vertaillen kaivata omaa 
mennyttä elämää tai elintasoa eikä var-
sinkaan vertailla sitä muiden elämään. 
Vähäisestä voi saada ja antaa paljon. 
Aune antoi vähästään ja teki hyvää. 
Moni ilahtui hänen pyöreistä lahjama-
toistaan. Ne olivat erinomaisia kosteissa 
tiloissa. Antakoon Herra meille ajatuksia 
ja ideoita, miten vähäiselläkin lahjalla tai 
teolla voimme ilahduttaa muita. 

Mitä merkitsee ju-
malisuus yhdessä 
tyytyväisyyden kans-
sa? Paavali neuvoo Timoteusta muutama 
jae myöhemmin: ”Tavoittele oikeuden-
mukaisuutta, hurskautta, uskoa, rak-
kautta, kestävyyttä ja lempeyttä. Kilpaile 
hyvä uskon kilpailu ja tartu siten ikuiseen 
elämään” (1. Tim. 6:11–12). Siis kilpaile-
malla uskon kilpailu eikä elintasokilpailu. 
Tavoittelemalla oikeaa asennetta ihmisiä 
kohtaan. Minua rohkaisee tuo tavoittele-
minen. Ei tarvitse olla täydellinen, mutta 
kannattaa tavoitella edellä kerrottuja hie-
noja asenteita ja ominaisuuksia.

Olisiko meidän yhdessä mahdollista
elää koti-, työ- ja Oron oloissa näin? 
Uskon, että on. Herra meitä siinä autta-
koon.

Timo Huttula
Oron ystävät ry:n puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä
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Oron ystävien uutisia

Koronaepidemia vaikuttaa edelleen Oronmyllyn toimintaan ja kevätkaudella toiminta on ollut pieni-
muotoista. Kirkkotalkoolaiset ovat kuitenkin ahertaneet ja joka viikko joku rakentajaryhmä on vienyt 
remonttia eteenpäin. Jäsenistön taloudellinen tuki on jatkunut vahvana. Sydämellinen kiitos tues-
tanne!

Säätiön hallitus päätti siirtää Jyväkirkon avajaiset aiemmin suunnitellulta helluntailta syyskuun 
ensimmäiseen viikonloppuun. Lisää tietoa tulossa käytännön aikataulujen ja suunnitelmien 
tarkentuessa. Syynä oli remontin viivästyminen ilmastoinnin ja lämmityksen vaatimien oletettua 
suurempien muutostöiden takia. Toisaalta koronarjoituksia ei oletettavasti ole enää syyskuussa ja 
pääsemme juhlistamaan remontoitua kirkkoa suuremmalla joukolla kuin helluntaina. Lisää tietoa 
löydät Oron nettisivuilta, niitä kannattaa seurata suunnitelmien päivittyessä.

Uudet ja vanhat talkoolaiset ovat lämpimästi tervetulleita keittiöön ja erilaisiin muihin hommiin Orolle. 
Nyt tarvitaan apua  remonttitöissä ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyvissä tehtävissä. Voit ilmoittautua 
Anu Revolle toimistoon ja kysellä mahdollisuuksista.

Pentti Vaittinen joutui jättämään pitkäaikaisen talonmiehenpestinsä Oronmyllyllä, sillä Oronmylly-
säätiö joutui kustannussyistä siirtämään kiinteistöjen korjauspalvelut kiinteistöryhmän hoidettavaksi. 
Kiitämme Penttiä kaikesta uurastuksesta kiinteistöpuolella ja toivotamme hänet lämpimästi terve-
tulleeksi hengelliselle työkentälle.

Sari ja Kristian Pennanen perheineen ovat muuttamassa Orolle Antintaloon. Sitä kunnostetaan 
parhaillaan. On mukavaa, kun talossa on taas elämää kautta vuoden. Kristian tulee toimimaan mm. 
tarvittaessa töihin kutsuttavana talonmiehenä.

Huhtikuussa käynnistimme erillisen kirkon tukikampanjan nimellä ’Keskiössä Jyväkirkko’. Kampanja 
koostuu monesta osasta, joista näkyvin on ollut yrityksille ja seurakunnille suunnattu sponsorikam-
panja. Sitä toteuttavat erityisesti alueyhteyshenkilöt eri puolilla Itä-Suomea. Puolisen tusinaa yritystä 
on jo lupautunut mukaan, ja monet yritykset harkitsevat osallistumistaan. Jos tiedät yrityksen, joka 
voisi ostaa näkyvyyttä kristillisen loma- ja kurssikeskuksen tiloissa tai mediassa, ilmoita asiasta 
minulle. Olemme kehittäneet monenlaisia yrityksille sopivia näkyvyystuotteita. Toinen, jäsenistölle 
suunnattu puhelinkampanja on myös menossa. Sitä vetävät Pauli Saukkonen ja Marketta 
Eskelinen. Heidän tiiminsä soittaa yhdistyksemme jäsenille tämän vuoden kuluessa ja kerää ajatuk-
sia Oron toiminnan kehittämisestä ja haastaa mukaan kirkkokampanjaan.

Oron YouTube-kanava on osoittautunut suosituksi viestintävälineeksi. Sen kautta tilaisuuksia voi 
seurata etänä niiden aikana ja jälkeen. Suosittuja ovat olleet niin Miesten- kuin Naistenpäivienkin 
puheenvuorot. Myös erillisiä videopuheenvuoroja löytyy kanavalta. Tv Oronmylly eli Oron YouTube-
kanava kannattaa tilata itselle, niin saa ilmoituksen sähköpostiin uusista julkaisuista. Ehkä voit kertoa 
kanavasta ja sen sisällöstä myös ystävillesi, joille Oronmylly ei vielä ole tuttu. Voit ehkä myös auttaa 
jotakuta vanhempaa oronkävijää Tv oronmyllyn käytössä tai näyttää hänelle ohjelmia sieltä. 

Olemme keränneet tähän lehteen Oron toiminnan alkuvaiheisiin liittyviä muistelmia sekä kuvia. 
Toivottavasti niistä välittyy Herramme innoittaman aherruksen ja tulevaisuuden uskon henki. Anta-
koon se meille intoa ja iloa omaan toimintaamme.

Ensi kesäksi suunniteltu kesäteatteriesitys Hiekkaan piirretty on siirretty kesään 2022. Säätiön halli-
tus katsoi, ettei näytelmän harjoittelu ja esittäminen ole mahdollista nykyisessä pandemiatilanteessa. 

Huomio!

Huomio!
Teksti Timo Huttula 

Kuva Pixabay
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Pienempiä tapahtumia suunnitellaan toteuttavaksi kesäkuusta alkaen. Toivottavasti kokoontu-
misrajoitukset lievenevät, ja tilaisuuksia voidaan jälleen järjestää. Oronmyllyn ympäristöön valmis-
tellaan kesäksi mm. Elämän Helmiä -polkua perheiden pihapuuhaksi. Ajantasainen tapahtuma- ja 
tilannetieto päivittyy netissä osoitteeseen oronmylly.fi. Sitä kannattaa seurata. 

Haluatko tulla kehittämään Oronmyllyn toimintaa? Toiminnassa ja sen kehittämisessä on paljon 
mahdollisuuksia ja tarvitsemme uusia ihmisiä uusine ideoineen. Jos sinulla on aikaa ja mahdollisuuk-
sia tulla mukaan, ota yhteys Sari Pennaseen.

Muistutan vielä Ystävien hallituksen käynnistämästä SiunEnkeli-toiminnasta. Kyseessä on tukitoi-
minta, jonka avulla vähävaraiset voivat osallistua tapahtumiin. Tarvetta on esimerkiksi isojen lapsi-
perheiden osallistumisen tukemiseen. Voit ilmoittautua toimistoon ja kertoa, että haluat kustantaa 
jonkun tai joidenkin henkilöiden osallistumisen esimerkiksi lastenleirille. Voit ilmoittaa myös muun-
laisesta osallistujien tukemisesta. Toimistosta ilmoitetaan sinulle, milloin ja ketä voit tukea. Tukisum-
man ja tukitapausten määrän voit itse valita.

Jäsensihteerille tulee ajoittain kyselyjä Oron ystävät ry:n jäsenyyteen ja tähän lehteen liittyen. Siksi 
olemme koostaneet Kysymys-vastaus-listan, joka löytyy tämän lehden lopusta ja Oron nettisivuilta.

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

Oronmyllysäätiölle voi tehdä myös testamentin. Testamentin avulla perinnön voi ohjata taholle, 
joka ei kuulu lakimääräiseen perimysjärjestykseen. Jo laadittua testamenttia voi myös muuttaa. On 
tärkeää, että testamentti tehdään oikein alusta alkaen. Oronmyllyn nettisivuilta ja toimistosta löytyy 
ohje testamenttilahjoituksen tekemiseen. 
Ohjeen verkko-osoite on: oronmylly.fi/files/images/testamentti.pdf

Kannustan edelleen meitä kaikkia pitämään Oron asiaa esillä eri tavoin. Kehutaan Oroa ja puhutaan 
siitä varsinkin nyt uutta suuntaa hakiessamme. Esitellään Oron toimintaa internet-sivujen ja some-
kanavien avulla, tuodaan paikalle vanhoja Oron kävijöitä ja uusia ystäviä. Viestinnässä suusta suuhun 
menetelmä on tehokkain.

Ystävien taloudellinen tuki on ratkaisevan tärkeää Oronmyllyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 
Saamme tästä jatkuvasti Oronmyllyn toimiston ja Oronmyllysäätiön kautta nöyrän kiitollisia viestejä. 
Ei unohdeta Oroa, vaikka Orolla onkin välillä hiljaista! 

Jos haluat antaa Orolle lahjan vaikkapa lasten leiritoiminnan kehittämiseen tai kirkon remonttiin, tee 
lahjoituksesi Oron ystävien tilille FI78 4108 2340 0101 97, viite 2610003 tai viestikenttään sana ’Kirkko’. 
Kiitos lahjastasi, jokaiselle eurolle on käyttöä!
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ORONMYLLYSÄÄTIÖN ydin tiivistettynä

MIKSI – MITÄ OPETAMME
Uskomme ja opetamme, että koko Pyhä Raamattu on 
Jumalan oma ilmoitus ihmiskunnalle. Se on ainoa ohje, 
jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on arvioitava. 
Raamatun ydin on hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuk-
sesta. Uskomme, että pelastus saadaan yksin uskosta, 
yksin armosta ja yksin Jeesuksen sovitustyön tähden. 
Tämän vuoksi Jeesus ja hänen ristinsä on uskomme ja 
opetuksemme keskiössä. Uskomme pääkohdat on 
ilmaistu varhaiskirkon ajoilta olevissa uskontunnus-
tuksissa.

MITÄ – OMA PAIKKAMME
Jatkamme toimintaa Kansan Raamattuseuran ja Oron-
myllyn alkuperäisen evankelioimisnäyn mukaisesti kes-
kittyen erityisesti lapsiin ja nuoriin. Lisäksi säätiö toimii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Toiminta 
tähtää ihmisen hengelliseen, henkiseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin. Toimintaa toteutetaan monipuolisesti 
erilaisin tavoin, joita ovat mm. hartaudet, julkaisut, 
lähetyskasvatus, opetus, rukous, sielunhoito, tapahtu-
mat, taide ja toiminnalliset menetelmät yhdessä näitä 
jakaen. Yhteistyö ja verkostoituminen samankaltaisen 
työnäyn jakavien tahojen kanssa vahvistaa Oronmyllyn 
vaikuttavuutta.

MITEN – ORON ARVOT, 
Raamatunkohdat Paavalin kirjeestä Filippiläisille

Kristus-keskeisyys
Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on läsnä näkyvin ja 
näkymättömin muodoin turvallisella ja armollisella 
tavalla.
1:27: Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon 
mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin 
teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte 
samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani 
evankeliumin uskon puolesta, 
2:2: … niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette 
samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopui-
sat ja yksimieliset…

Rukous
Oronmyllyllä rukoillaan yhdessä ja kerrotaan Jumalan 
uskollisuudesta.
1:3,4: Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, 
aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien 
puolesta

Sana
Sitoudumme Jumalan sanan esillä pitämiseen sekä kris-
tillisen elämäntavan vaalimiseen.
2:16: …tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle 
kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan 
juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

Yhteys
Oronmylly on kristittyjen yhteyden paikka. Rohkaisemme 
ja siunaamme toisiamme sekä vaalimme avointa yhteis-
työtä samaa näkyä kantavien toimijoiden kanssa.
2:1: Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin 
rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jota-
kin sydämellisyyttä ja laupeutta

Sydämellisyys
Oronmylly on sydämellisten kohtaamisten paikka. 
Jokainen tulija otetaan vastaan rakastavalla ja kun-
nioittavalla asenteella sellaisena kuin hän on.

Palvelualttius
Opettelemme palvelemaan toisiamme ja vieraitamme 
pyyteettömästi ja tavoittelemaan toistemme parasta.
2:3: ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan 
kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä
pidätte toista parempana kuin itseänne, 
2:4: ja että katsotte kukin, ette vain 
omaanne, vaan toistenkin parasta.

Oronmyllyn arvot
Oronmyllysäätiön hallitus on hyväksynyt arvot, joita Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksen 
toiminnassa halutaan pitää esillä ja elää niiden mukaan. Arvot esitellään tässä. 

Kuva Pixabay
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Liekkejä on monta, 
valo on yksi
Oron juhannus 25.6.2021 

Ohjelma päärakennuksen terassilla (ellei toisin mainittu)

14.00  alkaen Elämän Helmiä Polku 
 – kauniita asioita, kauniissa ympäristössä
 Kahvia, mehua, makkaraa, lettuja ostettavissa piha-alueella

17.00 Oron Messu uudistetussa Jyväkirkossa
 Mukana mm. Oron Gospelryhmä, Heikki Mikkonen,   
 Erkki Kosonen

18.30 Juhannusseurat ja kokkojuhla lammen rannalla (säävaraus)
 Keskustelua, musiikkia, seurapuheita, yhteislauluja,   
 yhteistä jakamista
 Areena on vapaa omien lahjojesi kukoistukselle.    
 Tuo vaikkapa oma soitin mukanasi.
 Ohjelmassa lisäksi mukana mm. Timo Dahlbacka,    
 Sari Pennanen ja Anu Repo.
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Sarin sanomaa

Uskon, että saamme olla siellä, 
vaikka tapahtumatohina alkaa-
kin toivottavasti pikkuhiljaa vallata 
loma- ja kurssikeskustamme. Kesä- ja 
syksykaudeksi on suunnitteilla paljon 
ohjelmaa. Toivottavasti alkuperäis-
suunnitelmasta jonkin verran laajen-
tunut kirkon remontti saadaan tehtyä 
jouhevasti siinä rinnalla tämänvuotisen 
korjausvaiheen loppuun. Suunnitte-
lemme pitävämme kirkon ovia avoinna 
kesäkaudella palvellen myös tiekirkkona, 
mikäli se on mahdollista rakennustöiden 
kannalta.

Arvoistamme voit lukea tarkemmin 
toisaalla tästä lehdestä. Vuoden mittaan 
pohdimme niiden soveltamista käytän-
töön eri yhteyksissä. Olet lämpimästi ter-
vetullut mukaan tähän matkaamme!

Voisiko yhteisen matkamme tavoit-
teena olla ilahduttaa toisiamme? Kuten 
puheenjohtaja Timo kirjoittaa, voimme 
keksiä tapoja ilahduttaa muita. ”Arvo-
paperissamme” mainitaan Paavalin Fil. 
2:2:een tallennettu pyyntö tehdä hänen 
ilonsa täydelliseksi. Palvelumuotoilun 
kurssilla opin äskettäin, että asiakkaan 
ilahduttamisen tulisi olla palveluntar-

I   loinen kevättervehdys sinulle. Ulkona 
kuuluu mahtava lintujen kilpalaulanta. 
Kristityn kilvoittelu tarkoittaa mielestä-

ni kurottautumista kohti hyvää (Juma-
laa). Siinä pettämättömänä oppaana aut-
taa Raamattu. Sen avulla voimme myös 
laatia tiivistetysti tavoittelemamme arvot, 
kuten nyt on tehty Oronmyllysäätiössä. 

Arvomme ovat
• Kristus-keskeisyys

• Rukous
• Sana

• Yhteys
• Sydämellisyys
• Palvelualttius

Nämä näyttävät toteutuvan jokaisella 
kevään kirkkotalkooviikolla täällä 
Orolla. Aina vain talkoolaiset jaksa-
vat palvella, sydämellisesti ja yhteyttä 
vaalien. Lehden kansikuvan ristikulkue-
kuvassa nämä arvot näkyvät myös. 
Kuljemme kaikki yhdessä samaan suun-
taan jakaen tuon ristin sanoman. Meitä 
yhdistää kaikkein raskaimman ristin 
puolestamme kantanut Jumalan Karitsa, 
samalla Hyvä Paimen. Saamme matkata 
turvassa vihreille niityille ja virvoittavien/
tyynten vetten äärelle. 

Ilahduttaminen tavoitteeksi 
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joajan tavoitteena. Jännittävästi jälleen 
samoja teemoja käsitellään melko sa-
manaikaisesti eri yhteyksissä toisistaan 
tietämättä. Uskon, että ilahduttaminen 
on merkityksellistä. Haluaisinkin kysyä 
sinulta, hyvä Oron ystävä: Miten me 
Oronmyllyn toimijat voisimme ilahdut-
taa sinua? Tai voisitko tulla mukaan 
toimijaksi ja ilahduttajaksi, ellet jo ole? 
Mieluusti kuulemme mietteitäsi, siksi 
toivon sinun lähestyvän meitä mieleistäsi 
kanavaa pitkin. Olemme täällä sinua ja 
ilosanoman (huomaa jälleen asiayhteys!) 
levittämistä varten, antamaan heille ilo-
öljyä murheen sijaan, (Jes. 61:3).

Muistetaan kuitenkin kilvoittelumme 
ja tavoitteidemme keskellä, että

• Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus 
 Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi  

 laskea. 1. Kor. 3:11 

• Näin Kristus asuu teidän sydämissänne,  
 kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne  
 perustus ja kasvupohja. Ef. 3:17 

Teksti Sari Pennanen
Kuvat Sari Pennanen, Anu Repo, Raija Bopp 

• Mutta Jumalan laskema perustus pysyy  
 lujana, ja siinä on merkkinä nämä sanat:  
 "Herra tuntee omansa" ja "Luopukoon  
 vääryydestä jokainen, joka lausuu Herran 

 nimen". 2. Tim. 2:19 

Voimme luottaa ja olla levollisia sekä 
samalla innokkaita ja palavia, kun uskal-
taudumme Jeesuksen kaitsentaan. Siinä 
on paras, ilahduttavin paikka.

Sari Pennanen

Oronmyllysäätiö sr. toimitusjohtaja
sari.pennanen@oronmylly.fi

Kuva 1:  Kirkon korjauksen vastaavaa työnjohtajaa
 Timo Hakulista ilahduttavat mm.   
 Marita-vaimonsa valmistamat letut   
 kahvitauolla 14.4.2021. 

Kuva 2:  Oron Sari Pennanen.

Kuva 3:  Maikki (Maija-Leena) Heiskanen siivoaa  
 14.4.2021 Oron leikkimökkiä vastaanot-
 tamaan pikkuvieraita.

Kuva 4:  Maiju ja Arttu Nykänen kesätunnelmissa  
 juhannuksena 2020.

9
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Hiihtoleiriltä kaikki alkoi

Jukka Lehtinen Lappeenrannasta oli 
mukana Oron ensimmäisellä hiihtolei-
rillä keväällä 1963.

– Kotiväki tuuppasi hellästi meitä nuo-
ria 13-vuotiaita pojankloppeja lähte-
mään sinne. Hämäläisen ja Korholan 
Pekka olivat kavereinani ja heillä aina-
kin tunnettiin osa Orolla puuhaavasta 
väestä. 

Muistoja Oron alkuajoilta

Hiihtoleiriltä säilyneet kuvat kertovat, 
että taisi pojilla olla ihastuksiakin Otavan 
suuntaan. Meitä oli aika iso joukko tuon 
aikaisiin tiloihin. Tiivis oli tunnelma. 
Tupa täyttyi, mutta rukoukselle oli tilaa. 
Joskus ihan polvillaankin.

Saman vuoden kesällä oli juhannus-
leiri. Oheinen kuva on poikien käm-
pästä, jossa jo mainitut kaverit ovat, 
ja lisänä tuosta serkkusarjasta Kyllösen 
Matti, myöhemmin tunnettu formula-
selostajana. Oron rinteellä istuttiin ja 
katseltiin tulen syttymistä kokkoon. 

Samana kesänä olin jonkin aikaa 
Oron kesärenkinä. Kerran menimme 
Aate-Pekan hevosella johonkin pellon 
laitaan ja kuuman päivän virkistykseksi 
vilvoiteltiin uimalla. Vaatteet ripustettiin 

Muistot Oronmyllyn alkuajoilta ovat ajankohtaisia nyt, kun  Jyväkirkkoa korja-
taan ja laitetaan uuteen kuosiin. On mukava tietää, mistä kaikki alkoi ja kuinka 
toiminta lähti käyntiin. Jokaisella tässä muistojaan jakavalla on oma näkökul-
mansa Oron historiaan ja jokaisen elämässä Oro on ollut tärkeä paikka vuosi-
kymmenten ajan.

Teksti Jukka Lehtinen, Timo Huttula
Kuvat Jaakkiman Kristillisen Opiston arkisto, 

Jukka Lehtinen, Oronmyllyn arkisto, Timo Huttula 
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puun oksille ja palattuamme oli heppa 
ehtinyt niitä näykkiä, mutta maasta ne 
löytyivät suurin piirtein ehjinä. Hikisten 
töiden jälkeen otettiin Oron vedessä vii-
lennetyt Ollycolat eli omenaporejuomat 
ja nautittiin niistä täysin siemauksin.

Töihini kuului rantasaunan lämmit-
täminen. Ehkä liiankin innokkaasti, 
sillä kerran havaitsin saunan eteisessä 
olevan pahvilaatikon ja vähän muuta-
kin olevan jo ilmiliekeissä, mutta veden 
läheisyys ja ripeä toiminta säästivät 
saunan palamiselta. Myöhemmin näy-
telmissä saunat ovat palaneetkin.

Seuraavana kesänä 1964 olin Orolla 
riparilla. Meitä oli todella paljon, ty-
töt ja pojat omina ryhminään. Poikien 
leiriä johti teol.yo. Kalevi Lehtinen. 
Majoituimme lentopallokentän vierelle 
kootuissa aitoissa, makuupaikkoja oli 
kolme kerrosta päällekkäin.

Ryhmäytymistä ajatellen meitä oli 
ehkä liikaakin, leiriläisiä melkein sata. 
Lappeenrannastakin oli useita, vain 

osan heistä tunsin. Samalla leirillä oli 
Lemisen Markkukin. Nuotioilloissa 
laulettiin ja kuultiin nuorten todistuk-
sia. Konfirmaatio oli Parikkalan kir-
kossa ja todistukset jaettiin keskeneräi-
sessä Jyväkirkossa.

Nyt vuosikymmenten jälkeen olen 
ollut mukana Oron näytelmissä Arto 
Myllärisen johdolla. Ne ovat virittä-
neet muistoja menneistä, mutta ovat 
vahvasti tätä päivää muistuttaen, että 
saamme elää Jumalan johdatuksessa ja 
odottaa uutta. Tässä pieni Oroa kuvaava 
runonsäkeeni:

”Vesi virtaa, uutta kantaa.
Kuljen tutun polun rantaa.
Lähteestä ei lopu vesi.
Lupauksen vierellesi
saat. Ja muistot nuoruudesta:
Tässä yksi armon mesta.
Rakennusta, rukousta,
uuden toivon uskallusta.”

Kuva 1:  Keskeisiä Oronmyllyn leirikeskuksen   
 visionäärejä, vasemmalla Juhani   
 Kalmanlehto ja oikealla Erkki Leminen. 
 Kuva Oronmyllyn arkistosta.

Kuva 2:  Jyväkirkko nousee.  Terävän veljekset Pekka,  
 Oiva ja Eino Parikkalasta olivat kirvesmiehinä.  
 Tilanne vuoden 1964 alussa. Kuva Oronmyllyn  
 arkistosta. 
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Leirillä ja talkoissa

Vivamossa pitkään palvellut Aarne 
Haikonen viettää eläkepäiviään palve-
lutalossa Lohjalla. Ikää on kertynyt jo 
kunnioitettavat 87 vuotta. Terveys reis-
tailee sen verran, että mies pysyttelee 
enimmäkseen sisätiloissa. Hän kiittelee 
ystäviä kuten Hannu Nymania monen-
laisesta avusta.

Aarnella on Orolta monia lämpimiä 
muistoja. Hän tuli sinne ensimmäisen 
kerran syksyllä 1962 Erkki Lemisen 
kyydissä. Silloin purettiin vanha paja 
lammen rannasta. Aarne osallistui 
Oron toiselle hiihtoleirille, jossa Erkki 
Leminen ja Aune Pennanen olivat mu-
kana. Keväällä 1963 alkoivat talkoot, 
jolloin maita tasattiin ja levennettiin tie 
Orolle Sääminkiin johtaneen tien poh-
jille. Kerimäkeläinen maansiirtokone 
tasoitteli teitä ja rinteitä. Ensimmäi-
nen uudisrakennus oli kioski, joka on 
vieläkin ensimmäinen rakennus Orolle 
tultaessa.

Kesällä 1963 Aarne kävi useilla lei-
reillä. Hän asui Imatralla ja oli VR:n 
hommissa. Työssä oli pitkiä vapaavuo-
roja ja sai ilmaisia junalippuja. Orolle 
oli lyhyt matka jalan Särkisalmen poh-
joispuolen seisakkeelta.

Myllytuvassa oli yhteismajoitus, jossa 
sänkyjä oli jopa kolmessa kerroksessa. 
Emännät valmistivat ateriat talkoilla 
isossa majoitustuvassa. Joku oli pal-
kattunakin. Vanha, ränsistynyt sauna 
lammen rannassa palveli pari kesää.

Kirkon rakentamisen hoiti kolmen 
veljeksen kirvesmiesjoukko avustaji-

neen. Urakka alkoi vuoden 1963 lopulla 
perustusten teolla. Keväällä 1964 katto 
oli jo päällä. Antti Aaltonen organisoi 
yli tuhannen tukin keräyksen. Ne tuo-
tiin sahattavaksi yläkentälle tuotuun 
kenttäsirkkeliin. Kesällä 1964 kirkossa 
oli vain betonilattia. Ensimmäinen rip-
pikoululeiri pidettiin kesällä 1963. Sitä 
veti Toivo Lemmetyinen Kotkasta ja 
Aune Pennanen avusti. Erityisesti Aarne 
muistelee ensimmäistä Erkki Lemisen 
vetämää nuorten leiriä, jolla monia tuli 
uskon tielle.

Keskus rakentui naapuriin

Liisa ja Harri Ratia (os. Anttonen) asu-
vat Oronmyllyn lähituntumassa lam-
men rannalla. Oronmyllyn alueen lah-
joittajapariskunnan isäntä Aate-Pekka 
Anttonen oli Liisan eno.

Liisa oli 13-vuotias, kun Oro siirtyi 
Kansan Raamattuseuralle. Alueella pur-

Kuva 1:  Hiihtoleiriläisiä Myllytuvan edustalta.  
 Kuva kevättalvelta 1963. (oik.)  
 Kuva Oronmyllyn arkistosta.  

Kuva 2:  Rippikoululaisia kerääntyneenä   
 Aate-Pekka Anttosen hevosen ympärille  
 kesällä 1963. (oik.) Kuva Oronmyllyn 
 arkistosta.
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man Opistoon. Kesällä 1968 hän tuli 
Orolle Myllytuvan keittiöön hommiin. 
Kymmenkunta naista siellä touhusi 
vuorotellen, Kerttu Aaltonen oli emän-
tänä. Kaasuhelloja oli kaksi ja pumpun 
avulla tuli vesi lähteestä. Majoitus oli 
kaakelihuoneessa. Työ jatkui syksyyn 
1969, jolloin Liisa meni Raamattuopis-
toon peruskurssille. Laitoskeittäjäkou-
lutuksen käytyään hän palasi vuonna 
1980 työhön Oron keittiöön ja työ jat-
kui vuoden 1999 loppuun, jolloin KRS 
irtisanoi Oron henkilökunnan.

Työ keittiöllä oli ihanaa. Kaikki teki-
vät kuin omaa työtä, tarkasti ja taloudel-
lisesti. Liisalla oli oma talkooporukka. 
Pulkkisen Pian kanssa tehtiin töitä 
kahdestaan, kesällä oli kolmas apurina. 
Vierasemäntäsysteemi toimi, koska 
talossa ei ollut vakituista asujaa. He 
laittoivat iltapalaa ja asuivat paikalla. 
Lahjoituksia tuli paljon.

Oron johtajista Antti Aaltonen, Esko 
Luukkonen ja Pentti Holi olivat saman 
tyylisiä, ihmisläheisiä henkilöitä. Työn-
tekijät huomioitiin monin tavoin arjen-
kin keskellä.

kutöitä tehneet saarelaiset miehet asui-
vat Liisan kotona ensimmäisen talven 
aikana. Hän kävi viemässä työmiehille 
kahvia ja syötävää. Illalla miehet söivät 
yhdessä Liisan kodin pienessä tuvassa. 
Ensimmäisenä talvena Antti Aaltosen 
tuntema kotkalainen hotelli lahjoitti 
Orolle keittiö- ja majoitustarvikkeita, 
kuten. pesuvateja ja emalikannuja.

Hiihtoleiristä talvella 1963 Liisa ker-
too, että Esteri Pulkkinen Parikkalasta ja 
naapurin tytöt olivat emäntinä. Maito 
saatiin Anttosesta ja muut tarpeet Antti 
haki kaupasta. Myllytuvan vieressä oli 
kellari, jossa säilyttiin perunoita. Tuvassa 
oli pieni jääkaappikin.

Yhdessä tehtiin latu metsään ja päi-
vän ohjelmassa oli paljon hiihtoa. 
Hengellistä antia olivat aamuhartaudet 
ja erityisesti iltatilaisuudet. Parikkala-
laisnuorten esittämä kitaramusiikki oli 
koskettavaa. Yhdessäolosta jäi mukava 
muisto. Raili Koponen oli mukana 
ensimmäisellä leirillä. Hänen kanssaan 
työyhteys jatkui Orolla pitkään.

Liisa muistelee, että ensimmäisen 
KRS:n työntekijäkokouksen aikaan 
Orolla ei vielä ollut sähköjä. Osallistu-
jat istuivat öljylampun valossa.

Rippikoulun Liisa kävi Orolla 1965 
ja meni sitten Ruokolahdelle Jaakki-

”Työntekijät huomioitiin 
monin tavoin arjenkin 

keskellä.”

13
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Talouspaineet heijastuivat niin, että 
isommat investoinnit piti hyväksyttää 
KRS:n pääkonttorissa. Keittiö tuotti 
voittoa. Sinne saatiin lahjoituksina pal-
jon koneita. Apuakin tuli monin ta-
voin, esimerkiksi imatralainen talkoo-
laisryhmä kävi piirakoiden paistossa. 
He hommasivat myös keittiötarvikkeita 
ja pöytäliinoja. Joensuulainen puutarha 
lahjoitti tomaatteja. Sieltä saatiin myös 
lautasia ja kahvikuppeja.

Liisan aviomies Harri oli rakenta-
massa majoitustiloja Antti Aaltosen 
aikana. Myöhemmin Harri oli Oron-
myllyn työntekijänä ja rakensi päära-
kennukseen aulan Pentti Holin johtaja-
kaudella. Muutamana kesänä koko 
perhe oli töissä Orolla, tyttäret Sanna 
toimistossa ja Johanna keittiössä ja 
poika Pauli pihatalkoissa.

Liisa pitää Oronmyllyn toiminnan 
jatkumista tosi hyvänä asiana. 

– Tuntuu, että kyseessä on Jumalan 
työ, hän iloitsee. Toivottavasti toiminta 
jatkuu ja kohdistuu etenkin lapsiin ja 
nuoriin. Lasten leirit ovat tärkeitä.

Hän oli itse kokemassa Oron ensim-
mäiset isot Ensio Lehtosen vetämät 

lastenleirit, jotka siirtyivät Orolle Keri-
mäeltä.

Orolta Jaakiman opistolle

Aune Pennanen, entinen Jaakkiman 
opiston vararehtori, asuu Ruokolah-
den Rasilassa. Hän tutustui Oronmyl-
lyyn heti, kun KRS sai sen käyttöönsä. 
Aune oli ensimmäisessä työpaikassaan 
Pääskynlahden lastentarhassa Savon-
linnassa vähän yli kaksikymppisenä, 
vasta valmistuneena lastenhoitajana. 
Erkki Leminen kertoi Orosta Savon-
linnassa nuorten talvipäivien aikana. 
Aune osallistui ensimmäiselle hiihto-
leirille, jossa hän autteli Lemistä leirin 
vetämisessä.

Leiriläisiä oli viitisenkymmentä. 
Eräänä päivänä tuli opistolaisia Ruo-
kolahdelta vierailulle, ja yhteisessä ti-
laisuudessa oltiin kylki kyljessä. Kaikki 
kokoontumiset pidettiin Myllytuvassa. 
Siellä myös asuttiin. Aune oli mukana 
myös ensimmäisellä juhannusleirillä. 
Ensimmäinen rippikoululeiri oli elo-
kuussa 1963. Topi Lemmetyinen oli 
pappina, leiriläisiä oli 41. Aune toimi 
apuopettajana. Isoiset olivat useimmi-
ten vastavalmistuneita opettajia.

Nuorison runsaaseen liikkumiseen 
saattoi vaikuttaa se, että Parikkalan 
yhteiskoulussa oli ollut herätystä 

Kuva 1:  Aune Pennanen_Kuva Jaakkiman   
 Kristillisen Opiston arkisto

”Erkki Leminen oli 
kuuluisa autoistaan.”
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monena vuonna. Koulussa pidettiin 
talvipäiviä.

Erkki Leminen oli kuuluisa autois-
taan. Ensimmäinen kyyti Savonlinnasta 
Orolle hirvitti aluksi, kun vauhtia oli 
yli 160 km/h, mutta vähitellen kyyti-
läinen tottui kovaan menoon. Aune 
olikin monesti Ekin vänkärinä kyläseu-
roissa eri puolilla maakuntaa.

Orolta Aune löysi tiensä Jaakkiman 
opistolle Ruokolahdelle. Hän oli ta-
vannut opiston rehtorin Pekka Ros-
sin Oron ensimmäisellä hiihtoleirillä. 
Seuraavana kesänä he tapasivat myös 
Heinäveden Kirkastusjuhlilla. "Meillä 
oli yhteinen tehtävä vetää nuorisoti-
laisuus. Pekka joutui lähtemään pois 
noidannuolen takia ja hoidin sen sitten 
yksin", Aune kertoo. 

Elokuussa Pekka soitti ja kysyi Aunea 
seuraavaksi talveksi Lea Tammelan si-

jaiseksi tämän siirryttyä Suvilinnan tyttö-
kotiin johtajaksi.

– Sain jatkoa virkavapaalleni Sa-
vonlinnan lastenkodin paikasta, kun 
löysin pikkuserkkuni sijaisekseni las-
tenkotiin. Pekka Rossi ja johtokunnan 
puheenjohtaja Aarne Luumi poikkesi-
vat Orolla Saaren orpokotijuhlareis-
sullaan. Olin Orolla rippikoululeirillä. 
Pekan antama työnkuva opiston va-
rarehtorin pestistä oli aika lyhyt ja 
nöyräksi opettava: "Onhan meillä sii-
voamista ja muuta---". Ensimmäinen 
hommani olikin putsata roskat puu-
tikulla juhlasalin tuolivaraston seinä-
lautojen juuresta. Siitä alkoi tuo kym-
menien vuosien rikas ja monia haas-
teita sisältänyt jakso Ruokolahdella.

Aunen mielestä paljon puhuttua 
Oron henkeä on vaikea erottaa ihmisten 
kautta tapahtuneesta Pyhän Hengen 
työstä ylipäätään. Orolla kävijät ovat 

Karjalanpiirakoita syntyy Myllytuvalla. Vasemmalla Rauha Saukkonen. Hänen tyttärensä Liisa Ratia toinen oikealta. 
Liisan tytär Sanna Rauhan vieressä toisena vasemmalta. Keskellä Heli Tauriainen. Muut ovat aktiivisia talkoolaisia 
Imatralta. Kuva Oronmyllyn arkistosta.
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olleet tavallista rahvasta, ei niinkään 
teologeja tai tohtoreita. Eki Leminen 
oli aito kansanmies ja veti mukaansa 
tavallista väkeä. Antti ja Kerttu Aalto-
nen paikan päällä loivat tietyn ihmis-
läheisen mallin alusta lähtien. Pyhä 
Henki toimii tavallisten uskollisten 
ihmisten kautta. Sitä Orolla on koettu 
monet kerrat. 

Suosituilla naistenpäivillä majoitus 
jouduttiin aluksi toteuttamaan niin, 

että osa naisista pötkötti yönsä kirkon 
penkeillä. Se ei haitannut tunnelmaa. 
Sielunhoito oli tärkeää raskaan elä-
män keskellä.

– Oron tehtävä on olla paikka, jossa 
kaiken ikäiset kävijät saavat hengel-
listä ravintoa. Ihmisten täytyy saada 
vapautua taakoistaan ja saada synnin-
päästö tai mitä kenelläkin on Jumalan 
eteen tuotavaa. Myös Jumalan Sana on 
tärkeää. Aitoa ruokaa on saatava, ei 
korvikkeita eikä vastikkeita.

– Antakoon Herra Sanan nälkää 
ja herätystä vauvasta vaariin! Näin 
Orolla olisi oma merkittävä tehtävänsä 
ja paikkansa seurakuntien keskellä, 
Aune pohtii.

Rippikoululeirin isosia kesällä 1966.  
Ylärivissä vasemmalta Irene Repo, ---, Saara Kinnunen, Inkeri Ryösä, Pirjo Valkepää, Marja-Leena Kainulainen ja Raili 
Ursiin. Alarivissä vasemmalta Esko Repo, Esko Luukkonen, Markku Repo, Kalevi Heinonen ja Raimo Lampinen
Kuva: Oron kuva-arkisto

”Oron tehtävä on olla paikka, 
jossa kaiken ikäiset kävijät 

saavat hengellistä 
ravintoa.”
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Teksti Mai-Liisa Metsälä

Ikimuistoiset lastenleirit

Tulin Oronmyllylle vuonna 1964 aikuisten hiihtoleirille KRS:n työntekijänä ja 
olin leireillä yhdeksänä talvena. Kaikki ohjelma, ruokailu ja asuminen tapahtui 
Myllytuvassa. Emännät tekivät ruokaa yhdessä kolkassa verhon takana. Aamu-
palaveri pidettiin pöydän ympärillä. Iltatilaisuudet olivat jykeviä seuroja. Väkeä 
tuli kylältäkin ja saarnamiehiä riitti. Hiihtäminen ei oikein minulta sujunut, koska 
olin asunut Helsingissä jo 20 vuotta eikä siellä tullut hiihdettyä. Arska (Aarne 
Haikonen) ja muut kaverit huutelivat mäen alla: ”Anna tulla vaan, ei siellä mitään 
ole.” Maaliskuun aurinkoa vedeltiin järven jäällä.

1960-luvulla alkoivat lastenleirit, joilla vierähti 17 kesää, ja niistä jäi monia muis-
toja. Antintupa eli koti oli mieluinen paikka. Taisi vähän perhekin kärsiä, kun 
siellä niin usein poikettiin. Koko perhe tuli tutuksi. Olimme Kertun kanssa saman 
vuoden lapsia, vuosimallia -26. Vuosikymmenten aikana sain olla mukana Aal-
tosten perhejuhlissa, Jyväkirkon vihkiäisissä, syys- ja kevätjuhlissa ja monessa 
muussa. Orosta tuli minulle hyvin rakas paikka.

Nyt iloitsen siitä, että Oronmylly jatkaa toimintaansa uusin voimin, ja toivon 
työn jatkuvan myös näiden vaikeiden aikojen jälkeen. Rukoilen työntekijöille voi-
mia, työnäkyä ja Vapahtajamme runsasta siunausta.

Mai-Liisa Metsälä, Lohja 

PS. Mai-Liisa lähetti Oro-muistonsa käsin kirjoitettuna kirjeenä Oronmyllyn toimistolle. Se on 
yksi tapa lähettää muistoja lehdessä julkaistavaksi. Voit lähettää muistoja, tekstejä ja kuvia, myös 
sähköpostitse joko Oronmyllyn toimistoon tai tämän lehden toimittajalle, yhteystiedot viimeisellä 
aukeamalla.

Oronkävijät kertovatOronkävijät kertovat
Muistoja Orolta
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Salainen kieli

Ritvalla ja Taivaan Isällä on salaisuus: 
heillä on yhteinen taiteen kieli.

– Taiteen tekemisen kautta Isä puhuu 
minulle. Hän vääntää minulle rauta-
langasta asioita, jotta en unohda niitä. 
Näin asiat menevät hyvin syvälle ja 
vahvistavat minua.

Työskennellessään Ritva tuntee ole-
vansa Jumalan sielunhoidossa. Hänellä 

on nykyisin hyvin turvallinen suhde 
Taivaan Isän kanssa. Usko antaa myös 
innoitusta taiteen tekemiseen.

– Rukoukseni on, että Jeesus ohjaisi 
kättäni.

Taiteilija Ritva Kososen yhteys Oronmyllyyn on vahvistunut vähitellen. Nyt eläk-
keellä ollessaan hänellä on aikaa annettavaksi myös loma- ja kurssikeskuksellemme 
evankeliointitehtävän edistämiseksi taiteen avulla.

Teksti ja kuvat Xene Turpela

Kuva 1:  Ritva Kosonen ja hänen teoksensa   
 Seuraa sinä minua.

Kuva 2:  Ritva Kosonen ja Helena Kaipio tapasivat  
 ensimmäisen kerran vuonna 1991   
 Kiponniemessä, taiteen merkeissä tietysti.

Taiteilijana 
Taivaan Isän johdatuksessa
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Ritva on saanut huomata, että hänen 
käsiensä kautta on syntynyt jotain 
sellaista, mitä hän ei itse olisi voinut 
keksiä.

”Seuraa sinä minua”

Matkaansa taiteilijana Ritva tekee 
Taivaan Isän johdatuksessa. Erityisesti 
Ritvan teos Seuraa minua on puhutellut 
ihmisiä Myllytuvan näyttelyssä. 

– Kaipasin selvyyttä erääseen kipeään 
asiaan. Kun olin hiljentymässä olohuo-
neemme sohvalla, tulin katsoneeksi ikku-
naan päin. Silloin näin kuvan, jossa ison 
jalanjäljen keskellä näkyi pieni valkoinen 
jalanjälki, Ritva kertoo sen syntyproses-
sista.

Myöhemmin Ritva sai näkyynsä liit-
tyvät Jumalan sanat: ”Tulen. Seuraa 
sinä minua.”

–  Kokemus oli hyvin hoitava ja roh-
kaiseva.

Taiteilija sielunhoitajana

Ritva on opiskellut terapeuttista sielun-
hoitoa Perheniemessä ja Vivamossa. 
Oronmyllyllä hän on toiminut sielun-
hoitajana joidenkin tapahtumien yhtey-
dessä, mutta kokee luontevimmaksi vie-
rellä kulkemisen silloin, kun se syntyy 
spontaanisti jossain tilanteessa.

– Tila, jossa sielunhoito tapahtuu, on mi-
nulle tärkeä. Esimerkiksi taidenäyttely-
tilassa kuvat voivat auttaa löytämään 
oikeita sanoja. Mielestäni taide voi 
tukea sielunhoidollista prosessia.

Taiteilijan unelma on luoda tiloja, joissa 
ihminen voisi ilman sanojakin kokea 
Jumalan rakkautta. Ritvalla on luja luot-
tamus siihen, että koska Taivaan Isä on 
hoitanut häntä itseään kuvan tekemisen 
kautta, niin hänen taiteensa voi puhutella 
ja hoitaa toisiakin ihmisiä.

– Katsojassa voi jokin sisäinen lukko 
aueta.

Näyttelyä Ritva pitääkin lähimmäisen 
rinnalla kulkemisena.

Rajaton prosessi

Ritva haluaisi siirtää Myllytuvan taide-
näyttelyä ympäröivään luontoon. Po-
luille on jo aikaisemmin laitettu rukous-
tekstejä.

– Suunnitelmissa on laittaa polun varteen 
jotain sellaista, mikä voisi kutittaa kutsu-
vasti ihmisten sydämiä.

Oronmyllyn sisustaminen on lähellä Rit-
van sydäntä. Hän saa varmasti jatkossa-
kin olla siinä mukana. Esimerkiksi kirkon 
kaunistamisessa hänellä saattaa olla oma 
osuutensa. 

– Oronmyllyyn ja sen ympäristöön liit-
tyvät sisustukselliset asiat ovat rajaton 
prosessi. Niissä koen Jumalan johda-
tusta. Matka jatkuu. Yhteisöllinen 
työskentely syvenee.

Ritvan ja Helenan taidenäyttely Mylly-
tuvassa on avoinna sopimuksen mu-
kaan.

Xene Turpela

Taiteilijana 
Taivaan Isän johdatuksessa
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Teksti Annukka Tahvanainen
Kuvat Jari Kimonen, Annukka Tahvanainen

Karavaanarien matkassa
Kimoset Kiteeltä, Jari ja Ritva, ovat Oronmyllyn vakiovieraita. Talvisaikaan he 
piipahtavat Orolla harvemmin ja päiväseltään, mutta kesätapahtumat ovat hei-
dän juttunsa. Ensimmäisen kerran he tulivat käymään Oronmyllyllä kolmisen-
kymmentä vuotta sitten ystäviensä kutsumina jossain isossa tapahtumassa. Sen 
jälkeen kesäkauden avajaiset ja muut kesätapahtumat ovat kuuluneet heidän 
ohjelmaansa. Erityisesti Oron juhannus on valloittanut heidät, kolmenkymme-
nen vuoden aikana vain yksi juhannus on vietetty muualla. Orolle heitä vetää 
hieno miljöö ja rauha, puhuttelevat ohjelmat ja se kuuluisa Oron henki.

– Kun istuu Oron kirkossa seuraamassa hyvää ohjelmaa ja katselee samalla, 
miten koivunlehdet lepattavat ikkunan takana lammen liplatuksen säestämänä, 
niin mikä voisi olla parempaa, maalailee Jari tunnelmiaan.

– Orolla on mukavia ihmisiä ja samanhenkistä porukkaa. Siellä ei juhannukse-
nakaan pullot kolise.

Ensimmäisinä vuosina Kimoset majoit-
tuivat teltassa lammen takana tai 
muualla Oron maastossa. Sitten majoi-
tuttiin Riihiaitassa tai muissa sisämajoi-
tustiloissa. Neljä vuotta sitten he hank-
kivat asuntovaunun ja kehuvat, että 
Oronmyllyllä on hyvät huoltotilat  
karavaanareille, kota ja makkaranpaisto- 
paikat saatavilla. 

Heidän mielestään Oronmylly soveltuu 
kenen tahansa karavaanarin kohteeksi, 
koska se on rauhallinen ja kaunis paikka. 
Tarjolla on myös kivoja hengellisiä tilai-
suuksia, jotka eivät heidän mukaansa ole 
kuitenkaan liian vakavia. Tilaisuuksiin ei 
ole pakko osallistua, jos ei halua, Orolla 
voi nauttia luonnosta ja lomasta muu-
tenkin. Kimoset toivovat monien kara-
vaanareiden löytävän tiensä Oronmyl-
lylle.

Kuva 1:  Ritva Kimonen nauttii kesäpäivästä   
 Oronmyllyllä. 

Kuva 2:  Ritva ja Jari Kimonen ovat vakiovieraita  
 Oron kesässä.
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ORONMYLLY SÄÄT IÖN

Luva s sa kave re i t a , i s o s i a ,

hyvää ruokaa , u imi s t a ,

l i i kun taa , käden ta i t o j a ,

t o im in taa , ha r t auk s i a ,

draamik s i a , ope tus t a ,

mus i i kk i a , i l t aoh j e lm ia j a

pa l j on muuta .

WWW .ORONMYLLY .F I

L ISÄT IETOA JA

ILMOITTAUTUMISET

hinnat 95 €–125 €

SEKÄ AJANTASAINEN TILANNETIETO:

12 2

4

Oron kesäleirit ovat vuosien varrella koonneet yhteen tuhansia leiriläisiä, 
isosia, aikuisohjaajia ja talkoolaisia. Monessa perheessä on leiriläisiä jo 

useammasta sukupolvesta.

Leirillä tapahtuu paljon: musiikkia, hartauksia, iltaohjelmia, uintia, kädentaitoja ja 
monenlaista menoa ja meininkiä. Oron suurleirin draamattutunnit ovat leiriohjelman 
perusrunko, jonka ympärille muu ohjelma rakentuu. Niissä sukelletaan Raamatun 

maailmaan leiriläisten valmistamien näytelmien mukana.

ILMOITTAUTUMISET 1.6. MENNESSÄ.
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Minulla on vanha talo, joka aina yllät-
tää. Niin hyvässä kuin pahassa. Välillä 
herään ihmettelemään, miten lähes sata 
vuotta vanhat lankut voivatkin olla niin 
uudenveroisia ja edelleen käyttökelpoi-
sia. Viereisten lankkujen kohdalla vuo-
rostaan saatan hermostua niiden oikuk-
kuuteen ja mietin mitä ihmettä ne ovat 
vuosikymmeniä sitten itseensä imeneet, 
kun mikään pintakäsittely tai maali ei 
niissä tahdo pysyä.

Reilu vuosi sitten koronakurimuksen 
sulkiessa minut kotiini päätin tarttua 
pensseliin. Maalattiin talo ulkoa ja vähän 
matkaa sisältäkin, kunnes uusia katto-
paneeleita maalatessani eteeni aukenivat 
Haggain kirjasta Herran sanat: ”Onko 

Teksti ja kuva Susanna Julin

Vanhan lankun sielunmaisemaa ihmettelemässä
teidän itsenne aika asua paneeleilla ko-
ristelluissa taloissa, kun minun huoneeni 
on raunioina?” Jopas jotain! Sain Her-
ralta kunnon ravistuksen! Toden totta, 
Herran huone oli tyhjänä, siinä mielessä 
rauniona, että elävät kivet eli seurakunta-
laiset olivat kirkkosaleista poissa, kukin 
tahollaan yrittäen omin keinoin säilyt-
tää uskon liekkiä elävänä ja varjeltua 
näköalattomuudelta.

Oronmyllyn remontti on edennyt hyvän 
matkaa. On säilytetty se, mikä toimii ja 
on tervettä. Pilalle mennyttä heitetty pois. 
Muutettu sitä, mikä tarvitsee uudis-
tumista ja vastaa tämän ajan tarpeita. 
Oronmylly on tarjonnut vuosikymmeniä 
hengen ravintoa, lohtua ja yhteyttä yli 
seurakuntarajojen. Tärkeimpänä, sanoi-
siko kulmakivenä, säilyttänyt ikiaikaisen 
ja aina niin ajankohtaisen Sanan. Siksi 
minä haluan olla mukana tukemassa ja 
rakentamassa Oronmyllyn hengellistä 
tarjontaa. 

”Oronmyllyn remontti 
on edennyt hyvän 

matkaa.”
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Vanhan lankun sielunmaisemaa ihmettelemässä
Tänä aikana seurakuntien toimintojen 
supistuessa Oronmyllyn tehtävän tär-
keys vain kirkastuu. Tarjota uskon kas-
vuun ja uskovien yhteyttä tukevaa ja 
rakentavaa toimintaa, sellaista mihin 
seurakuntien omat voimavarat eivät 
enää riitä. Ja näihin rakennustalkoisiin 
meitä kaikkia kutsutaan.

Haggain kirja

Haggain kirjan ensimmäinen luku 
jatkuu näin: ”Aivan kuin teillä olisi 
reikä kukkarossa… Te odotatte pal-
jon, mutta saatte vähän. Te viette 
sadon kotiinne, mutta minä puhal-
lan sen pois. Siksi, että kukin teistä 
ajattelee vain omaa taloaan, vaikka 
minun temppelini on rauniona.” Varmin 
sijoituskohde elämässä on se, mihin itse 
Herra on sitoutunut. Siksi meidän kan-
nattaa pitäytyä siinä mikä on varmaksi 
koeteltua ja jolla on iankaikkista arvoa. 
Haggai jatkaa: ”Nouskaa nyt vuorille ja 

kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, 
niin minä otan sen omakseni ja täytän sen 
kirkkaudellani, sanoo Herra.” Tärkeintä 
ja kalleinta, mitä vaatimattominkin Her-
ran huone voi pitää sisällään, on Herran 
henki ja Kristuksen kirkkaus. Ilman 
Pyhää Henkeä ei synny mitään aitoa, 
puhdasta, viatonta ja kestävää.

Vanhan lankun sielunmaisemaa ihmetel-
lessäni voin vain todeta, että kaikkine 
arpineen ja kolhuineen lankku kestää. 
Näinhän on puhtaassa Jumalan Sanassa-
kin. Se on vahva turva niin elämässä kuin 
kuolemassa. Niinpä aion vanhat lank-
kuni säilyttää ja ties vaikka ne palveli-
sivat vielä seuraavat sata vuotta tulevia 
sukupolvia. Ja muistuttaisivat heitäkin 
elämän kestävistä perustuksista sekä 
siitä, ettei Herran huone saa rapistua.

Susanna Julin
seurakuntapastori Imatralta
toimipaikka Sammonlahden srk
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Kysymyksiä ja vastauksia Oron ystävät ry:stä 

Mihin tätä yhdistystä tarvitaan?

Oron ystävät ry on Oronmyllyn tukiyhdistys, joka auttaa Oronmyllysäätiötä ja 
Oronmyllyn työtekijöitä. Yhdistys koostuu Oronmyllyn ystävistä, jotka sitoutuvat 
tukemaan Oronmyllyn toimintaa hengellisesti, taloudellisesti ja tekemällä talkoo-
työtä. Yhdistyksen jäsenyydellä voi ilmaista tukensa ja arvostuksensa Oronmyllyllä 
tehtävää hengellistä työtä kohtaan, vaikka ei pääsisi paikanpäälle mukaan.

Miten pääsen Oron ystävät ry:n jäseneksi?

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

Mitä jäsenyys edellyttää?

Jäsenyys edellyttää rukoilemista Oron ja sen vastuunkantajien puolesta,   
jäsenmaksun maksamista ja talkoisiin osallistumista, mikäli se on mahdollista. 

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. Periaatteena 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 Oronmyllyn nettisivulta. Lehti lähetään jäse-
nille paperisena. Lehden lähettäminen vain sähköpostitse ei ole mahdollista, koska 
lehden taitto ja painatus hoidetaan alihankintana Kansan Raamattuseuran kautta. 
Meillä ei ole resursseja eritellä vain sähköisen version haluavia. Kolmen lehden 
painatus- ja lähetyskustannukset ovat yhteensä alle 2 euroa vuodessa eli varsin 
kohtuulliset.

Meitä on samassa taloudessa kaksi Oron ystävät ry:n jäsentä.    
Miksi saamme kaksi lehteä?

Tämä johtuu myös edellä kerrotusta alihankinnasta. Toisen lehden voi antaa  
edelleen ystävälle ja tehdä siten Oroa tunnetuksi. 

Netissä: oronmylly.fi/fi/oron-ystavat

Teksti Timo Huttula, Iris Tahvanainen
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Löytöretki läheisyyteenLöytöretki läheisyyteen  
-perhe- ja parisuhdeleiri
alkaa 28.6. klo 11, loppuu 11.7. klo 13 Oronmyllyllä
Taukopaikka arjesta ja huoltohetki elämän tärkeille ihmissuhteille. Etsimme ja löydämme   
läheisyyttä ja lämpöä parisuhteisiimme. Vahvistamme perheyhteyttä. Tie käy avoimuu-
den, tunteiden tunnistamisen ja hyväksymisen, hellyyden ja sitoutumisen kautta.

Ohjaajina Tiina & Jorma Jumppanen, Tuula Tynjä & Kasper Valtakari

Kurssimaksu 100 €
Täysihoito 450–550 €/pari, 
lapset (5–11 v) 150 € ja lapset 12–18 v. 200 €, 
alle 5 v. ilmainen; sekä lastenhoitomaksu 60 € 
(5 v. ja vanhempi) / 80 € (0–4 v)

Yhteistyössä: 
Samassa veneessä -avioparityö/Kansan Raamattuseura,
Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus ja Agricola-opintokeskus

”Minun voimani on heikoissa väkevä””Minun voimani on heikoissa väkevä”

Raamattulomapäivät Raamattulomapäivät 
7.–11.7. Oronmyllyllä
Päivien teemat
Ke 7.7.  Että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme
To 8.7.  Jeesus, Jumalan Poika – maailman Vapahtaja
Pe 9.7.  Ettei kukaan jäisi osattomaksi Jumalan armosta
La 10.7.  Älä pelkää, Jaakob, sinä Israelin vähäinen väki: minä autan sinua
Su 11.7.  Ja hän jatkoi matkaansa iloiten

Lomaisäntänä Pentti Holi, ohjelmassa ovat mukana 
mm. Reijo Telaranta, Aune-Inkeri Keijonen, 
Reijo Moilanen, Jarmo Pippola, Liisa Pura, 
Olli Seppänen, Eevaliisa Siitonen, Hannu Taipale, 
oopperalaulaja Matti Turunen, Välimäki-sisters & 
Leena Juppala, Pentti Vaittinen, Erkki Lemetyinen, 
Esko Luukkonen, Sari Pennanen ja Kari Vellonen.
Raamattupolku (Liisa Hiltunen-Kurkola & co).

ronmylly
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Kesäkuu
6.–10.6. Varattu

9.–19.6. Oron ripari 2021 ja konfirmaatio 
 Oronmyllysäätiön,Parikanniemi- 
 säätiön ja Etelä-Saimaan Kansan- 
 lähetyksen rippikoulu,   
 Petri Tiusanen, Erkki Kosonen,  
 Antti Nironen *
20.6. Varattu

21.–24. 6. Lastenleiri, Mari Maximilien,   
 Laura Kuivalainen, Juho ja   
 Reetta Karjalainen *

25.6. Oron perhejuhannus klo 14–20  
 pihapuuhaa ja -kahvio, Oron messu, 
 kokkojuhla

28.6.–1.7. Löytöretki läheisyyteen -perhe- ja  
 parisuhdeleiri Ohjaajina Tiina ja  
 Jorma Jumppanen & Tuula Tynjä ja  
 Kasper Valtakari **

Heinäkuu

2.–7. Kansanlähetyspäivät, 
 Etelä-Saimaan Kansanlähetys  
 Antti Nironen

5.–6.7. Pyhät Polut Oronmyllyltä Enon- 
 koskelle, lähtö oppaina Heikki Riipi 
 ja Unto Mikkonen pyhatpolut.fi/ 
 vaellukset/pyhiinvaellus-  
 oronmyllylta-enonkoskelle/ 

7.–11.7. Raamattuloma, Pentti Holi, Reijo
 Telaranta, Liisa Hiltunen-Kurkola,  
 Eevaliisa Siitonen, Pentti Vaittinen, 
 Esko Luukkonen, Välimäki-sisters,  
 Leena Juppala, Jarmo Pippola,
 Aune-Inkeri Keijonen, Matti Turunen,
 Seppo Nokelainen, Hannu Taipale,  
 Olli Seppänen, Kari Vellonen,   
 Liisa Pura, Reijo Moilanen, Erkki  
 Lemetyinen, Sari Pennanen *

13–16.7. Israel- ja hepreaviikko, yhteistyössä
 Karmel, opettajat heprea Eine  
 Mattila, Eija Helin ja Hanna Ranta-
 vaara; israelilaiset kansantanssit 
 Jouni Pajunen, sapattiaterian 
 valmistus Ulla Taipale ja Lotta Liuska,  
 mukana myös Hannu Taipale *

16.7.  Yhteisesitys klo 17 ja klo 18   
 Sapattiateria

16.–18.7. Israel ja Lähi-itä eilen, tänään ja 
 huomenna, yhteistyössä Karmel,  
 alustavasti mukaan ovat lupautuneet
 Dave Hasenson, Risto Auvinen,  
 Pentti Holi, Jarmot Pippola &   
 Majamaa ja Hannu Taipale *
23.–25.7. Yksityisvaraus

31.7.  Yksityisvaraus

Elokuu 

6.–8.8. New Wine Orolla, Etelä-Saimaan  
 Kansanlähetys, Antti Nironen

13.–15.8. Orpokotijuhlat majoitus   
 (juhlat joko Saaren kirkossa tai Radio  
 Patmoksen kautta ja netissä)

20.–22.8. Viikonloppu särkyneille,   
 Jaakko Pirttiaho **

21.8. Pörö-Oro vaellus

27.–29.8. Teidän vapautuksenne on lähellä,  
 Israel ja srk -tapahtuma Viktor  
 Kalisher, Olli Seppälä, Jarmot   
 Pippola & Majamaa, Pentti Holi *

Syyskuu

3.–5.9. Kirkon käyttöönottojuhla ja   
 syyskauden avajaiset, Roberto, Sara 
 ja Anna-Mari Brandao, Matti Holi,  
 Helmi Neuvonen, Kari Vellonen *

10.–12.9. Nuorten rovastikunnallinen Bändi- 
 tapahtuma KLS, Juho Karjalainen *

17.–9.9. Löydä lahjasi, Mari ja Kari Valkonen,  
 Erik ja Merja Bäckström *

20.–24.9. Ruskapatikka, Olli Osara,   
 Jorma Satama, Viestiveljet, Esa Repo *

24.–26.9. Sukupolvien yhteinen juhla, Saara  
 Kinnunen, Annikki Sirèn, Aarre  
 Saarinen, Marketta ja Eelis Eskelinen *

25.9. Perhepäivä, yhteistyössä Parikkalan  
 srk, 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
Liisa RautiainenLiisa Rautiainen
Aarne SaarinenAarne Saarinen
Elisa SolasaariElisa Solasaari
Urpo VainioUrpo Vainio

Seuraava lehti ilmestyySeuraava lehti ilmestyy
marraskuussa. marraskuussa. Materiaali Materiaali 
Annukalle 29.10. mennessä.Annukalle 29.10. mennessä.

TaittoTaitto
Lea Vestovuo, KRSLea Vestovuo, KRS

KansikuvaKansikuva
RistisaattoRistisaatto
Kuva: Timo HuttulaKuva: Timo Huttula

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 osoitteesta oronmylly.fi 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,  
 Satu Valkonen *

22.–24.10. Miestenpäivät, Esko Luukkonen,  
 Jaakko Pirttiaho, Ari Tähkäpää,  
 Timo Dahlbacka, Timo Huttula **

24.10. OPEN ORO, Antti Aaltosen muisto-
 juhla, Pentti Holi, Erkki Lemetyinen, 
 Esko Luukkonen, Arto Valkeapää,  
 Jussi Aaltonen

Marraskuu

14.11. Isänpäivän ohjelmallinen juhlalounas

19.–21.11. Dreeverit ja ajokoirat SM-kisat  
 viikonloppu

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

Joulukuu

23.–26.12. Oron Joulu

Erkki Leminen 100 vuotta
Laulusävellyskilpailu alkaa 1.6.2021 
Evankelista-runoilija Erkki Lemisen syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi
 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Erkki Lemisen perikunta ja Kansan 
Raamattuseura käynnistävät laulusävellyskilpailun Erkki Lemisen runoista. 
Kilpailuun voi lähettää uusia sävellyksiä 1.6.-30.9.2021 välisenä aikana.  
KRS:n perinteessä on paljon Erkki Lemisen runojen vaikutusta.

Kilpailun voittajan valitsee tuomaristo, johon on kutsuttu myös musiikin 
kovan luokan tekijöitä, kuten Anna-Mari Kaskinen ja Make Perttilä. 

Laulusävellyskilpailun säännöt löytyvät: kansanraamattuseura.fi/leminen100 

Sinne kootaan juhlavuoden ohjelma. Sivulta löytyy myös valikoima  
Erkki Lemisen runotekstejä säveltäjien käyttöön.



ronmylly

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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