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Sanojen tekijä runoilija Aina Lind-
holm (s. 1865), toimi Kuopion läänin-
hallituksen kanslistina pienellä palkalla. 
Hän otti omasta puutteestaan huoli-
matta hoitoonsa kolme orvoksi jäänyttä 
lasta. Ilmaukset ’Korpimaa’, ’Synkät po-
lut’, ’Yksinäinen matkamies’ ja ’Murheen 
musta yö’ kumpuavat varmaan hänen 
omasta vaatimattomasta ja vaikeastakin 
elämästään. Myös rukous mainitaan. 
Varmasti hän joutui monesti raskaasti 
huokailemaan Herralleen. 

Silti laulu kumpuaa toivorikasta ja 
riemullistakin sanomaa. Sitä lisää rie-
mullinen sävelmä, joka on Mikko Pie-
tarisen, Diakonissalaitoksen sokean 
urkurin, tekemä. Hänellä oli huollettava-
naan kaksi poikaa, jotka olivat perineet 
isältään sokeuden. Lisäksi pojat olivat 
kehitysvammaisia. Mutta heidän ahdin-
gostaan syntyi Helsingin Diakonissa-
laitoksen Rinnekoti. 

Kävi nimittäin niin, että kesällä 1927 
Pietarisen pojat tarvitsivat välittömästi 
hoitopaikan perheen äidin sairastuttua. 
Silloin heidät otettiin sisar Aino Mietti-
sen aloitteesta sisarkodin oppilasosas-
tolle. Näin vanhempien tuskaisetkin 
rukoukset saivat odottamattoman laa-

Näin alkaa monelle tuttu hengelli-
nen laulu. Sitä ei löydy virsikir-
jasta, mutta monissa hengellisissä 

laulukirjoissa se on. Laulun sanat, sävel 
ja myös tekijöiden elämä ovat minua 
monesti puhutelleet. Sanoissa on syväl-
lisyyttä. Sävel tempaa mukaansa.

Sanoista on olemassa hiukan eri ver-
sioita. Tässä Siionin kantelessa julkaistu 
Eija Harmasen v. 1999 uudistama versio: 

 1. Laula, matkalainen korpimaan! / 
Laula, laula, vaikka kuljetaan / joskus 
synkkiäkin polkuja / tällä matkalla.

2. Laula, yksinäinen matkamies. / Lau-
la, laula, Herra johtaa ties. / Vastaa vielä 
rukouksiisi / kerran varmasti.

3. Laula, kun on murheen musta yö, 
/ yössä loistaa toivon tähtivyö. / Kaikuu 
kaunis sointi kanteleen / yöhön hiljaiseen.

4. Laula, matkalainen korpimaan! / 
Laula kunniaksi Kuninkaan, / jolta laulu-
mielen iloisen / saimme jokainen.

5. Laula, laula kunnes saavutaan / ran-
tamille soiton, laulun maan. / Siellä laulu 
taivaan enkelten / valtaa sydämen.

Laula matkalainen korpimaan

Teksti Timo Huttula
Kuva Jouko Tykkyläinen
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jan ja pitkäaikaisen vastauksen. Lähti 
liikkeelle kehitysvammaisten hoitotyö, 
ja poikien vamma koitui valtavan 
monien siunauksesi. Vuosikymmenten 
aikana Rinnekodissa sadat kehitys-
vammaiset ovat saaneet lämmintä ja 
hyvää hoitoa. Korpitaival avartui lau-
lun maaksi jo täällä ajassa.

Tämä laulu on erinomainen matka-
ja vaelluslaulu jo reippaan marssimai-
sen tahtinsakin takia. Se tempaa mu-
kaansa ja vie ajatukset eteenpäin ja 
ylöspäin. Se on mieltä kohottava laulu. 
Se on esimerkki siitä, että kristityt ovat 
saaneet voimaa ja iloa koettelemuk-
siinsa monella tavoin. Oma aikamme 
on täynnä epävarmuutta ja huoltakin. 
Samaa on ollut ennenkin. On ollut 

suoranaista nälkää 
ja puutetta, paljon 
sairauksia, sotia ja 
muuta vaivaa. Niiden keskeltä kaikuu 
meille vaatimatonta elämää eläneiden, 
uutteran ja uhrautuneen kanslistin ja 
sokean urkurin, sanoma yli sadan vuo-
den takaa: ’Laula kunniaksi Kunin-
kaan, jolta laulumielen iloisen saimme 
jokainen.’

Samassa hengessä ja uskossa saamme 
mekin jatkaa eteenpäin. Ole siis luja ja 
rohkea, mikä lieneekin elämänpolkusi 
vaihe juuri nyt – synkkä korpitaival tai 
valoisa metsäkangas.

Timo Huttula
Oron ystävien hallituksen pj.

Puheenjohtajan kynästä
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Oron ystävien uutisia

Oronmyllyn perustajajäsenten joukosta poistui ehkä viimeinen pylväs, kun rovasti Pekka 
Rossi menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen elokuussa. Hän oli kehittämässä Oronmyllyn 
toimintaa sen alusta asti. Lue Pekan muistokirjoitus tästä lehdestä.

Va. toimitusjohtaja Sari Pennasen tehtävä on päätetty vakinaistaa ensi vuoden alusta. 
Onnittelemme lämpimästi Saria! Hän on osoittanut kykenevänsä kehittämään Oron toi-
mintaa ja kiinteistöjä erittäin haasteellisissa oloissa. Sarin elämästä paistaa voimakas Raa-
mattuun sitoutuminen.

Oron ystävät ry:n sihteeri vaihtuu vuoden vaihteessa. Kaija Sivosen kanssa sovittu kahden 
vuoden kausi päättyy ja Iris Tahvanainen Lappeenrannasta ottaa hommat hoitoonsa. Suu-
ret kiitokset Kaijalle sinnikkäästä ja hienosta tehtävän hoitamisesta ja tervetuloa Irikselle.

Xene Turpela ja Kari Valkonen ovat luvanneet toimia lehtemme avustajana Hilla Kaar-
tin tavoin. Hilla on ansiokkaasti toiminut nuorten yhdyshenkilönä. Xenen kiinnostuksen 
kohteena on erityisesti taide ja sen kytkennät Oron toimintaan. Kari on luvannut kertoa 
vetämistään tapahtumista jatkossakin. Tässä lehdessä on hänen juttunsa raamattuviikon-
lopusta. Olemme tosi iloisia ja kiitollisia, että he haluavat kehittää lehteä aina paremmin 
palvelemaan jäsenkuntaa. Lehtihän palvelee myös Oron toiminnan esittely-ympäristönä.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut Oronmyllyn toimintaan oleellisesti. Tilaisuu-
det peruttiin juhannukseen saakka ja sen jälkeenkin niitä on peruttu osanottajien 
vähyyden vuoksi. Jäsenistön taloudellinen tuki on kuitenkin säilynyt viime vuoden 
tasolla. Siitä ovat pitäneet huolta muutamat yksittäiset, isot lahjoitukset. Sydämel-
linen kiitos tuestanne!

Nyt on ollut aikaa suunnitella ja toteuttaa uudistuksia. Niistä näkyvimpiä ovat Oron uusi 
YouTube-kanava ja Jyväkirkon remontin aloitus. 

Ilahduttavasti uusia voimia on tullut mukaan toimintaan. Kari Vellonen aloitti toukokuussa 
Oronmyllysäätiön puheenjohtajana. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi vas-
tuulliseen tehtävään. Lisää Karista haastattelussa tässä lehdessä.

Jussi Siitonen on Oron naapurikylässä asuva IT-alan osaaja, joka on toteuttanut Orolle 
uuden live-järjestelmän internet-verkkoon. Sen kautta tilaisuuksia voidaan seurata etänä. 
Myös erillisiä videopuheenvuoroja löytyy kanavalta. Oron You Tube -kanava kannat-
taa tilata itselle, niin saa uusista julkaisuista ilmoituksen sähköpostiin.

Kirkon sisäosien purku lähti rivakasti alkuun syyskuussa. Tulokset ovat yllättävän positiivi-
sia. Hometta ei juurikaan löytynyt. Sen sijaan hiiret ja oravatkin olivat pitäneet eristeitä ja 
rakenteita kotinaan ja jättäneet jälkensä. Vesivaurioitakin löytyi. Kaikki pilaantuneet eristeet 
ja rakenteet on nyt poistettu seinistä. Lattia on terve eikä sitä tarvitse avata. Aarre Saarinen 
on vetänyt töitä paikan päällä ja kokeneita talkoomiehiä on ollut hienosti mukana. Myös 
Aarren ja hänen vaimonsa, Annikin, haastattelu löytyy tästä lehdestä. 

Kari Vellonen sai kirkon suunnitteluun mukaan pätevän arkkitehdin Mika Neuvosen, jolla 
on juuret Parikkalan Särkisalmella. Mikan ja Ritva Kososen johdolla kirkosta tulee varmasti 
hyvä ja kaunis. Selvää on, että kirkon pääosin terveeksi todettu runko säilyy korjattuna, 

Huomio!

Huomio!
Teksti Timo Huttula 
Kuva Sari Pennanen
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samoin alttarin paikka ja tiiliseinä sen takana sekä puuristi pysyvät 
paikallaan. Sakasti siirtyy nykyisen eteisen puolelle ja eteiseen 
tulee myös sielunhoitohuone. Vanhasta sakastista tulee erityi-
nen tila lasten käyttöön Oron uutta Lapsi keskiössä -strategiaa 
palvelemaan. Kirkon energiatehokkuutta parannetaan lisäeristyk-
sin ja lämmitys toteutetaan maalämmöllä. Lue lehdestä vetoomus 
kirkon korjauskustannuksiin. 

Ensi kesän iso tapaus Oronmyllyllä on jälleen kesäteatteri ja uusi 
näytelmä Hiekkaan piirretty. Se kertoo Aura Latvuksesta, joka 
toimi 1900-luvun alkupuolella Parikanniemen Orpokodin johtajattarena ja Jaakki-
man Opiston rehtorina. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet Mirja Valtonen ja Teuvo V. 
Riikonen ja sen ohjaa Eija Vilpas assistenttinaan ja apulaisohjaajana Anna Levy. Tuot-
tajan tehtävistä huolehtii Markku Leminen. Esitykset 1.–4.7. ja 12.–15.8.21, esityksiä on 
kymmenen.

Haluatko mukaan kehittämään Oronmyllyn toimintaa? Toiminnassa ja sen kehittämisessä 
on paljon mahdollisuuksia ja tarvitsemme uusia ihmisiä uusine ideoineen. Jos sinulla on 
aikaa ja mahdollisuuksia tulla mukaan, ota yhteys Sari Pennaseen. Talkoolaisia ja eri alo-
jen taitajia tarvitaan mitä moninaisimpiin tehtäviin. 

Kummeja lisää. Olemme saaneet ilahduttavasti lisää kummeja. Silti lisää vielä kaivataan. 
Oronmyllyn tukitoiminnassa kummeilla on erittäin tärkeä rooli. Kummi sitoutuu säännöl-
liseen lahjoittamiseen Oron ystävien tilille. Normaali tukisumma on 50 €/kk. Summa voi 
toki olla suurempikin. Kummi saa tiettyjä alennuksia Orolla käydessään. Tarkempaa tietoa 
asiasta löytyy nettisivulta: 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 internetissä ja somessa, tuodaan paikalle vanhoja ja uusia Oron kävi-
jöitä. Viestinnässä suusta suuhun menetelmä on tehokkain!

Lopuksi vielä harkintaanne tukihaaste. Ystävien taloudellinen tuki on ratkaisevan 
tärkeää Oronmyllyn toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tästä tulee meille 
Oronmyllyn toimiston ja Oronmyllysäätiön kautta nöyrän kiitollisia viestejä jatkuvasti. Ei siis 
unohdeta Oroa, vaikka Orolla onkin välillä aika hiljaista! 

Jos asia on sydämelläsi ja 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!

Kuva: Kirkon remontin avainhenkilöt 
vasemmalta Oronmyllysäätiön pj. Kari 
Vellonen, sisustuksen suunnittelija Ritva 
Kosonen ja arkkitehti Mika Neuvonen. 
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Sarin sanomaa

patikointiin, polkujuoksuun, pyöräi-
lyyn ja hiihtämiseen. Ilokseni kuulin, 
että Parikkalan kunnan vapaa-aika-
toimi ottaa sen nyt hoidettavakseen. 

Pöröpeikon polun opasteet ovatkin 
mitä mainioimmat. Aate-Pekan polkua 
ylläpitää Oro, ja polkuun liittyvät por-
taat on nyt saatu kunnostettua täällä 
työharjoittelujaksolla olleen opiskeli-
jan toimesta. Hän raivasi ja rakensi 
myös melontareittiä Myllytuvalta Tar-
vaslammelle. Tervetuloa kokeilemaan 
reittiä! Meiltä voit myös vuokrata 
1–2 kaksipaikkaista kajakkia, jotka 
saimme keväällä lahjoituksena Parik-
kalan Latupiiat ja -pojat -yhdistykseltä.

Miksi tätä kaikkea kerron? Ymmärrän, 
että vaikka Oronmyllyn toiminnan pai-
nopiste on hengellinen, ei se ole irrallaan 
muusta elämästä. Lukeehan Oronmylly-
säätiön säännöissä, että toiminta tähtää 
ihmisen hengelliseen, henkiseen ja fyysi-
seen hyvinvointiin. Oma kokemukseni 
on, että luonnossa liikkuminen kohentaa 
näitä kaikkia hyvinvoinnin osa-alueita. 

Luonto on Luojan lahja meille, niin 
kuin kaikki muukin hänen hyvän suun-

K   irjoittelen tätä kotisohvalta. Rus-
kan värit näkyvät vielä ikkunasta. 
Eilen illalla Kyynärpäänjoen rei-

tillä kuului vielä auringonlaskun jäl-
keen ilmeisesti nurmiheinäsirkan 
siritystä. Piti oikein etsiä internetistä 
tuo tieto, kun sitä ihmettelin. Jos sinä 
puolestaan ihmettelet, mitä tein tuolla 
tuohon aikaan, niin olin luontomat-
kailuosaajakurssin osanottajana tutus-
tumassa tuohon reittiin. 

Tehtävänä oli miettiä, mitä vaadi-
taan eri liikkumistavoilla kuljettavilta 
maastoreiteiltä. Totesimme, että opas-
tusta kohentamalla tuo reitti soveltuu 

Ruskan värit
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nitelmansa mukainen. Kiitos siis Hä-
nelle! Hän huolehtii kaikesta: ”Heitä 
taakkasi Herran huomaan, hän pitää 
sinusta huolen” (Ps. 55:23). ”Heittäkää 
kaikki murheenne hänen päälleen, sillä 
hän pitää teistä huolen” (1 Piet. 5:7).

Huolenpito

Herra kehottaa meitäkin pitämään huolta 
joistakin seikoista. Näinä aikoina säiden 
muuttuessa tulee mieleen oikea pukeu-
tuminen. Raamattu puhuu pukeutu-
misesta vertauskuvallisesti muistuttaen 
meitä oikeasta lähimmäisen kohtelusta 
mm. seuraavasti: 

”Pukeutukaa siis te, jotka olette Juma-
lan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelli-
seen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, 
nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyy-
teen. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeu-
tukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden 
side” (Kol. 3:12, 14). ”Pukeutukaa 
kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä 
Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöy-
rille hän antaa armon” (1. Piet. 5:5). 
Efesolaiskirjeen 6. luvussa kehotetaan 
pukemaan myös Jumalan koko taistelu-
varustus.

Teksti Sari Pennanen
Kuvat Eija Korhonen  

Onneksemme Herra huolehtii tästäkin 
vastuullisen vanhemman tavoin. Tämän 
ymmärtäminen voi olla suuri helpo-
tus, sillä se siirtää keskipisteen pois 
itsestämme ja asioiden tekemisestä 
omalla tavallamme. Se vapauttaa meidät 
oikeanlaiseen lepoon: ”Ottakaa minun 
ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä 
minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. 
Näin te löydätte levon sielullenne, sillä 
minun ikeeni on sopiva ja minun kuor-
mani on kevyt” (Matt. 11:29–30).”  

Kiitollisuus tästä saa aikaan halun 
toimia Jumalan valtakunnan työn par-
haaksi. Tätä osuuttamme on kuvattu 
mm. näin: ”Jumalan armahtavan lau-
peuden kautta kehotan siis teitä, veljet: 
Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, 
Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä 
on teidän järjellinen jumalanpalveluk-
senne” (Room. 12:1).

”Kiitollisuus tästä saa 
aikaan halun toimia 

Jumalan valtakunnan 
työn parhaaksi.”
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ronmylly
Olemme saaneet kokoontua juhan-

nuksesta alkaen ihmettelemään Luojan 
hyvyyttä, jakamaan iloja, unelmia, suruja 
ja murheita ja jättämään ne Hänen 
kannettavakseen. Muutamia tapahtu-
mia on peruuntunut vähäisen osallistuja-
määrän vuoksi, mutta suurin osa on 
voitu pitää hiukan tavallista pienem-
mällä osallistujajoukolla. 

Tämä tärkeä turvallisuustekijäkin on 
luonnistunut kuin itsestään juuri tilan-
teeseen sopivaksi. YouTube -kanavamme 
kautta voi päästä joihinkin tapahtumiin 
mukaan etänäkin. Kiitän lämpimästi 
ammattitaitoista henkilökuntaamme 
ja valtavan uskollista talkoolaisjouk-
koamme sekä kaikkia kävijöitä, työmme 
tukijoita ja rukoilijoita!

Kirkkomme on nyt purettu sisäpuolelta 
talkoolaisten kolmen viikon ponnistuk-

sella. Nyt eletään suunnitteluvaihetta ja 
mietitään, miten toteutamme uudistetun, 
terveellisen, monikäyttöisen ja kauniin 
tilakokonaisuuden. Esteettömyys ja 
lapset otetaan huomioon tilojen suun-
nittelussa. 

Kiitos, kun olet kaikessa mukana 
kanssamme. Rukoukseni on, että sai-
simme olla yhdessä Jeesuksen sydämellä, 
joka rakastaa meitä joka hetki, olosuh-
teista riippumatta.

Siunaavin terveisin

Sari Pennanen

Oronmyllysäätiö sr 
Va. toimitusjohtaja
puh. 0400 888 273
oronmylly.fi 
facebook.com/oronmyllysr
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Kuva 1–2: Tikkupullan paistoa ja massa-  
     askartelua perhepäivässä 
     26.9.2020.
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ronmylly
Oronmyllysäätiö sai toukokuun 

2020 kokouksessaan uuden 
puheenjohtajan. 

Kuka olet ja mistä tulet?

– Olen Kari Vellonen, nykyään Parik-
kalasta, syntyisin Simpeleeltä. Asuin 
pääkaupunkiseudulla 30 vuotta, ja siellä 
on vieläkin työni eli rakennusliikkeemme.

Millaisia yhteyksiä sinulla on ollut Oron-
myllylle aikaisemmin?

– Ensimmäisen kerran kävin Orolla 
1970-luvun puolivälissä, kun Holin 
Pentti toi meidät Jaakkiman kristillisen 
opiston nuoret miehet tänne miesten-
päiville. Siitä ura jatkui isosena useilla 
leireillä, ja 80-luvun vaihteessa toimin 
myös kesäisäntänä. Yhden talvenkin olin 
Aaltosen Antin apurina.

Kuinka sinut johdatettiin nykyiseen 
tehtävääsi?

– Muutin Parikkalaan tämän vuoden 
helmikuussa etätyöajatuksella. Lisäksi 
halusin asunnon kotiseudulta, kun 

jossain vaiheessa eläköidyn. Keväällä 
soitin Siitosen Joukolle erään henkilön 
kehotuksesta, ja sitten tapasimme Jou-
kon kanssa Oronmyllyllä. 40 vuotta 
väliä, ja silti yhteys syntyi saman tien! 
Jouko kysyi halukkuuttani Oronmyl-
lysäätiön hallitukseen, ja elokuussa 
minut jo kutsuttiin puheenjohtajaksi. 
Useamman henkilön vaikutuksesta 
päädyin tälle paikalle. Ja kyllä kaiken 
johti Taivaan Isä.

Millaisin odotuksin olet puheenjohtajan 
tehtävää aloittanut?

– Ehkä päällimmäisenä odotuksena on 
halu oppia tuntemaan Orolla kävijöitä, 
ohjelmavastuussa olevia ja ennen kaikkea 
upeaa talkooporukkaa eri tehtävissään. 
On ollut hienoa nähdä miten sitoutuneita 
talkoolaiset ovat. 

Olet kokenut rakennusalan yrittäjä. 
Miten ammatillinen kokemuksesi auttaa 
Oronmyllyn kehittämisessä? 

– Yrittäjyys on tuonut minulle paljon 
tietoa ja taitoa ja sitä voi hyvin soveltaa 
myös hengellisessä työssä.

Oronmyllysäätiön uusi 
puheenjohtaja esittäytyy

Teksti Timo Huttula ja Kari Vellonen
Kuva Esa Repo
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Olet päässyt heti tosi toimeen Jyväkirkon 
korjauksen aikana. Miten työ sujuu ja 
mistä tarvittavat varat? 

– Ammattitaito laitettiin tosiaan heti 
koetukselle remontin alkaessa. Olen 
luonteeltani enemmän organisoija ja 
joukkojen motivoija kuin vasaraan tart-
tuva rakennusmies. Ja nyt meillä on 
erinomainen rakentajajoukko koossa! 
Pääsuunnittelijana toimii arkkitehti 
Mika Neuvonen Kauniaisista, syntyjään 
Särkisalmelta. Myös monta muuta 
talkoolaista olisi syytä mainita nimeltä, 
mutta sitten myöhemmin kiitos heille. 
Pyrimme saamaan kirkon sisäosan 
valmiiksi ensi helluntaiksi. 

Kaikki rakentamisessa tehtävä työ tapah-
tuu talkoohengessä, palkkaa maksamme 
vain sähkö- ja putkimiehelle. Tässä 
lehdessä onkin artikkeli siitä, miten voi-
simme kasvattaa kirkon korjausrahastoa. 
Vetoankin, hyvä Oron ystävä, sinuun: 
tule mukaan rukouksin ja lahjoituksin!

Millaisena näet Oronmyllyn tulevai-
suuden?

– Oronmyllyllä on ollut esirukoilijoiden 
suuri joukko 1960-luvulta tähän päivään 
saakka. Se on sellainen perustus, joka 
kestää myös tulevaisuuden haasteissa. 
Koen Oronmyllyn paikkana, jossa evan-
keliumin sanoma ja sen julistaminen on 
edelleen tärkeää. Taivaan Isän hoitava 
kosketus meille Oron kävijöille ennen, 
nyt ja tulevaisuudessa on se voima, jolla 
jaksamme eteenpäin.

Timo Huttula ja Kari Vellonen
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I S Ä  J A  P O I K AI S Ä  J A  P O I K A
Oron miestenpäivät 20.–22.11.2020

ronmylly

Perjantai 20.11.
16.30 Päivällinen
18.00 ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa…” 
 Esko Luukkonen, Markku Leminen,  
 Jorma Kalajoki
19.00  Isien perintö, haasteet ja siunaukset,  
 Mikko Matikainen 
20.00 Saunat ja iltapala
21.30  Iltarukous

Lauantai 21.11.
8.00 Aamiainen
9.00  Isän ikävä, Markku Leminen
9.30  Kunnon mies – mies kunnossa?  
 kuntoutuslääkäri Antti Jarva, keskustelua
 Termarikahvit, vapaaehtoinen kahvi- 
 raha nuorten tapahtuman kuluihin
11.00 Suoritan miehisyyttä, suoritan uskoa   
 -putoan Isän syliin, Jorma Kalajoki
11.45  Lounas
13.00  SOVINTOON ISÄNI KANSSA
 kiitos – anteeksi – annan anteeksi...  
 sana lapsille ja lapsenlapsille
 alustus Esko Luukkonen ja juonto  
 Markku Leminen, paneelissa mukana  
 mm. Jorma Kalajoki, Mikko Matikainen  
 ja Antti Jarva, porinat penkissä 
14.30  Kahvi
15.15  ”Isä tuli ulos ja suostutteli häntä...”
 Esko Luukkonen, Mikko Matikainen,  
 miesten sanaa penkistä, yhteislaulua,  
 Heikki Mikkonen, alttarihetki, Kilauta, 
 kirjoita isälle?!, jaetaan paperit ja joka  
 haluaa, voi kirjoittaa viestin omalle  
 isälleen aiheesta: asia, jota en koskaan  
 ole saanut sanotuksi, vaikka olen  
 halunnut. (voi säilyttää tai laittaa roskiin)
 Alttari avoin, mahdollisuus sielunhoitoon
 

17.00 Herran Pyhä Ehtoollinen, Timo Dahlbacka,  
 Erkki Kosonen
17.45 Päivällinen
18.30 Pojasta polvi paranee?, puhetta rivistä,  
 Esko Luukkonen, Erkki Kosonen
20.00  Iltapala, saunat
21.30  ltarukous kirkossa

Sunnuntai 22.11.
8.00  Aamiainen
9.00   Joka aamu on armo uus,   
 Heikki Mikkonen, Markku Leminen
 Mitä on tekeillä?, Mikko Matikainen
 Oron kuulumiset
11.00 Messu, liturgi Erkki Kosonen, saarna 
Jorma Kalajoki, kanttori Heikki Mikkonen
12.15 Lounas, kakkukahvit ja lähtölaulut

Mukana: Mikko Matikainen, Jorma Kalajoki, 
Markku Leminen, Erkki Kosonen, Esko Luukkonen, 
Antti Jarva (la), Timo Dahlbacka (la HPE),  
Kari Vellonen, musiikki Heikki Mikkonen

Mukaan mahtuu enintään 70 hlöä. 
Hinnaston mukaiset hinnat. 
Ohjelmamaksu 10 €/vrk

Ilmoittaudu viimeistään 11.11.2020. 
Näin voimme huomioida kävijämäärä-
rajoitukset ym.
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Kansan Raamattuseura on ollut ja on 
edelleen Oronmyllylle ikään kuin tur-
vallinen isä- ja äitihahmo. Korona-aal-
lon vuoksi KRS:n juhlaviikonloppu 
Orolla peruuntui, mutta synttäriseurat 
järjestettiin 6.9.2020. Ohjelman runko 
muodostui nyyttikestien tapaan; jolla-
kin on pullaa, kakkua, kahvia, säveltä, 
sanaa jne.

Alun onnittelulaulun jälkeen sana oli 
vapaa aiheesta minkälainen on KRS. 
Puheissa tulivat esiin sellaiset sanat 
kuin armollinen, avoin ja kirkkaasti 
evankeliumia esillä pitävä. KRS:n pii-
rissä ei kysellä, mihin seurakuntaan 
kuulut, siellä voi avata ylänapin ja hen-
gittää omilla keuhkoilla, saa olla oma 
itsensä. Oron alttarin uppotukkiristin 
sanoma on kaiken keskus: Katsokaa 
Jumalan Karitsaa. Kiitos-sana toistui 
usein.

Onnea ja siunausta 
75-vuotiaalle 
Kansan Raamattuseuralle

Tämän ajan tekniikan välityksellä 
saatiin juhlatervehdys Kalle Virralta, 
KRS:n varatoiminnanjohtajalta, sanan 
ja laulun muodossa. Sen jälkeen ohjel-
massa oli vuorossa tietokilpailu KRS:n 
historiasta. Seuroja jatkettiin katsele-
malla valkokankaalta kuvia Antti Aal-
tosesta ja Erkki Lemisestä sekä kuun-
telemalla otteita heidän puheistaan. Se 
taisi olla juhlan kohokohta!

Juhlapuheessaan Arto Valkeapää pu-
hui tuhlaajapoikavertaukseen perustu-
van Pekka Simojoen Hymni-laulun tee-
moista. Laulu alkaa sanoin: ”Katsooko 
Hän vielä ikkunastaan”. Laulu sisältää 
seitsemän kysymystä, joihin Arto vas-

Teksti Esko Luukkonen
Kuvat Jouko Tykkyläinen

”Alun onnittelulaulun 
jälkeen sana oli vapaa 

aiheesta minkälainen on KRS.”
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tasi: ”Katsoo, edelleen! Myös Oron-
myllyllä.” Kiitos-sana toistui!

Muisteluita

Muisteloissa tuli esille rohkaisevia 
sanoja menneiltä vuosikymmeniltä. 
Oron kirkko on rakennettu pellolle, 
Mauri Tiilikainen merkkasi kahdella 
kepillä suunnilleen kirkon päätykoh-
dat. Jotkut henkilöt pyysivät metrejä
vähentämään, koska ei ole rahaa. 
Mauri meni eteenpäin, nosti sormensa 
kohti taivasta ja sanoi: ”Jumala hoitaa 
tämän!” 

Seuraava tapaus tapahtui Vivamossa
vuonna 1927. Karin Stråhle menetti 
kätensä puimakoneessa. Sairaalasta 
hän lähetti terveiset: ”Sano Israelin 
lapsille, että he menevät eteenpäin.” 
(Ruotsalaisen käännöksen mukaan).

Seurojen lopuksi Parikkalan kirkko-
herra Marja-Liisa Malmi lausui siu-
naavat sanansa.

Synttäriseurat eivät olleet tervehdyk-
siä vanhuuden lepoon tallustelevalle 
KRS:lle, päinvastoin. Eteenpäin, sanoi 
mummo hangessa. KRS:n ja Oron-
myllysäätiön yhteinen matka jatkuu.

Esko Luukkonen 

Tallenne juhlasta on katsovissa Oron 
nettisivulla.

Kuva 1:  Sari Pennanen, Erkki Kosonen, Ritva  
 Kosonen ja Irene Repo laulamamassa  
 onnittelulaulua KRS:lle: Monia vuosia,  
 armorikkaita vuosia.
Kuva 2:  Seppo Rautio käytti seuroissa   
 puheenvuoron.
Kuva 3:  Arto Valkeapää piti juhlapuheen.
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Oron syyskuiseen Sanan ja rukouksen 
viikonloppuun kokoontui ihmisiä eri 
puolilta Suomea. Raamattututkistelun 
aiheena olivat Mooseksen kirjat, aivan 
liian vähän tarkasteltu Raamatun aarre. 
Aiheen ajankohtaisuus nousi monella 
tavalla esille. Koronapandemian koe-
tellessa maailmaa nousevat elämän syvät 
kysymykset enemmän esille. Missä on 
turvamme?

Raamatun luomiskertomus avaa näkö-
aloja ihmisen alkuperään ja identiteet-
tiin. Jumala on luonut meidät rakkau-
dessaan ja rakkautensa kohteeksi. Elä-
mämme täällä ei ole sokean sattuman 
tulosta, emme myöskään ole menossa 
kohti tuntematonta tulevaisuutta. Jumala 
on kaikkivaltias, hän antaa meille tule-
vaisuuden ja toivon. Raamatun sano-
ma on ainutlaatuinen. Mistään muual-
ta emme löydä vastaavaa kertomusta, 
joka ulottuu koko maailman synnystä 
aina tulevaisuuden ratkaiseviin hetkiin 
saakka.

Raamatun 
aarteita

Raamatun luomiskertomus on yli-
vertainen kuvaus elämän synnystä: 
Jumala luo sanallaan. Eteemme avau-
tuu kristillisen uskon ydin: luominen, 
lankeemus ja lunastus. Kertomus ihmi-
sen lankeemuksesta paratiisissa kertoo 
keskeisen syyn ihmiskunnan ongelmille. 
Samasta kertomuksesta löytyy jo ensi 
viittaus lunastukseen Jeesuksen uhrissa 
(1 Moos. 3:15). 

Vedenpaisumuskertomus jatkaa suur-
ten kertomusten sarjaa. Nooan arkki 
on esikuva pelastuksesta. Mielen-
kiintoista on, että Nooan arkista on 
meidän aikanamme rakennettu täysi-
mittainen kopio, joka on osoittautunut 
erittäin merikelpoiseksi!

Teksti Kari Valkonen
Kuva Miikka Valkonen, Esa Repo

”Vedenpaisumuskertomus 
jatkaa suurten 

kertomusten sarjaa.”
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Patriarkkojen elämästä tuodaan 
esiin monenlaista heikkoutta. Tässäkin 
Raamattu osoittautuu rehelliseksi, se 
ei kiillottele päähenkilöidensä elämää 
monien muiden kirjojen tavoin. Näin 
tulee esiin Raamatun sanoman armol-
lisuus. Lupauksen sana on tarkoitettu 
juuri meille tavallisille ihmisille, todel-
liseksi avuksi ja rohkaisuksi elämäämme.

Mooseksen kirjojen suuret kerto-
mukset kutsuvat meitä astumaan sisälle 
niihin. Vaeltaessamme luvatun kansan 
matkassa Siinain erämaassa havait-
semme tarvitsevamme Jumalan jat-
kuvaa huolenpitoa. Mutta sitä myös 
saamme, mannaa taivaasta ja vettä 
kalliosta. Manna kertoo Jumalan huo-
lenpidosta, hän antaa päivittäisen lei-
vän. Kallio on viittaus Jeesukseen: hän 
antaa meille elävää vettä.

Osa Mooseksen kirjojen sanomasta 
avautuu vasta Uuden testamentin 
kautta. Mielenkiintoinen on Heprea-
laiskirjeen kirjoittajan toteamus siitä, 
kuinka kaikki luotu järkkyy ja siirtyy 
sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi 
paikallaan. (Hepr. 12:27). Sitten hän 
jatkaa: "Me saamme valtakunnan, joka 
ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitol-
lisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvel-
kaamme häntä hänen tahtonsa mukai-
sesti…" (Hepr. 12:28–29). 

Ajassamme moni asia järkkyy, ja eri-
tyisesti rakennelmat, jotka eivät perus-
tu Jumalan sanan varaan. Lähestyes-
sämme ihmiskunnan iltahetkiä tuleekin 
yhä vahvemmin esiin, että Raamattu on 
totta kaikilta osiltaan. "Siksi me voimme 
entistä lujemmin luottaa profeetalli-
seen sanaan." (2 Pt. 1:19).

Viikonlopun mittainen matka Raa-
matun suuriin kertomuksiin antoi pal-
jon vahvistusta sille, kuinka Jumalalla 
on tarkka ja hyvä suunnitelma luo-
maansa ihmistä varten. Saimme nauttia 
myös Oron maukkaista ruuista, sauno-
jen makeista löylyistä ja monista hy-
vistä keskusteluista. Mikkosen Heikin 
laulut hoitivat sisintä. Vaimoni Mari 
kertoi koskettavasti esirukoilijan haas-
teista ja opetti Jumalan äänen kuule-
misesta. Moni kertoi virvoittuneensa 
viikonlopun lämpimässä ja hoitavassa 
yhteydessä.

Löydä lahjasi!

Marin kanssa olemme vierailleet Orolla 
jo monien vuosien ajan rukous- ja raa-
mattutapahtumissa. Ensi keväänä on 
ohjelmassa suosittu Löydä lahjasi -vii-
konloppu. On innostavaa nähdä, kuinka 
näihin viikonloppuihin osallistujat löy-
tävät omia armolahjojaan ja rohkaistu-
vat niiden käytössä. Lahjatonta kristit-
tyä ei ole! Omien lahjojen löytäminen 
rohkaisee myös oman paikan ja kut-
sumuksen löytämisessä. Tavataanhan 
taas Orolla.

Kari Valkonen
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Elokuisena viikonloppuna Oronmyllyllä 
oli mukana paljon eri taiteiden edus-
tajia. Saimme nauttia kristillisestä sano-
masta luovuuden välityksellä. Vivamon 
Raamattukylä -teatteri vieraili Orolla en-
simmäistä kertaa ja esitti kolmena iltana 
näytelmän Tuhlaajapoika. Näyttelijöistä 
sain juttukaveriksi Johanna Haaviston, 
joka esiintyi majatalon emännän roo-
lissa. Hän toimii myös teatterin koor-
dinoijana. Hänen tehtävänään on etsiä 
näyttelijät kulloinkin ohjelmistoon tule-
vaan näytelmään. Johanna kehui Oron-
myllyn teatterialueen puitteita upeiksi.

Helena Kaipion ja Ritva Kososen 
yhteisnäyttely Myllytuvassa oli hieno 
kokemus. Teoksia katsellessa syntyi 
tunne siitä, että ne kertoivat tarinoita 
rakastavasta Jumalasta. Ritva toivoi, että 
näyttely toimisi osaltaan katselijoiden 
rinnalla kulkijana, niin että se puhuttelisi 
hiljaisesti ja rohkaisisi elämässä eteen-
päin. Hänen toiveensa toteutui minunkin 
kohdallani.

Helenan taiteelle on tyypillistä yh-
distellä erilaisia ja toisiinsa sinänsä liit-
tymättömiä asioita. Eräässä teoksessa 

Evankeliumia taiteiden avulla
Tästä alkaa juttusarja, jossa käsitellään kristinuskon ja eri 
taiteiden risteyskohtia erityisesti Oronmyllyllä palvelleiden ja 
palvelevien taiteilijoiden näkemysten pohjalta.

Teksti ja kuvat Xene Turpela
Puolukat, Jouko Tykkyläinen
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Evankeliumia taiteiden avulla

on yhtenä elementtinä äidiltä 12-vuotis-
syntymäpäivälahjaksi saatu Raamattu. 
Se on auki Jesajan kohdalta, ja siinä 
on alleviivattuna jae 62:3: ”Sinä tulet 
kauniiksi kruunuksi Herran kädessä ja 
kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi 
kädessä.” Ystävysten näyttely oli avoin-
na 1.–17.7.2020, mutta ovia on pidetty 
auki myös paljon ennen ja jälkeen tuon 
ajankohdan. 

Sain keskustella myös Erik Bäckströ-
min kanssa, joka palveli meitä musiikil-
laan. Hänen lauluäänensä on hyvin per-

soonallinen ja itse tehdyt laulut ovat rau-
hallista ja palvelevaa ylistysmusiikkia. Eri-
kin esiintymisen jälkeen hänen vaimonsa 
Merja julisti meille evankeliumia.

Va. toimitusjohtaja Sari Pennanen 
kaavaili Oronmyllyn tulevaisuutta myös 
luovan toiminnan kannalta. Hän kertoi, 
että Orolla kävijöiltä on tullut hienoja 
ehdotuksia ohjelmiston laajentamiseksi 
ja uusimiseksi.

Seuraavissa tämän lehden numeroissa 
käsitellään Ritvan ja Helenan kokemuk-
sia siitä, miten taide edesauttaa evankeliu-
min julistusta. Ehkä saan mukaan myös 
Johannan ja Erikin näkemyksiä asiasta. 

Xene Turpela  

”...kävijöiltä on tullut hienoja 
ehdotuksia ohjelmiston 

laajentamiseksi ja uusimiseksi.”
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Oronmyllyn vastuunkantajien esittelyssä
ovat vuorossa Aarre Saarinen sekä hänen 
vaimonsa Annikki Sirén Taipalsaarelta. 
Annikki on Oronmyllysäätiön halli-
tuksen jäsen. Aarre puolestaan istuu 
Oron Ystävät ry:n hallituksessa. He 
ovat myös ahkeria talkoolaisia ja viet-
tävät paljon aikaa Oronmyllyllä mitä 
erilaisimmissa tehtävissä. 

Seuraavassa he kertovat elämästään 
antamieni kysymysten pohjalta:

– Mikä sai sinut antamaan elämäsi 
Kristuksen palvelemiseen?

– Mikä innosti teitä panostamaan ai-
kaanne ja energiaanne juuri Oronmyl-
lylle?

– Olette monella tavalla mukana 
Oronmyllyn toiminnassa. Miten se 
sopii nykyiseen elämäntilanteeseenne 
ja miten se rikastuttaa elämäänne? Jääkö 
teille aikaa myös toisillenne? 

Intoa ja taitoa Jumalan ja 
ihmisten hyväksi 

– Millaista Oron toiminta mielestänne 
on nyt ja miten sitä voisi kehittää?

Annikki kertoo tulleensa uskoon opis-
keluaikanaan 1970-luvulla Ylioppilas-
lähetyksessä (nyk. OPKO).

– Siellä sain hyvää raamattuopetusta 
ja sisäistin halun olla mukana palve-
lemassa. Monia palvelutehtäviä olikin 
tarjolla, olin mm. kuorossa, tehtiin 
aktiotyötä, oli raamattupiiriä jne. Sa-
noisin, että ”antaessaan saa” toteutuu 
rikkaana ja mielekkäänä elämänä. On 
ilo olla mukana ja tehdä työtä yhdessä 
Jumalan valtakunnan eteenpäin viemi-
seksi.

– Olin Oronmyllyllä jo 1980-luvulla, 
tuolloin avioparileirien merkeissä. Tyt-
täreni oli Orolla lastenleireillä ja kävi 
myös rippikoulunsa siellä. Nyt eläk-
keelle jäätyäni on ollut luontevaa ja ilo 

Teksti Timo Huttula, 
Aarre Saarinen 
ja Annikki Sirén
Kuvat Pixabay, 
Annikki Sirén

– Aarre Saarinen ja Annikki Sirén
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saada jälleen osallistua Oron ”rakenta-
miseen”. Aarre oli ensin talkoolaisena 
ja minä tulin myöhemmin hänen vana-
vedessään. Yllättäen mukaan on tullut 
uusiakin aluevaltauksia, kuten keittiö-
talkoolaisuus.

– Kun molemmat olemme eläkkeellä ja 
perusterveitä, kävisi aika pitkäksi 24/7 
kotoilulla. Koemme suorastaan Juma-
lan lahjana saada palvella käsillämme, 
jaloillamme ja taidoillamme Jumalan 
valtakuntaa, mikä meidän tapauk-
sessamme toteutuu palvelutehtävinä 
Oronmyllyllä. Kaikki Orolla koettu ja 
tehty rikastuttaa meitä kumpaakin ja 
antaa virtaa parisuhteellekin. On myös 
ilo nähdä tyytyväisiä ja iloisia asiakkaita.

Aarre puolestaan sai kasvaa uskovassa 
kodissa.

– Annoin elämäni Jeesukselle teini-ikäi-
senä. Uskoontulon jälkeen toimin Han-
gon helluntaiseurakunnan säestäjänä, 
soittimina kitara ja haitari. Aikuisiällä
maailma vei mennessään. Sieltä ei 
kuitenkaan löytynyt onnea ja rauhaa. 
Harhailujen jälkeen pääsin uudelleen 
Vapahtajan yhteyteen. Pitkään jouduin 
etsimään paikkaani ja tehtävääni seura-
kunnassa. Sitten löytyi Oronmylly!

– Kalajoen Jomppe piti miestenpäivillä
raamattutuntia armolahjoista noin 
kolme vuotta sitten. Silloin oivalsin, 
että Oronmyllyllä voin käsilläni palvella 
Jumalan seurakuntaa. Eläkeläisenä sii-
hen on myös aikaa.

– Nyt kun olemme eläkkeellä, Oron-
mylly sopii mainiosti yhteiseksi ”har-
rastukseksi” ja mahdollisuudeksi jakaa 

meille annettuja leivisköitä. Orolla 
meillä on monesti omat vastuutehtä-
vämme. Näemme ruokailussa ja kah-
villa toisiamme ja sitten illalla. Kesällä 
yhteinen kotimme, matkailuautomme 
Lispet, on myös Orolla. Sinne sitten 
vetäydymme yöpuulle.

– Oro on suuren muutoksen edessä. 
Olemme kiitollisina havainneet, että 
ystävillä on ollut uudenlaista innok-
kuutta osallistua erilaisiin talkoopro-
jekteihin. Tarvitaan rukousta ja Jumalan 
johdatusta, jotta osataan edetä oikeaan 
suuntaan ja tehdä viisaita ratkaisuja. 
Kolmen viikon kirkon sisäosien pur-
kutalkoot ovat antaneet toiveita saada 
kirkko entistä ehompana käyttöön ensi 
vuoden kesäkaudelle.

Annikki ja Aarre haluaisivat nähdä 
Oronmyllyllä paljon lapsia, nuoria, 
perheitä ja isovanhempia.

– Ohjelma saisi koostua perinteisestä 
sanan jakamisesta, musiikista ja yh-
dessä tekemisestä. Hyvä olisi huomioida 
myös Luojan luoma Oron mahtava 
luonto. Toiveenamme on, että Oron-
mylly saisi olla edelleen paikka, johon 
on ilo tulla.

Timo Huttula
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Oronmyllyllä ja Kairosmajalla luke-
mattomia kertoja käyneenä voin vilpit-
tömästi sanoa, että katse on aina mo-
lemmissa paikoissa kiinnittynyt ristiin. 

Meitä oli Joensuun seudulta syys-loka-
kuun vaihteessa Kairosmajan patikkalei-
rillä täysi bussillinen. Joka aamu ja ilta 
kokoonnuimme ihanaan Revontulikap-
peliin Sanan ja musiikin lähteelle sekä 
kahdesti alttarin ääreen Herran pyhälle 
ehtoolliselle. Katseemme kiinnittyivät 
väistämättä alttari-ikkunan takana ole-
vaan jykevään ristiin. Toivelauluillassa ja 
monta kertaa muulloinkin ehdotettiin 
Pekka Simojoen laulua Hymni, jonka 
kertosäkeessä on ilmaistuna koko us-
komme perusta: 

Sama vanha ristinpuu kaiken ylle  
kaareutuu,

risti vain, ei kestä mikään muu.

Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin 
häviää. 

Risti vain jäljelle jää.

Ajatuksissani on Oronmyllyn Jyvä-
kirkon alttaritaulun risti, joka on 
puhutellut minua kerta toisensa jäl-
keen. Laho puu, virran pohjilta nostettu, 
on saarnannut tuhansille Jumalan armoa 
etsiville, että Sinä kelpaat, Sinä riität, 
olet Jumalan silmäterä, Jumalan rakas. 
Sinua ei ole hyljätty! 

Yöllä, salaa, taivaan ja pelastuk-
sen tietä Jeesukselta kyselemään tullut 
Nikodeemuskin sai kuulla nuo Jeesuksen 
ihmeelliset sanat: ”Sillä niin on Jumala 
maailmaa – Sinuakin – rakastanut, että 
Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään – ettet sinäkään – hukkuisi, 
vaan sinulla olisi iankaikkinen elämä!” 
(Joh.3:16). Saamme todellakin sovittaa 
oman nimemme tuohon pienoisevankeli-
umiksi kutsuttuun Jeesuksen Sanaan.

Revontulikappelin risti, Oronmyllyn 
alttaritaulun risti, ja se kolmas, joka on 
tärkein, Golgatan risti. Oron Antilta ja 
Lemisen Erkiltä kaikkein syvimmin opin 
ja ymmärsin siinä Oron alttarilla ehtool-

Teksti Aune-Inkeri Keijonen
Kuva Merja Hulkko/KK-kuva
Maisemakuva: Jouko Tykkyläinen
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lista jakaessani ja itse avoimen alttarin 
ääreen polvistuessani, mitä Golgatan risti 
merkitsee. Siinä ei mikään jää ihmisen 
varaan. Ainoa huokaus on tämä virren 
301 rukous:

Kirkasta, oi Kristus, meille 

ristinuhri Golgatan, 

josta meille langenneille 

loistaa sydän Jumalan. 

Uskon silmä kiinnitä 

aina kohti ristiä.

Risti pitää myös meidän inhimillistä 
elämäämme koossa ja oikeassa suun-
nassa. Ei meistä enkeleitä tule täällä 
maan päällä eikä elämä ole kenellekään 
helppoa. Monenlaiset murheet riepo-
vat meitä ja monenlainen heikkous.

Lemisen runo, omakuva, ohjaa meitä 
repaleisia kuin Oronmyllyn Jyväkirkon 
saarnapöntöstä ristin suojaan, Jeesuk-
sen ristin kannattelemaksi. Se pitää 
meitä koossa: 

Sateen liottama

tuulen pieksemä

myrskyn repimä linnunpelätin

seisoo keppijalassaan

mansikkamaan keskellä

suorittaen tehtäväänsä,

karkottamista.

Turmeluksen vioittama

pirun pieksemä

elämän repimä saarnamies

seisoo pöntössään ihmisten keskellä

suorittaen tehtäväänsä,

kutsumista.

Repaleisia molemmat.

Suorina seisovat paikallaan

kun on ryysyjen sisällä risti.

Sana pysyy, risti seisoo ja armo riittää!

Aune-Inkeri Keijonen

Oron ja Kairosmajan ja koko KRS:n 
ystävä lähes 50 vuoden ajalta
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Rovasti Pekka Rossi oli monen van-
hemman Orolla kävijän hyvin tuntema 
ja arvostama ihminen. Pekka toimi reh-
torina Ruokolahdella Jaakkiman Kris-
tillisessä opistossa vuosina 1956–1971. 
Monet opiston käyneistä nuorista alkoi-
vat käydä myös Oronmyllyllä.

Pekka oli aivan keskeisesti mukana 
Oronmyllyn visioinnissa ja talkoissa 
alusta asti. Jaakkiman Opiston lehdessä 
3/1962 hän kertoi opiston entisten oppi-
laiden Aate ja Aili Anttosen tekemästä 
lahjoituksesta ja jatkoi: ”Eräänä syksyi-
senä päivänä oli Oron myllyllä talkoot. 
Läheisillä harjanteilla käveli neljä miestä 
näkyjä nähden. Kävelijät olivat pastorit 
Jussi Kalmanlehto ja Risto Tapiolinna, 
sihteeri Erkki Leminen ja allekirjoitta-
nut. Yhdessä haluttiin jo nähdä lähinnä 
karjalaisen nuorison kokoontuvan Sanan 
ääreen ja reippaasti liikuskelevan Juma-
lan kauniin luonnon keskellä.”

Heidän näkynsä sai toteutua Oron-
myllyn toiminnan nopeasti käynnistyt-
tyä ja jatkuttua nyt jo 60 vuoden ajan. 
Pekka oli yksi kuudesta piispa Osmo 
Alajan avustajista, kun Jyväkirkko vihit-
tiin käyttöön helatorstaina 27.5.1965. 

Erkki Leminen ja Antti Aaltonen oli-
vat Pekan läheisiä ystäviä ja muuten-
kin Kansan Raamattuseuran väki oli 
hänelle tuttua ja tärkeää. Pekka veti 
Oron rippikoululeirejä ja oli useasti siellä 
puhujana. Pekka vei opiston poikia mies-
tenpäiville ja oli näin tekemässä Oroa 
tutuksi opiston oppilaille. 

Pekan lahjat johtamisessa ja visioi-
misessa näkyivät myös Jaakkiman opis-
tolla hänen rehtorikautensa aikana 
1956–1971. Hän joutui heti ottamaan 
vastavalmistuneeseen opistorakennuk-
seen liittyvät isot velat hoitaakseen. Myös 
opiston toimintaa kehitettiin perinteisestä 
käytännön aineiden opetuksesta kohti 
syvempää tiedollista tasoa. Aloitettiin 
opintolinja, jolla saattoi suorittaa keski-
koulun aineita, ja monia muitakin suuria 
hankkeita tehtiin. Opistosta ja Oronmyl-
lystä tuli tunnettuja kristillisiä keskuksia 
kaakkoisessa Karjalassa.

Muistamme Pekan hyväntuulisen ja 
leppoisan luonteen ja olemuksen. Hänen 
työtoverinsa Toini Huttula kuvaa Pekkaa 
Jaakkiman opiston historiikissa näin: 
”Hän oli isällinen, helposti lähimmäisen 
viat unohtava, anteeksiantava, yh-

Pekka Rossi In Memoriam 
1928–2020 

Teksti Timo Huttula
Kuva Rossien perhealbumista
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Pekka Rossi In Memoriam 

teistyöhön valmis esimies. Hän oli realisti 
ja ymmärsi, että edessä oli murrosaika, 
opiston opetuksellinen kehittäminen.”

Pekka oli automies, joka ajoi paljon. 
Sain nuorukaisena nauttia hänen kyydis-
tään yhdessä isäni kanssa pitkillä Pohjan-
maan sukulaisreissuilla useana kesänä ja 
parilla Lapin reissulla. Muistan hänen 
leppoisat haastelunsa maisemista ja 

tienvarren havainnoista. Pitkillä suo-
rilla hän saattoi sanoa: ”Katsokaa, tie 
päättyy taivaaseen.” Pekan tie vei sinne 
17.8.2020. Häntä jäivät kaipaamaan 
Kaarina-vaimo Lohjalla ja puolisen 
sataa lähiomaista. Pekka siunat-
tiin heidän seurassaan haudan lepoon 
12.9.2020 Lohjalla. 

Timo Huttula

ronmylly

Viikonloppu Oronmyllyn talvisessa luonnossa suo mahdollisuuden 
pieneen irtiottoon arjesta.

Voit rauhoittua, olla itsesi kanssa, ulkoilla, nauttia talvisesta maisemasta 
tai vetäytyä oman huoneesi rauhaan.

Kokoonnumme yhteisiin hetkiin muutaman kerran päivässä ja ruokailemme  
yhdessä ilman keskustelua. Ohjelma alkaa pe 22.1. klo 17 päivällisellä ja päättyy 
su 24.1. klo 13 päätöskokoontumiseen.

Ilmoittautuneille lähetetään kutsukirje, jossa tarkempaa tietoa ohjelmasta.
Retriitin hinta on 195 €/hlö, sisältäen ohjelmamaksun ja täysihoitomajoituksen 
yhden hengen huoneessa (+ mahdollinen liinavaatevuokra 10 €).

Retriittiohjaajina rovasti Riitta Laakio ja toimintaterapeutti Liisa Rautiainen.
Lisätietoja Liisalta puh. 044 301 0601.

Ilmoittautumiset 8.1.2021 mennessä Puh. 0400 793 441 tai toimisto@oronmylly.fi.

Kurssi yhteistyössä:
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Tekstit Tuula Toivanen, Sini Ahola 

Oron seurakunta

Oro tuli minulle, naapuripitäjän tytölle, jossain määrin tutuksi jo teini-iässä. Siellä 
käytiin silloin tällöin vierailulla oman seurakunnan nuorten kanssa.

Ajat ovat muuttuneet. Maailman meno on entistä hurjempaa ja myös monien 
seurakuntien toimintaa sävyttää kevyt ja viihdyttävä kristillisyys, jossa Raamatun 
sanalle ja opetukselle on vain vähän sijaa.

Viime vuosina olen käynyt Orolla muutaman kerran vuodessa, lähinnä Israel-tilai-
suuksissa ja naistenpäivillä. Orolla olen usein kokenut, että siellä on koolla Kristuksen 
ruumis, seurakunta, joka haluaa seurata Herraansa, kuulla Hänen sanaansa ja ottaa 
siitä vaarin. Jatkakaa samaan malliin. 1 Kor. 12:12–13.

Tuula Toivanen

Naurua turvasatamassa

Sain ensikosketuksen Oronmyllyyn vuonna 2011 käydessäni siellä kummieni tyt-
tären konfirmaatiossa. Päätin saman tien, että haluan itsekin sinne rippikoulu-
leirille. Ja niin neljä vuotta myöhemmin löysin itseni istumasta samasta teltasta, 
mutta silloin konfirmoitavan paikalta.

Siitä lähtien olen viettänyt Orolla kaikki nuorten tapahtumat, joihin minulla on ollut 
mahdollisuus osallistua. Paikasta on muodostunut turvasatama, johon saapuessa 
arjen murheet saa jättää taakseen ja korvata ne naurulla, jonka tuntee vatsalihaksis-
saan vielä kotiin palatessaankin. Naurusta kiitos kuuluu ystäville, joihin olen Orolla 
saanut tutustua. Uskon, että Jumalan lisäksi he kulkevat kanssani elämänmittaisina 
matkakumppaneina, missä ikinä kuljenkaan. Ja juuri he muistuttavat siitä, mitä 
Oronmylly minulle tarkoittaa: turvaa, rakkautta ja johdatusta. 

Sini Ahola, Hamina

Oronkävijät kertovatOronkävijät kertovat
Muistoja Orolta
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Tekstit Tuula Toivanen, Sini Ahola 
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Arvoisa Oronmyllyn ystäväArvoisa Oronmyllyn ystävä  
Kirkkomme on nyt purettu sisäpuolelta ja korjaussuunnitelmat 
alkavat valmistua. Varsinainen korjaustyö on jo käynnistynyt.

Haluaisitko tukea kirkkomme korjausta?

Voit osallistua siihen rukoilemalla hankkeen puolesta.  
Talkoolaisia tarvitsemme sekä rakentamiseen että  
heidän muonitukseensa. 

Taloudellinen tarve on nyt erityisen suuri. Parhaiten tukesi 
tulee perille Oron Ystävät ry:n tilin kautta. Maksuohje:

Tilinumero: FI7841082340010197
Saaja: Oron Ystävät ry,  Viesti: kirkko

Tavoitteenamme on saada kirkko käyttöön helluntaina 2021. 
Uusitut tilat tulevat toimimaan eri-ikäisten ja kolmiyhteisen 
Jumalamme kohtauspaikkana, jos Herra suo. Alttaritauluna säilyy tuttu risti, joka vies-
tii uskomme perustasta. Tiloihin tehdään lapsille oma, toimiva kokonaisuus ja Kuun-
televan sydämen sielunhoitohuone. 
Uskomme, että kirkkomme saa valmis-
tuttuaan palvella elävää Jumalaa vielä 
monia sukupolvia ja meidän ja heidän       
kautta.

Kiitos 
itsenäisestä isänmaasta

Itsenäisyyspäivän juhla

6.12.2020 klo 11.00 Oronmyllyllä

Mukana:
Hävittäjälentäjä, raamatunopettaja 

Olli Seppänen
Rovasti Pentti Holi

Sosiaalineuvos Kari Räntilä, laulu
Leena Juppala, piano

klo 11‒–12 brunssi 10 €/hlö
klo 12‒–13.30 ohjelma

Ilm. 25.11.2020 mennessä, 

Valo saapuu 
– Oron joulu 2020

Juhla alkaa 23. 12. klo 14 
ja päättyy 26.12. klo 12 

Joulua kanssasi viettämässä: 
Raija Bopp, Pentti Holi, 
Leena Juppala, Erkki ja 
Ritva Kosonen, Sari ja 
Kristian Pennanen

Voit osallistua myös pelkästään joulupäivänä 25.12. 

14.30 Joulukahvit
15.00  Kun aika oli täytetty – yksi evankeliumi,   
 neljä evankelistaa, Pentti Holi
16‒.00 Myllymuorin herkullinen jouluateria,   
 25 €/hlö
18.00 Kauneimpia joululauluja ja yhdessä   
 jakamista, Leena Juppala

Varaa paikkasi mahdollisimman pian 
ja viimeistään 29.11.2020,

Kuvat Sari Pennanen, Jouko Tykkyläinen
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Marraskuu
13.–15.11.  Vedet jo virratkaa Rukous- ja ylistys-
 päivät, Anne Moilanen,   
 Merja Vuolteenaho *
20.–22.11.  Isä ja Poika -miestenpäivät
 Jorma Kalajoki, Markku Leminen,  
 Esko Luukkonen, Mikko Matikainen, 
 Arto Valkeapää, musiikissa   
 Heikki Mikkonen **
27.–29.11.  Nuorten ja nuorten aikuisten  
 syyspäivät, Juho Karjalainen, Tomi  
 Hämäläinen, Antti Nironen,   
 Eetu Oravuo *

Joulukuu

6.12.  klo 11.30 Kiitos itsenäisestä isän-
 maasta Itsenäisyyspäivän juhla 
 Olli Seppänen, Pentti Holi,   
 laulu Kari Räntilä *
23.–26.12.  Valo saapuu Oron Joulu, Raija Bopp, 

 Pentti Holi, Erkki ja Ritva Kosonen,  
 Sari ja Kristian Pennanen *

 Joulupäivänä 25.12.
 14.30–15 Joulukahvit
 15 Kun aika oli täytetty – 1 evankeliumi,  
 4 evankelistaa, Pentti Holi
 16–18 Myllymuorin herkullinen  
 jouluateria, 25 €/hlö
 18 Kauneimpia joululauluja ja   
 yhdessä jakamista, Leena Juppala

Tammikuu 2021

22.–24.1.  Talven hoitava hiljaisuus –   
 Hiljaisuuden retriitti, retriittiohjaajina 
 rovasti Riitta Laakio ja toiminta- 
 terapeutti Liisa Rautiainen *

Helmikuu

5.–7.2.  Kevätkauden avajaiset *
20.–25.2.  Hiihtoviikko ja Raamattupiiripäivät  
 teemana Pyhä Henki *
26.–28.2. Naistenpäivät *

Maaliskuu

5.–7.3.  Löydä lahjasi, Kari ja Mari Valkonen,  
 Erik ja Merja Bäckström *

Huhtikuu

5.-13.4.  Israelin kiertomatka Galilea –  
 Jerusalem – Eilat, matkapojat.fi

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 **

Hyvä ystävämme

Näinä aikoina etukäteissuunnittelu on erityi-
sen haasteellista, mutta toivomme kuitenkin 
ilmoittautumistasi tuleviin tapahtumiimme 
mahdollisimman ajoissa. Tämä siksi, että 
joudumme tekemään päätöksen sen toteut-
tamisesta mieluiten neljä viikkoa ennen tapah-
tumaa.

Jos aiot osallistua tuleviin tapahtumiimme, 
ilmoittauduthan niihin pian, kiitos. Peruutus-
ehdot ovat joustavat, 10 päivää ennen tapah-
tumaa täysin maksuttomia. 

Tulethan tapahtumiimme ilman flunssaoireita.

Ystävällisin, myötäelävin terveisin

Oronmyllyn henkilökunta

Kuvat Sari Pennanen, Jouko Tykkyläinen
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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. 050 5702 695.

Oron ystävät ry.
Oronmyllyntie 250
59310 Särkisalmi

Posti
merkki

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

Ku
va

: J
ou

ko
 T

yk
ky

lä
in

en

4041 0895
Painotuote

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

Toimittaja Annukka TahvanainenToimittaja Annukka Tahvanainen
tahvanainenannukka@gmail.comtahvanainenannukka@gmail.com

Hallitus 2020Hallitus 2020

Timo Huttula, pj.Timo Huttula, pj.
Kaija Sivonen, siht. Kaija Sivonen, siht. 
Tapio Kilpiä, vpj.Tapio Kilpiä, vpj.
Marita LiukkuMarita Liukku
Martti NykänenMartti Nykänen
Liisa RautiainenLiisa Rautiainen
Aarne SaarinenAarne Saarinen
Elisa SalosaariElisa Salosaari

Seuraava lehti ilmestyySeuraava lehti ilmestyy
helmikuussa 2021. helmikuussa 2021. 
Materiaali 30.1. mennessä.Materiaali 30.1. mennessä.

TaittoTaitto
Lea Vestovuo, KRSLea Vestovuo, KRS

KansikuvaKansikuva: Kari Vellonen   : Kari Vellonen   
viitoittamassa tietä Oronmyllylle.viitoittamassa tietä Oronmyllylle.
Kuva: Esa RepoKuva: Esa Repo

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
      


