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saan. Kyse oli varmaan kiirastorstai-illasta 
Getsemanessa. Etsin itselleni samanlaisen 
kivenjärkäleen Sipiniemestä. Muistan 
hyvin, miten nuorukaisen synnintuntoa 
sen ääressä polvillani purin. Kivi on edel-
leen paikallaan minua muistuttamassa.

Oron Jyväkirkon penkillä tein tiliä 
Herran kanssa kesällä 1968. Pyhä 
paikka sekin kuten Villinginsaari Helsin-
gin edustalla, jossa viitisen vuotta myö-
hemmin sain taas kokea Herran läsnä-
olon nuorisoleirin aikana. Pyöräillessäni 
myöhemmin Töölönkadulla katseeni 
kohosi suoraan katukivistä ihastuttavan 
naisen silmiin. Silmiin, joita sain vuosi-
kymmenet ihailla. 

Monet metsäretkikohteet ja maisemat 
ovat paikkoja, joihin palaan muistamaan 
ja kunnioittamaan Jumalan kosketusta 
elämässäni. On pari erityistä paikkaa, 
joissa olen saanut purkaa syntejäni, epä-
onnistunutta oloa ja häpeää sekä kuulla 

I hmisellä on halu ottaa mukaansa 
matkamuistoja tärkeiltä matkoiltaan 
tai jättää oma merkkinsä paikkoihin, 

joissa on tapahtunut jotain merkittävää. 
On kaiverrettu nimiä kivien, puiden tai 
rakenteiden pintaan. Jotkut, kuten patri-
arkka Jaakob, ovat rakentaneet jopa 
muistomerkin tuollaiselle paikalle. Mat-
kamuisto voi yksinkertaisimmillaan olla, 
vaikka kivi tai simpukan kuori. Sen kat-
selu ja koskettelu vie muistoihin. 

Muistan elävästi, kun Ritva Haavikon 
dokumenttisarjassa Kirjailijan muistel-
mat kirjailija Mika Waltari omalla kuis-
kaavalla puhetyylillä ässien suhahdel-
lessa puheessa kertoi, miten Roomasta 
kadulta poimittu kivi alkoi puhua hä-
nelle tarinaansa menneistä ajoista. Hän 
unohti ajan ja paikan ja siirtyi etruskien 
aikaan. Myöhemmin hän piti tuota eri-
tyistä kiveä työpöydällään inspiraation 
lähteenä. Ihmisen mieli, mielikuvitus ja 
muistomaailma on tavattoman rikas ja 
suuri lahja.

Minulle eräs kivi ja moni muukin 
paikka on Taivastiellä vaeltaessani tullut 
tärkeäksi. Jaakkiman opiston Hiljaisessa 
huoneessa oli aikoinaan taulu, jossa Jee-
sus rukoili suuren kiven äärellä tuskis-

Kivet kutsuvat – paikat puhuvat    
  

Teksti Timo Huttula

”On kaiverrettu nimiä 
kivien, puiden tai 

rakenteiden pintaan.”
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veljellisen synninpäästön. Niissä käyn 
ajoittain, pyhiinvaeltajana.

Orolla tällaiseksi paikaksi tuli tänä tal-
vena Riihiaitan tietty huone. Osallistuin 
Hiljaisuuden retriittiin tammikuisena 
viikonloppuna ja asuin tuossa huoneessa. 
Se oli erityistä aikaa. Luin, kuuntelin ja 
mietiskelin. Kirjasin muistiin asioita elä-
mästäni. Tiedemaailmassa eläneenä olen 
joutunut monasti keskustelemaan elämän 
peruskysymyksistä ateistien tai ainakin 
agnostikkojen kanssa. Se on ollut todella 
kiintoisaa. Olen joskus vahvauskoisena 
ja innokkaana yrittänyt heitä valistaa 
uskonasioista eri tavoin. Raamatun 
Sanalla, todistajien kertomuksilla tai 
järkisyin. 

Nyt tiedän, että jokainen löytää Juma-
lan tai saa uskon vain Jumalan puhut-
telun kautta. Minä voin vain palvella ja 
elää todistuksena, mutta käännyttämisestä 
ei hyvä seuraa. Tärkeintä on, että minulle 
on selvää, miksi uskon. 

Kahden kauppa

Pohjimmiltaan minulla on uskoon kaksi
syytä: intiimit Jumalan kohtaamisen 
kokemukset ja rukousvastaukset. Niitä 

kirjoitin retriitin ai-
kana muistiin. Sain 
kokoon ihan hyvän listan. Siitä iloitsen. 
Kumpaakin syytä on todella vaikea selit-
tää tyhjentävästi. Ei intiimejä asioita osaa 
toiselle kertoa. Sanat loppuvat. Rukous-
vastauksetkin toinen voi selittää sattu-
maksi. Silti itselleni nuo molemmat ovat 
tavattoman tärkeitä. Niiden muistamisen 
apuna käytän kirjoittamista, pyhiin paik-
koihin palaamista ja konkreettisia muis-
toja. Joskus Waltarin tapaan kiviäkin.

Lukijani, olet Oron Ystävä eli ystävä 
Orolta. Tuo paikka on sinulle mitä ilmei-
semmin merkinnyt paljon, joskus. Iloitsen 
siitä, että saamme jakaa samantapaisen 
kokemuksen. Mitäs jos tänä kesänä pa-
laisit Orolle, vaikkapa pyhiinvaellusmie-
lessä? Tule käymään ja olemaan mukana 
tapahtumissamme! Orolla tapahtuu taas 
paljon. Ota vaikka joku kaveri mukaan 
ja näytä paikkoja, jossa olet viihtynyt 
ja joissa koit jotain selittämätöntä, Juma-
lan kosketusta. Niin, ja ota vaikka kivi 
täältä mukaan muistoksi ja rohkaisuk-
si siitä, että Jumala toimi silloin sinun 
elämässäsi ja toimii yhä.

Timo Huttula
Oron ystävien hallituksen pj.

Puheenjohtajan kynästä
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Oron ystävien uutisia
Haemme uutta toimitusjohtajaa. Arto Valkeapää on ilmoittanut 
haluavansa jäädä eläkkeelle tämän vuoden aikana. Hiukan vaikea 
on uskoa, että noin nuorekas mies on jo siinä iässä! No, joka tapauksessa Oronmyllysäätiö on 
aloittanut uuden johtajan rekrytointiprosessin. Hakuilmoitus on tässä lehdessä. 

Arto on antaumuksella ja suurella innolla ansiokkaasti hoitanut Oronmyllyn leiri- ja kurssikeskuk-
sen toimitusjohtajan tehtävää jo kaksi vuotta ja tätä ennen seitsemän vuotta KRS:n omista-
jakaudella. Säätiön hallitus toivoo, että vaihdos tapahtuisi niin, että Arto voisi olla perehdyttämässä 
uutta johtajaa jo tämän kesän aikana. Hieno ajatus, mutta toki aikataulu on tiukka. Voimme kaikki 
auttaa tässä rukoilemalla vaihdoksen puolesta niin, että oikea henkilö löytyisi tehtävään ja vas-
tuun vaihto sujuisi hyvin.

Jäsenmaksujen eräpäivä oli 31.3.2019! Kiitos maksunsa suorittaneille! Tämän lehden liitteenä 
on pankkisiirto niitä varten, jotka eivät ole asiaa vielä hoitaneet. Hoitakaapa pikaisesti! Kaikki jotka 
lehden saavat ovat Oron ystävät ry:n jäseniä, eli lehti tosiaan on jäsenlehti, kuten kannessa lukee! 
Yhden lehden taitto, painatus ja postitus maksaa yhteensä noin 2300 €.

Jäsenkampanja 2019. Viime kokouksessa Oron ystävien hallitus päätti, että yhdistyksen jäsen-
rekisteri päivitetään tänä vuonna. Alamme myös käyttää jäsenille tiedottamisessa sähköposti-
jakelua. Nyt rekisterissämme on noin 500 sähköpostiosoitetta. Lehden seuraavassa numerossa 
annamme tarkemmat postiosoitteiden ja sähköpostien päivitysohjeet. 

Kummeja lisää. Oronmyllyn tukitoiminnassa kummeilla on erittäin tärkeä rooli. Kummi on hen-
kilö, joka sitoutuu säännölliseen lahjoittamiseen Oron ystävien tilille. Normaali tukisumma on 50 €/kk. 
Summa voi toki olla suurempikin. Kummi saa tiettyjä maksualennuksia Orolla. Tarkempaa tietoa 
asiasta löytyy sivulta: oronmylly.fi/fi/oron-ystavat.

Kannustan meitä kaikkia pitämään Oron asiaa esillä mahdollisimman monin tavoin. Kehutaan 
Oroa ja puhutaan siitä. Tuodaan paikalle myös uusia ihmisiä. Olisi hienoa, jos Oro saisi uusia ystä-
viä, jotka kokisivat Oron toiminnan kiinnostavaksi ja omakseen. Erityisesti nuoria miehiä kaivataan 
mukaan oppimaan Taivaan tiestä ja tekemään käytännön hyvää. Vakiintuneet talkoo- ja monet 
luontoon liittyvät tapahtumat saattavat olla sellaisia, joihin tekemään tottunut miesväki voisi tulla 
mukaan. Mitään erityistaitoja ei välttämättä tarvita. Maalaisjärjellä ja kiinnostuneella otteella pär-
jää.

Päärakennuksen kattoremontti on edennyt todella hienosti! Kiitos talkoolaisten ja erityisesti työn-
johtaja Jouko Kukkosen sekä lahjoittajien. Tätä kirjoittaessani Vapun alla katto on valmistumassa. 
Kattoremontin tarpeet, talkootyön ja ammattimaisen ohjauksen olemme saaneet lahjoituksina. 
Aikamoista Jumalan ihmettä olemme saaneet siis todistaa. Erityispeltitöihin ym. asennuksiin ja 
talkooväen ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin tarvitaan vielä n. 5000€. 

Voit varmistaa kattoprojektin lahjoittamalla  Oron ystävien tilille FI78 4108 2340 0101 97, 
viite 2610003. 

Kiitos lahjastasi!

Huomio!
Teksti Timo Huttula

Kuva:  Kolmisenkymmentä Oron ystävää, kummia ja alue- 
 tiimiläistä kerääntyi huhtikuun alussa jakamaan  
 kokemuksia Oronmyllyn toiminnan mainostamisesta  
 ja jäsenkunnan vastuunkantamisen lisäämisestä. Viron- 
 perän laavu tarjosi oivat puitteet ryhmäkeskustelujen  
 yhteenvedolle. Kuva Eija Tykkyläinen.
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•

•

Kuva Pertti Rautiainen

 
 
Oronmyllysäätiön tarkoituksena on Pyhän Raamatun ja Suomen ev.lut. kirkon tunnustuksen 
pohjalta toimia Jumalan valtakunnan työn edistämiseksi. Säätiö jatkaa Oronmyllyn kurssi- ja 
leirikeskuksen toimintaa alkuperäiseen evankelioimisnäkyyn perustuen. Lisäksi säätiö toimii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi yhteistyössä seurakuntien, kuntien, 
järjestöjen, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Toiminta tähtää ihmisen hengelliseen, 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.  

 

TOIMITUSJOHTAJAA 

–

•

•

31 :
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Oron Laarista

heistä ojensi lautoja katolle ja kertoi huu-
morilla olevansa työmaan tärkein mies. 
”Jos minä en anna lautoja, niin ei noilla 
katolla ole mitään tekemistä.”

Samoin olisi voinut sanoa jokainen 
remontin tekijä. Talkoomiehiä on ollut
kuukauden aikana parikymmentä ja 
ruokahuollossa useampi nainen, ja 
jokainen heistä on ollut Herran huo-
netta rakentamassa omalla panoksellaan.

Kattoprosessissa on koettu ihmeellistä 
Taivaan Isän huolenpitoa. Liikkeelleläh-

T   ätä hetkeä on odotettu monta 
vuotta. Viimeistä uutta kattopeltiä 
asennetaan paikoilleen 30.4.2019 

klo 16.01. 20 000 naulaa, 6000 ruuvia ja 
220 erillistä peltiä!

”Tietäkää, ettei Herra anna teidän 
työnne mennä hukkaan!”

Vanha tarina kertoo rakennustyö-
maasta, jossa kivenhakkaajat tekivät 
työtään. Ohikulkija kysyi yhdeltä: ”Mitä 
teet? ”Hakkaan kiveä”, kuului vastaus. 
Toinen sanoi ansaitsevansa elantoaan 
kivenhakkaajana. Mutta kolmas sanoi: 
”Minä rakennan katedraalia.”

Noita kolmannen kaltaisia miehiä ja 
naisia on ollut ilo seurata kuukauden 
ajan Oronmyllyn kattotyömaalla. Eräs 

Kattoihme!

”Jos minä en anna lautoja, 
niin ei noilla katolla ole 

mitään tekemistä.”

6
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dön mahdollisti merkittävä lahjoitus, 
jolla päästiin hankkimaan tarvikkeita. 

Jouko Kukkosen Herra johdatteli 
meille työnjohtajaksi ja lisäksi parisen- 
kymmentä muuta talkoomiestä, jotka 
ovat pystyneet sitoutumaan kuukauden 
urakkaan. Jokaisen kohdalla on Taivaan 
Isän täytynyt huolehtia monista asioista 
ja perheistä, niin että miehet ovat voineet 
olla rakentamassa.

Huhtikuun alussa oli melkein koko 
maan kattava lumimyrsky. Oron yllä 
oli ”Jumalan peukalo”: joka puolella 
ympärillä tuli lunta reilusti, mutta 
Orolla alle 5 cm. Noiden sateiden jäl-
keen on ollut yhtäjaksoinen pouta. 
Töitä ei ole tarvinnut keskeyttää sään 
takia, vapun aattona viimeinen pelti kiin-
nitettiin aurinkoisessa säässä. – Kiitos 
Jeesus!

Nyt tarvitsemme ystävien apua

Kattoprojektin loppuun saattaminen 
vaatii  vielä n. 5000 euroa. Jos sinulla on 

Teksti Arto Valkeapää 
Kuvat Pertti Rautiainen

mahdollisuus auttaa voit käyttää siihen 
ystävien tiliä FI 78 4108 2340 0101 97. 
Viestiksi laita Oron katto tai käytä vii-
tettä 2610003.

Kesän tapahtumat rukouksiin

Kaiken keskellä valmistaudumme tule-
van viikonlopun miestenpäiviin ja muihin 
kesän iloisiin tapahtumiin Juhannusjuh-
lineen ja leireineen. Niistä löydät tietoa 
tapahtumakalenterista ja erillisistä mai-
noksista tässä lehdessä ja oronmylly.fi 
-sivuilta.

Toukokuussa 17.–18.5. on Lähteellä-
rukouskeidas. Kesäkauden avajaisissa 
24.–26.5. on mahtava esiintyjäporukka: 
Simojoki, Puhakka, Jämsén, Virta, Myl-
lärinen & Hulmi ym.

Otathan erityisrukouksiin Oron-
myllyn kesäleirin lapsille ja varhais-
nuorille 17.–20.6. sekä Oro Bellissimo 
-musiikki-leirin 22.–27.7.. Perheiden 
tukemiseen liittyy aviopariviikonloppu 
Rikasta minua 28.–30.6. yhteistyössä 

Kuva 1:  Ensimmäisiä uusia peltejä asennetaan.
Kuva 2:  Talkoomiesten ydinjoukko vapun   
 aattona. 
Kuva 3:  Päärakennuksen kattopellit on vaih- 
 dettu. Kiitos Jeesukselle ja taidollisen  
 sisukkaille rakentajille! 
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mitusjohtajan työlle. Olethan kanssani 
rukoilemassa Pyhän Hengen johdatusta
Oronmyllysäätiön hallitukselle tähän 
valintaprosessiin. 

Rukoillaan, että Herra johdattelisi 
Orolle uuden toimitusjohtajan jo tämän 
kesän aikana. Pyydetään Taivaan Isän 
siunausta ja voimia myös Oron työnteki-
jöille kesäkauden moniin haasteisiin.

Oronmyllysäätiö sr toimitusjohtaja
puh. 0400 641 894 
oronmylly.fi 
facebook.com/oronmyllysr

KRS:n Samassa veneessä -avioparityön 
kanssa.

Varaa jo nyt liput Rakkaat roistot -kesä-
teatteriesityksiin 8.–11.8. ja 15.–18.8.. 
Etukäteen lunastettuihin lippuihin saat 3 
€:n alennuksen. Retkiryhmille on myös 
omat etunsa. Voisitko koota porukan? 
Jälkimmäisessä viikonlopussa ehditte 
käymään myös Saaren orpokotijuhlilla.

Muutoksen aika

Vuodesta 2008 olen saanut ihmetellä 
Jumalan uskollisuutta Oronmyllyn johta-
jana, ja pari välivuotta muussa roolissa. 
Eläkeikäni alkaa marraskuun lopulla, 
ja nyt on aika muutokselle ja uuden toi-

Kuva:  Jouko Kukkosen kanssa toivo-
 tamme sinut tervetulleeksi Oron   
 uuden katon alle! 
 (kuva Pertti Rautiainen)
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Löytöretkille luontoon 
Oron Luontoakatemian kautta!
Oron Luontoakatemia tarjoaa mahdollisuuden syventää luontoymmär-
rystä monitieteellisen ja omakohtaisen havainnoinnin kautta yhdessä 
kokeneiden osaajien kanssa. Luonnon monimuotoisuuden ja luonnossa 
esiintyvien moninaisten vuorovaikutusten ymmärtäminen antaa lisä-
arvoa jokaisen elämään. Uusi ymmärrys antaa myös hyvää pohjaa ympä-
ristöystävälliseen yrittämiseen vaikkapa maa- ja metsätaloudessa tai 
luontoon liittyvässä matkailussa.

Vuonna 2019 järjestetään seuraavat kurssit:
Lumi Suomen luonnossa 6.–8.3., FT Sirpa Rasmus
Johdatus lintuharrastukseen 22.–24.5., Ph.D. Martti Heikinheimo
Metsien kasvillisuus ja sen muutokset 24.–26.7., FL Juha Venäläinen
Vedenkierto luonnossa 4.–6.9., prof. Timo Huttula

Lisäinfoa ohjelmakoordinaattori prof. Timo Huttulalta,   
timohuttula829@gmail.com, puh. 040 532 2560.
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Teksti Timo Huttula ja Anja Anttonen

Oronmylly sai patoamis- ja myllynpyö-
rittämisluvan Ruotsin vallan aikana n. 
vuonna 1650 kuningatar Kristiinalta, 
näin kerrotaan Oronmyllyn verkkosi-
vuilla.  Tuo tieto perustuu Erkki Lemisen 
kirjaamiin Aate-Pekka Anttosen isoäi-
din muistikuviin. Näin sanotaan Oron 
20 v.-historiikissa kirjassa Armon virta 
tulvii. 

Toisaalta Heikki Tervonen kertoo 
kirjassaan Elämän lähteellä, että ensim-
mäinen mylly perustettiin paikalle vasta 
Isojaon jälkeen vuonna 1833. Mistä on 
kysymys? Oliko vanhan isoäidin muisti-
kuvissa jotain pielessä? Asialle löytyi mie-
lenkiintoinen selitys Parikkalan historia-
kirjojen avulla (Juvonen 2013, Vilska 1996).

Oron alue on ollut rajaseutua Ruotsi-
Suomen ja Venäjän välillä vuosisatojen 
ajan. Pähkinäsaaren rauhan (v. 1323) raja 
vedettiin niin, että koko Parikkalan alue 
Oro mukaan lukien jäi Novgorodin puo-
lelle. Tuo virallinen raja säily lähes pari 
sataa vuotta. Rauha ei kuitenkaan pysy-
nyt rajan tuntumassa, vaan molempien 
valtakuntien joukot tekivät vuorotellen 

ryöstö- ja tuhoamisretkiä rajan yli. Suu-
rimmat levottomuudet osuivat 1500-lu-
vun lopulle noin 25 vuoden ajalle, jolloin 
Ruotsin joukot valloittivat Käkisalmen 
läänin pääosat. Täyssinän rauhassa v. 
1595 Ruotsi sitten luovutti Käkisalmen 
läänin takaisin Venäjälle. Tällöin sovittu 
raja noudatteli sisempää Salpausselkää ja 
osui Heralammen lounaispuolelle Oron-
kankaalle. 

Samaa rajaa pitkin kulkee nykyinen 
Parikkalan ja Savonlinnan välinen raja. 
Rauha kesti kuitenkin vain kolmisen-
toista vuotta ja uusi sota syttyi v. 1610. 
Sen aikana kuuluisa 'Laiska Jaakko' eli 
Jaakko de la Gardie valloitti jälleen koko 
Käkisalmen läänin Ruotsille ja solmittiin 
Stolbovan rauha v. 1617. Alkoivat voi-
makkaat väestölliset muutokset. 

Vaellusta aikojen muuttuessa

Väestöstä, joka Parikkalassa oli pääosin 
ortodokseja, suuri osa siirtyi Venäjälle ja 
heidän tilalleen asutettiin Luther-uskoista 
väkeä mm. Savosta. Myös Oron alueella 
oli ollut ortdoksiasutusta ja ortodoksi-

Oronmyllyn 
varhaishistoriaa
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Oronmyllyn 
varhaishistoriaa

 

en rukouspaikkoja. Siellä ortodokseja 
asui kuitenkin vielä v. 1690, kun muut 
ortodoksit Parikkalasta olivat jo siirty-
neet suurin joukoin Venäjälle.  Kun 
Orolle perustettiin ensimmäinen mylly, 

oli Kolmikymmenvuotinen sota juuri 
päättynyt Euroopassa ja Ruotsi-Suomi 
oli noussut suurvallaksi Westfalenin 
rauhassa v. 1648. Valtakuntaa hallitsi eri-
koinen nuori nainen, kuningatar Kris-
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tiina. Hän oli Oronmyllyn perustami-
sen aikaan 24-vuotias. 

Hän halusi sivistää maataan ja häntä 
saamme kiittää mm. Kuninkaallisen 
Turun Akatemian perustamisesta. Siitä 
tuli aikanaan Helsingin yliopisto. Oma-
päinen Kristiina luopui kruunusta muu-
tama vuosi Oronmyllyn lupakirjan alle-
kirjoittamisen jälkeen eli v. 1654. Hän 
kääntyi katoliseksi ja päätyi Roomaan.

Koitsanlahden hovi perustettiin v. 
1652 uuden Nyborg kreivikunnan 
keskukseksi ja sotaherra Arvid Wit-
tenbergin alaisuuteen. Ehkä Oronmyl-
lyn perustaminen liittyy juuri tähän. 
Mylly antoi mahdollisuuden jauhaa 
lähialueen viljat jauhoiksi. Toisaalta 
tuolloin elettiin säiden suhteen vielä ns. 
Pienen jääkauden aikaa. 

Auringon aktiivisuus oli alhainen ja 
paljon tulivuoria purkautui vuosisadan 
alussa. Kelit olivat kylmiä, esimerkiksi 
Bosborin salmi jäätyi v. 1621. Jakson 
kylmin osa katsotaan päättyneeksi juuri 
vuonna 1650. Sään kylmentyminen 
aiheutti paljon tuhoa. Katovuodet olivat 
erittäin yleisiä. Ne aiheuttivat nälänhätää 
ja kulkutauteja, kuten lavantautia ja pilk-
kukuumetta.

Uusi aika

Rauha Euroopassa, uudet rajat, hallin-
nolliset muutokset ja ehkä säidenkin pa-
raneminen vaikuttivat osaltaan myllyn 
perustamiseen Oron syvään lampilaak-
soon. Myllärin haasteena oli saada mylly 
pystyyn, toimimaan ja kannattamaan. 
Muutkin ihmiset hakivat uutta suuntaa. 
Uusia viljelijöitä asettui Nyborgin. Heillä 

oli tulevaisuuden uskoa ja energiaa aloit-
taa uutta. 

Voimme kuvitella miten isännät tulivat 
hyvinkin pitkien matkojen takaa myllylle 
jyväsäkkeineen ja lähtivät hyvät jauhot 
ja ryynit mukanaan kotimatkalle, Oron 
nettisivujen tekstiä lainatakseni. Jäikö 
myllärille isänniltä kerättyjä kupariploo-
tuja myllyn kassaan vai käytettiinkö 
jotain muita maksuvälineitä? En tiedä. 
Jollain lailla joka tapauksessa mylly toi 
tuloja sen pyörittäjille.

Vaikeuksia tuli vääjäämättä. Kylmät 
säät jatkuivat, vaikka myllyn perustami-
sen aikaan olikin tilapäisesti lämpimäm-
pää. Vuosisadan lopulla kato oli kova, 
esim. Suomen väestöstä menehtyi noin 
kolmasosa vuosina 1695–1697. 

Väkeä kiersi kerjuulla ja varmasti myl-
lyllä oli tavallista vähemmän jauhettavaa. 
Ruotsin kuningas hyödynsi Suuressa 
Pohjan Sodassa armeijansa arktisia koke-
muksia hyökkäämällä Tanskaan ja lyö-
mällä Narvassa Venäjän joukot. Lopulta 
rajut talvet sitten kuluttivat seikkailevan 
armeijan ja suurvaltakausi päättyi Pulta-
van suurtappioon v. 1709 noin 60 vuotta 
Oronmyllyn aloittamisen jälkeen.

Sen jälkeen Suomessa ja Karjalassa
koettiin Venäjän miehitys vuosina 1713–
1721. Uudenkaupungin rauhassa Kaak-
kois-Suomi ja Parikkala ja sen myötä 
Oron seutu siirtyi Venäjän valtaan (v. 
1721). Sotavuosina alueella liikkuneet 
kummankin valtakunnan sotajoukot 
aiheuttivat paljon hätää ja rasitusta 
alueen asukkaille. Viholliset tuhosivat 
asutusta ja väkeä. Oma armeija otti 
väkivalloin  ruokatarpeita. Ruotsi-Suo-
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men pyrkiessä valtaamaan takaisin me-
netetyt alueet Karjalassa vuosien 1741–42 
sodissa sotajoukot temmelsivät jälleen edes-
takaisin Parikkalan-Savonlinnan alueella. 

Venäjän armeija menestyi tässä so-
dassa paremmin ja raja lännessä siirtyi 
Turun rauhassa v. 1743 aina Kymijoelle, 
mutta jäi Parikkalan kohdalla paikoilleen 
ja sivusi siis Oron seutua edelleen. Koko 
1700-luku oli varsin sekavaa aikaa Kar-
jalassa. Siihen osui myös useita katovuosia 
ja kulkutaudit kuten isorokko verottivat 
väestöä. Vesimyllyt pääsivät rappeutu-
maan tai ne tuhottiin venäläismiehityk-
sen aikana 1700-luvun alussa. Vaikka 
niitä myöhemmin kunnostettiinkin, ei 
Oronmylly esiinny historiallisissa doku-
menteissa enää. 

1770-luvulla koko pitäjässä toimi vain 
kaksi ns. veromyllyä kotitarvemyllyjen 
lisäksi. Näin siis on ilmeistä, että ensim-
mäisen myllyn elinkaari Orolla kesti vain 
noin 60 vuotta. Se sai uuden alun v. 1833 
Isojaon jälkeen ja alkoi kukoistaa Johan 

Pitkäsen aikana vuodesta 1859 alkaen. 
Sitä historiaa Heikki Tervosen kirja mie-
lenkiintoisesti käsittelee. Kirjaa on myyn-
nissä Oronmyllyn vastaanotossa.

Kun käyt taas Oronmyllyllä, kävele 
Heralammelle, vaikka Rajajoen reittiä ja 
anna mielikuvituksellesi aikaa työstää 
kuvia näiden muinaisten rajaseutujen ta-
pahtumista. Mitähän ne sinulle kertovat, 
historiasta, ihmisistä ja kaiken Luojasta?

Monet teistä aktiivisista Oron ystävistä 
tiedätte näistä asioista paljon enemmän. 
Kertokaapa joskus lisää, mitä kaikkea 
Oron historiasta löytyykään. 

Kirjallisuus:

Juvonen J., 1996: Parikkalan historia. Gummerus.  

ISBN 952-90-7806-4. Sivun 11 karttakuva 

lainattu tästä kirjasta kustantajien luvalla.

Tervonen H., 2013: Elämän lähteillä – 

Näkymiä Oronmyllyn vaiheisiin. 

ISBN 978-951-655-689-8

Vilska M., 1969: Parikkalan historia I ja II.

Kansalliskirjapaino. Lappeenranta.

Kuva Jouko Tykkyläinen
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Teksti & kuva 
Annukka Tahvanainen

Maaliskuun alussa Oronmyllyllä oli 
samana viikonloppuna kaksi tapahtu-
maa. Saara Kinnusen vetämä Sovintoon 
elämään kanssa -kurssi sekä Esko ”Lätsä” 
Luukkosen 70-vuotissyntymäpäivät.  

Kurssia ehdittiin aloitella aamupäivän 
aikana, ja puoliltapäivin Orolle kokoon-
tunut juhla- ja kurssiväki sai nauttia her-
kullisen juhlalounaan. Sen jälkeen Merja 
Luukkonen, päivänsankarin puoliso ja 
nukketeatteri Sananjalan voimanainen, 
esitti kaksi nukketeatterinäytelmää. 
Ensin saimme eläytyä tuhlaajapojan tari-
naan, sitten jännitettiin kadonneen lam-
paan löytymistä. 

Esitysten jälkeen kuultiin lämpimiä ja 
koskettavia puheenvuoroja Eskon elä-
mästä musiikin ja yhteislaulujen lomassa. 

Lopuksi tarjolla oli maukkaat täytekak-
kukahvit. Sovintoon elämän kanssa 
-kurssille osallistui parikymmentä eri 
ikäistä henkilöä. Saara Kinnunen pe-
rehdytti aiheeseen lyhyiden esitelmien, 
ryhmäkeskustelujen ja henkilökohtaisen 
työskentelyn avulla. Kurssilla pohdittiin, 
miten päästä sovintoon menneisyyden, 
itsensä ja tunteidensa kanssa.

Jokainen on saanut lapsuudenperheen 
ja monia elämänkohtaloita, joihin ei ole 
voinut itse vaikuttaa. Ne vaikuttavat kui-
tenkin meihin ja siihen, miten minusta 
on tullut minä. Siksi on hyödyllistä työs-
tää asioita, jotka estävät elämästä sellaista 
elämää kuin Jumala on tarkoittanut. 
Tämä on tärkeää myös sen vuoksi, että 
psyykkinen tila heijastuu hengelliseen 
elämään.

Elämän juhlaa
ja sovintoa
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Elämänikuinen kaipuu

Kinnusen mukaan ihmisellä on kolme 
elämänikäistä kaipuuta: yhteyden, itsensä 
arvokkaaksi kokemisen sekä merkityk-
sellisyyden kaipuu. Ne on tarkoitettu 
täyttymään kodissa. Nämä kaipuut ovat 
Jumalan meihin asettamia ja pysyvät 
meissä, vaikka eivät täyttyisikään. Niiden 
tietäminen ja toteutumisen tunnistami-
nen auttavat ymmärtämään itseä ja sitä, 
jos elämässä on sellaista kaipuuta ja pa-
haa oloa, jolle ei löydy selitystä senhetki-
sestä elämäntilanteesta. 

Henkilökohtaisella tasolla näitä asioita 
lähestyttiin pienryhmäkeskusteluissa eri-
laisten kysymysten kautta, kuten: Minkä-
lainen oli minun ja vanhempieni välinen 
kiintymyssuhde? Ketkä ovat elämässäni 
vahvistaneet tunnettani siitä, että olen 
arvokas? Mitkä asiat ovat tuoneet 
minulle merkityksellisyyden tunnetta? 

Vaillejäämiset ja puutteet henkisissä 
perustarpeissa nousevat kipuna pintaan 
viimeistään aikuisiässä. Jos löytää kipu-
jensa juuret, voi etsiä lääkettä parantu-
miseen. Kurssilla pohdittiin, miten tästä 
päästään eteenpäin. Kun on tutustunut 
taustaansa, joutuu tienhaaraan: katke-
roidunko vai voinko antaa anteeksi? 
Anteeksi voi antaa vasta, kun tietää, 
mitä antaa anteeksi. Anteeksianto on irti 
päästämistä, se taittaa anteeksiannetuista 
asioista kivun kärjen ja vapauttaa, ennen 

muuta itseä. Myös itselleen on tärkeää 
osata antaa anteeksi. Anteeksiantamatto-
muus itselle on vihollisen ansa.

Seuraavana päivänä pohdittiin, kuinka 
kasvaa elämän suorittajasta unelmien 
toteuttajaksi. Olemme saattaneet ajau-
tua kauas siitä, millaista elämää oikeasti 
haluaisimme elää. Jumalalla on kuiten-
kin suunnitelma jokaista varten, ja se on 
itse kullekin paras mahdollinen. Viitteitä 
tästä voi löytyä omista taipumuksista tai 
siitä, mikä on itselle mieluista. Kaikki 
unelmat eivät kuitenkaan aina toteudu, ja 
toteutumattomia unelmia on lupa surra. 
Lohdutuksen Jumala on luvannut täyttää 
tarpeemme hyvyydellään. Jotain uutta on 
ehkä tulossa. 

Kurssin lopputeemaksi nousi tavoite 
Jumalan palvelemisesta omilla persoo-
nallisilla ominaisuuksilla ja lahjoilla. 
Kukin ihminen on ainutlaatuinen ja 
kokee Jumalan läsnäolon ja uskon eri 
tavoin. Myös käytännössä elämme uskoa 
todeksi eri tavoilla. Meidän tehtävämme 
on Kinnusen mukaan hyväksyä ainutlaa-
tuisuutemme ja erilaisuutemme ja kehit-
tää itseämme oman polkumme kulkijana. 

Viikonlopun anti toi ahaa-elämyksiä 
oman elämäntarinan tarkastelussa. Se 
käynnisti ajatusprosesseja, auttoi näke-
mään omaa henkilöhistoriaa uudesta, 
erilaisesta näkökulmasta. Vääjäämättä se 
myös johdatti ajattelemaan, kuinka olen 
itse ollut osallisena omien lasteni elämän 
rakentumisessa. Tässä huolessa lohdut-
tavat Saara Kinnusen sanat: vajavaisessa 
maailmassa täydellistä lapsuutta ei ole 
kenelläkään.

Annukka Tahvanainen 

Elämän juhlaa
ja sovintoa

Kuva: Nyt Esko sulle laulamme, me onnea 
 toivotamme. On Herra lahjaa elämä,  
 me Häntä ylistämme”, lauloi juhla- 
 väki päivänsankarille. 
 Kuvassa päivänsankari Esko Luukkonen  
 Merja-vaimonsa kanssa.
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Pääsiäisenä Oronmyllyllä vietettiin nuorten ja nuorten aikuisten leiriä, teemana oli Pako. 
Monelle leiriläiselle Oronmylly tuntui olevan tärkeä pakopaikka kevään kiireiden 
keskellä. Tälläkin leirillä Oronmyllyn koettiin olevan kuin koti, jossa voi olla juuri sellai-
nen kuin on. Jyväsalin sohvilla on lupa levätä ja nauraa yhdessä kavereiden kanssa ja 
Jyväkirkossa luottamus Jumalaan ja Hänen huolenpitoonsa saa vahvistua. 

Pääsiäisen sanoman äärellä oli hyvä viettää aikaa yhdessä toisten kanssa. Leiri alkoi pitkä-
perjantaina Parikkalan seurakunnan pääsiäisnäytelmällä ja päättyi sunnuntain sanajuma-
lanpalvelukseen. Perjantain tutustumishetkessä jokainen leiriläinen sai valita esillä olevista 
sana- ja kuvalapuista itseään kuvaavat palat ja esittäytyä niiden avulla. Vaikka leirillä oli 
osallistujia, jotka ovat olleet Oronmyllyn leireillä yhdessä jo monta kertaa, oli hauska 
huomata, että toisista riitti uutta opittavaa. Erityisesti iloitsimme parista uudesta kasvosta 
nuorten leireillä. Myös itsestämme ja Jumalasta opimme leirillä lisää.

Pako-teema ilmeni leirin aikana eri tavoin. Esimerkiksi lauantaina ohjelmassa oli pako-
huonepeli, jossa leiriläiset ratkoivat mysteerejä ja onnistuivat yhteistyöllä pakenemaan 
Egyptin faraota. Käsittelimme Raamatun pakokertomuksia ja luimme Eevasta ja Aada-
mista, jotka piiloutuivat Jumalaa sekä Joonasta, joka pakeni Jumalalta saamaansa tehtä-
vää ja opetuslapsista, jotka jättivät Jeesuksen tämän vangitsemisen hetkellä. Pohdimme, 
mitä voisimme näistä kertomuksista oppia ja millaisissa tilanteissa ja minne itse mahdolli-
sesti pakenemme. Tulimme lopputulokseen, että Jumalaa on mahdotonta paeta, sillä Hän 
on kaikkialla. Pakomatkoiltamme saamme kääntyä Jumalan puoleen ja paeta ristin juu-
relle. Risti on avain, joka avaa oven Jumalan luo.

Leirillä puhuttiin myös nuorten toiminnan tulevaisuudesta Oronmyllyllä. Nuoret kertoi-
vat, kuinka Oronmyllystä on tullut heille rakas ja tärkeä paikka ja nuorten toive on, että 
rippileirit ja muu nuorten ja nuorten aikuisten toiminta voisivat Oronmyllyllä jatkua. 

Olemme järjestäneet nuorten viikonloppuleirejä vapaaehtoisina yhdessä Lotta Liuskan 
kanssa kahden vuoden ajan ja on ollut hienoa sekä itse oppia 
leirien järjestämisestä että nähdä nuorten ottavan vastuuta erilai-
sista tehtävistä. Tämäkin leiri sujui yhteistyöllä, esimerkiksi ilta-
hartauden pitäjäksi ja säestystehtäviin saimme innokkaita nuo-
ria. Rukoilemme ja luotamme, että nuoret ja uudet vastuunkan-
tajat löytävät myös tulevaisuudessa tiensä Oronmyllylle.

Hilla Kaartti
Sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija

Teksti & kuvat Hilla Kaartti

”Riparista lähtien oon tajunnut, 
  miten tärkeä paikka tää on.”
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Kesän kohokohta 
Oro Bellissimo -musiikkileiri 22.–27.7.
Suosittu Oro Bellissimo –musiikkileiri järjestetään jälleen ensi kesänä. Leiri kokoaa aikuisia ja nuoria musiikin ja 
laulun ammattilaisia ja harrastajia. Myös alle 12-vuotiaat ovat tervetulleita huoltajan seurassa.

Leirillä pääset musisoimaan ammattilaisten kanssa ja saat mahdollisuuden nostaa musiikillisia taitojasi uudelle 
tasolle. Jousien, puhaltimien ja lyömäsoitinten soittajat soittavat orkesterissa. Yksityisopetusta annetaan laulussa 
ja pianossa. Leiri on kansainvälinen, mutta suomen kielellä selviää hyvin. Ohjelmistossa on ainakin Vivaldin Kesä 
sekä Lasse Heikkilän klassikkosävelmiä. 

Leiri alkaa ma 22.7. aamupäivällä Oronmyllyllä ja päättyy orkesterin osalta konserttiin Heinäveden kirkossa  27.7. 
la iltapäivällä. Tarvittaessa voit palata yöpymään Oronmyllylle vielä yhdeksi yöksi. Pianistit ja laulajat konsertoivat 
lauantaina Parikkalassa.

Opettajina toimivat mm. kapellimestari Lehari Kaustel, säveltäjä Lasse Heikkilä, sellisti Sanna-Kaisa Ruoppa  
muusikko Juhani Aaltonen ja viulisti Jasmin Mönkkönen sekä pianisti Tuomas Kivistö.

Hinnat • 250 € täysihoito + 70 € kurssimaksu, alle 12-vuotiaat: 180 € täysihoito + 70 € kurssimaksu
 • Kysy perhealennusta!

Ilmoittaudu viimeistään 15.6. Oronmyllyn nettisivujen kautta
oronmylly.fi/fi/tapahtumat/ilmoittautuminen/nro:149.
Ilmoita lisätietoihin ikäsi, instrumenttisi sekä laulu/soitto-  
kokemuksesi!
Ilmoittautua voi myös puh. 0400 793 441 tai toimisto@oronmylly.fi

Järjestäjät Crescendo Finland, Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus 

Yhteistyössä 

Kuva 1:  Sini Ahola (vas.), Elsa-Maria Maaranen, 
 Antti Innanen ja Lotta Liuska Oron ruokalassa.
Kuva 2:  Pääsiäisleirin yhteistä puuhailua.  

Kuva 3:  Mirjami Hanhisalo ilahdutti leirillä 
 soittotaidoillaan ja toimi jumalan-  
 palveluksessa kanttorina. 
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Teksti Marja-Liisa Malmi 
Kuvat Maria Malmi ja Tapsa Jäntti

Usein etsimme Jeesusta sieltä, missä 
Hän ei ole, emmekä huomaa Häntä 
siellä, missä Hän on.

Pääsiäisaamuna naiset Jeesuksen hau-
dalla olettivat ilman muuta löytävänsä 
Jeesuksen. Totta kai Jeesus on siellä, 
mihin hänet viimeksi laitettiin. Hellästi
Hänet kiedottiin käärinliinoihin ja 
asetettiin kalliohautaan. Iso kivi vieri-
tettiin haudan suulle. Totta kai naiset 
etsivät Jeesusta kuolleitten joukosta.

Me etsimme Jeesusta kuolleiden jou-
kosta, jos ajattelemme, että Hän on 
vain hyvän elämän opettaja ja elämän 
esikuva. Jos ajattelemme, että kristin-
usko on uskonto muitten joukossa. 
Sen voi valita tai olla valitsematta. Se 
on kuivakka ja muotomenoja sisältävä, 
tosin hyvin laajalle levinnyt oppi. Se on 
oppi, josta voi pysytellä sivistyneen 
välimatkan päässä, niin että voi itse 
kuitenkin täysin hallita oman elämän-
kulun. Se on oppi, jonka kauneimmat 
helmet voi poimia koristamaan elämän 
juhlahetkiä, kauneimmat laulut siivit-
tämään elämän iloja ja suruja.

Miksi etsitte elävää 
kuolleitten joukosta?

Mutta Jeesus yllättää meidät kuten 
yllätti naiset haudalla. Jeesus ei pysy 
siellä, mihin Hänet viimeksi laitoimme. 
Hän ei ole vain uskonto vaan elämää 
pulppuava elävä usko. Hän on vesi, 
joka kirkkaan puron lailla etsii tiensä 
mitä vaikeimpiin paikkoihin ja ahtaim-
piin koloihin. Hän on valo, joka tun-
keutuu synkimpään pimeyteen ja antaa 
elämään tarkoituksen. 

Hän on se paimen, joka ottaa väsy-
neen ja rähjääntyneen syliinsä ja kan-
taa kotiin. Hän ei pysyttele kirkkosa-
leissa ja rukoushuoneissa vaan pujah-
taa elämän keskelle huomaamatta. 
Häntä eivät pidättele paksutkaan sei-
nät, raskaat ovet tai meidän ennakko-
luulomme.

Emmauksen tien kaksi kulkijaa eivät 
tunnistaneet ylösnoussutta Jeesusta, 

”Mutta Jeesus yllättää 
meidät kuten yllätti naiset 

haudalla.”
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joka kulki heidän kanssaan yhtä mat-
kaa. Kulkijoista tuntui vain niin hyvältä 
purkaa surun ja pettymysten taakkaa 
tälle muukalaiselle. Jeesuksen kuo-
leman tuoma järkytys täytti mielen. 
Kun Jeesus kulkee kanssamme oman 
elämän Emmauksen tiellä, sen saat-
taa huomata vasta jälkikäteen. Palaset 
asettuvat kohdalleen. 

Menetin aviomieheni lähes 16 vuotta
sitten äkillisesti liikenneonnettomuu-
dessa. Oman elämäni suurimassa surussa 
ja murheessa Jeesus lähetti rinnalleni 
suuret määrät ystäviä, esirukoilijoita 
ja lohdun tuojia. Joku kirjoitti sään-
nöllisesti tekstiviestejä, toinen kutsui 
mukaansa lenkille, joku toi perheelle 
ruokaa. Monet auttoivat aivan käytän-
nön asioissa, koska olin surusta turta 
ja lamaantunut. 

Tässä kaikessa avussa tunnistin Jee-
suksen läsnäolon vasta jälkeenpäin. 
Hän ympäröi minut lohdutuksellaan. 
Oikeastaan vasta surussa Hänen rak-
kautensa ja läsnäolonsa tuli todelliseksi. 
Sain ”aarteen pimeyden peitosta”. Sain 

aarteeksi Hänen läsnäolonsa, joka ei 
koskaan väisty elämästäni.

Uskon silmin katsottuna monet tapah-
tumat ja vaiheet saavat aivan uuden 
merkityksen. Sitä, mitä toinen sanoo 
hyväksi onneksi ja sattumaksi, Juma-
lan lapsi sanoo johdatukseksi. Se, mikä 
toisen mielestä näyttää suurelta onnet-
tomuudelta ja elämän katastrofilta, onkin 
Jumalan omalle siunaus, joka vie yhä 
lähemmä Jeesusta. 

Kävipä meille mitä tahansa, aina 
olemme turvassa. ”Varpusia saa kah-
della kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala 
ei unohda yhtäkään 
niistä. Teidän jokai-
nen hiuskarvannekin 
on laskettu. Älkää 
siis pelätkö. Olette-
han te arvokkaampia 
kuin kaikki varpuset” 
(Luuk 12:6,7).

Marja-Liisa Malmi
Parikkalan seurakunnan kirkkoherra
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Kaija Sivonen, 
Oron ystävien uusi sihteeri

”Mikä ihmeen Oronmylly”, ihmetteli Kaija, nuori työntekijä joensuulaisella kauppa-
puutarhalla vuonna 1989. Puutarhan omistajalla oli tapana lahjoittaa Oronmyllylle 
vihanneksia ja Kaijan tehtävänä oli toimittaa vihannekset kuljetuspaikalle. Työssä 
oli kiirettä ja määränpää outo, mutta nimi jäi mieleen.

Vuosia ehti kulua lähes kolmekymmentä ennen kuin Kaija päätti ottaa paikasta sel-
vää. Uskoontulon myötä mystinen Oronmylly oli alkanut kiinnostaa, ja hän rupesi 
etsimään siitä tietoa internetin välityksellä. Tämä puolestaan johti ensimmäiseen 
Oronmylly-vierailuun, viikon mittaiseen raamattulomaan kesällä 2017. Yllätys oli 
melkoinen, kun Kaija jo reilun vuoden kuluttua sai kutsun Oron ystävien sihteeriksi. 
Tehtävä mietitytti, vaikka kokemusta toimistotyöstä oli vuosien varrella ehtinyt 
karttua runsain mitoin. Kaija päätti tarttua haasteeseen ja ylittää omat epäilyksensä. 
Ehkä tällä tehtävällä olisi jokin tarkoitus ja siunaus. Kaija aloitti Oron ystävien  
sihteerinä vuoden 2019 alussa.

Uusien tehtävien haltuunotto oli alussa työlästä. Sihteeri on näköalapaikalla Oron-
myllyn toiminnan moniin haasteisiin. Kaija on ymmärtänyt rukouksen ratkaisevan 
tärkeän merkityksen ja haastaa Oron ystäviä edelleen rukoilemaan Oronmyllyn ja 
sen toiminnan puolesta. Mielellään hän myös tutustuisi jäseniin ja pyytää ihmisiä 
tarttumaan hihasta ja tulemaan juttusille, jos joku tunnistaa hänet tapahtumissa. 
Kaija toivoo erityisesti enemmän nuoria ja työikäi-
siä ihmisiä Oron toimintaan. Tässä ystävät voivat 
olla viestin ja kutsun viejinä.

Kaijan koti sijaitsee Kontiolahden Lehmossa, ja 
työpaikka on Joensuussa. Vapaa-aikanaan Kaija 
tarttuu mielellään erilaisiin käsitöihin ja aina sii-
hen, mitä milloinkin tarvitaan. Hän on aktiivisesti 
mukana Joensuun seurakuntien toiminnassa mm. 
messuavustajana. Hänellä on palo innostaa ja roh-
kaista kristittyjä tuomaan uskoa esille omassa arjes-
saan. Kaijalle Kristuksen lahjoittaman anteeksian-
non uuttaluova voima on tullut todeksi ja eläväksi 
oman elämän erilaisissa vaiheissa.

Haastattelun pohjalta kirjoittanut    
Annukka Tahvanainen

Teksti Annukka Tahvanainen
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Uusi musiikkinäytelmä Parikkalan Oronmyllyllä 
Rooleissa mm. Maarit Peltomaa, Lasse Kortelainen,  
Pekka Maaranen, Lasse Riutamaa ja Ari Tähkäpää 

Ensi-ilta 9.8. klo 18 
10.–11.8. 14 ja 18 
15.–17.8. klo 18 

18.8. klo 16 
 
 

Liput 25 € , ryhmät (väh. 5 henkeä) 22 €  
2.8. mennessä lunastetut ennakkoliput 20 €  

Alle 10 v. vapaa pääsy 
Teatteriateria 14 €, väliaikatarjoilu 5 €  
Lipunmyynti ja varaukset 13.5. alkaen  

oro.teatteri@gmail.com 
044 241 9653 

www.oronmylly.fi  

Oronmyllyn  
kesäteatteri  

esittää 
 

Rakkaat 
Roistot 

 

 

Arto Myllärinen – Reetta Hulmi 
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Toukokuu 

24.–26.5. Kesäkauden avajaiset, Pekka Simojoki, 
 Ilkka Puhakka, Jukka Jämsén, Kalle  
 Virta la, Arto Valkeapää, ym. ** 
25.5.  klo 15 Rakkauden reissumies, pienois-
 näytelmä, Arto Myllärinen ja Reetta Hulmi
31.5.–2.6. Maalauskurssi Oronmyllyllä, Ateljee-koti  
 Seppo Saukkonen

Kesäkuu 

3.–5.6. Pyhät polut vaellusryhmät,   
 yhteistyössä Pyhät Polut ry:n kanssa
5.–9.6. Kupit nurin -päihdekuntoutusleiri,  
 Pekka Maaranen, Ulla Ekholm ym. * 
7.–9.6. Kesäteatteriharjoitukset, kutsutuille  
 näyttelijöille ja talkoolaisille
 17.–20.6. Oron kesäleiri lapsille ja varhaisnuorille, 
 Mari Maximilien, Laura Kuivalainen,  
 Juho ja Reetta Karjalainen, Liisa   
 Rautiainen, ym.  *
21.–23.6. Oron juhannus ja Nuorten Juhannus  
 ”Polte” 
22.6.  klo 13 Haavani on lahjani, Jipun konsertti 
 Jyväkirkossa
28.‒–30.6. Rikasta minua -aviopariviikonloppu,  
 yhteistyössä KRS:n kanssa

Heinäkuu 
2.‒7.7. Raamattuloma, Paula ja Viljo Kaikkonen, 
 Riitta Keskimäki *  
15.‒19.7. Heprea-viikko, Heprealaisten laulujen,  
 tanssien ja kielen (kolme eri tasoa)  
 opetusta, Hannu Hiipakka, Jouni   
 Pajunen ym. *  
19.7. Yhteiskonsertti klo 16 ja sapattiateria  
 klo 18
19.‒21.7. Israel-viikonloppu, Hannu Hiipakka,  
 Yacov Sarig * 
22.‒28.7. Oro Bellissimo -musiikki- ja kuoroleiri,  
 Lehari Kaustel ja Lasse Heikkilä, ym. *
24.‒26.7. Metsien kasvillisuus ja sen muutokset,  
 Luontoakatemia, FL Juha Venäläinen *

Elokuu 
5.‒8.8. Kesäteatterin harjoitukset, kutsutuille  
 näyttelijöille ja talkoolaisille
8.–11.8. Kesäteatteri esittää: Rakkaat roistot 
 to 8.8. klo 18 Kenraaliharjoitus
 pe 9.8. klo 18 Ensi-ilta
 la 10.8. klo 14 ja 18
 su 11.8. klo 14 ja 18
15.–18.8. Kesäteatteri Rakkaat roistot
 to 15.8. pe 16.8. ja la 17.8. klo 18
 su 18.8. klo 16
16.‒–18.8. Orpokotijuhlien majoitus  
30.8.‒–1.9. Israel ja seurakunta, Pentti Holi, Hannu 
 Taipale, Avner Goren, Teijo Telaranta, 
 Hannu Takkula, Päivi Taskinen,   
 Leena Juppala ym. *

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua.

Tapahtumista lisätietoja: oronmylly.fi, Sana-lehti ja KRS:n kurssit 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 **
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Julkaisija

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

Toimitus

Päätoimittaja Timo Huttula
timohuttula829@gmail.com

Toimittaja
Annukka Tahvanainen
tahvanainenannukka@gmail.com

Hallitus 2019

Timo Huttula, pj.
Kaija Sivonen, siht..
Tapio Kilpiä, vpj.
Marita Liukku
Martti Nykänen
Raija Palola
Aarne Saarinen
Elisa Solasaari

Seuraava lehti ilmestyy
elokuussa  2019
Materiaali 15.7. mennessä

Taitto
Lea Vestovuo, KRS

Kansikuva
Kivi vedessä
Kuva: Jari Sivonen

Oron ystävät ry:n tilinumero

IBAN: FI78 4108 2340 0101 97
BIC: HELSFIHH

Kirjapaino I-print, Seinäjoki
Painos 1850 kpl
   

Perinteinen 
ORON JUHANNUS 

ja Nuorten Juhannus Polte
21.–23.6.

Juhannusviikonlopun ohjelma alkaa 
pe 21.6. klo 17 päivällisellä ja päättyy 

su 23.6. lounaan jälkeen. 

Ohjelmassa perinteinen Juhannusaaton 
kokkojuhla lammen rannalla klo 19. 

Juhannuspäivänä Karjalainen kansanmessu klo 11 
ja Haavani on lahjani Jipun konsertti klo 13. 

Ohjelmissa mukana myös Case4you. 
Nuorille omaa ohjelmaa.



ronmylly

Palautusosoite: Oron ystävät ry., 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.fi4041 0895

Painotuote

Vielä ehdit ilmoittaa lapsesi  
Oron Lasten ja varhaisnuorten leirille 

17.–20.6.
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä: 
oronmylly.fi/tapahtumat/Lastenleiri
tai toimisto@oronmylly.fi


