
Oron ystäväOron ystävä
Oron ystävät ry. jäsenlehti 3/2021

Oron ystävä

Tässä numerossa mm.

Juhlaa ja ruusuja s. 8

Yhteinen tavoite s. 16

Taustani on korjaamaton s. 20



2

että Oronmyllyn toimintaa ihmiset olo-
suhteista huolimatta näin tukevat. Juma-
lan auringon paistetta tosiaan!

Miksi näin tapahtuu? Mistä tuo halu 
ja usko Oron toiminnan merkittävyyteen 
tulee? Minusta kyse on siitä, että Jumala 
motivoi meitä. Remontissa mukana ol-
leena olen saanut kuulla monia liikutta-
via kertomuksia siitä, miten eri ihmisten 
tie Orolle on johtanut. Useimmiten nuo 
keskustelut on käyty saunassa talkoopäi-
vän jälkeen tai sitten ruokapöydässä. 

Olen kuullut Jumalan aktiivisesta ja 
erityisestä johdatuksesta. Kahta saman-
laista kertomusta ei ole. Kuitenkin niissä 
on yhteisenä piirteenä se, että Jumalan 
kutsu on todelliseksi ja aidoksi koettu. Ja 
kutsuun on vastattu. Talkoolaisten syvä 
motivaatio kumpuaa useimmiten juuri 
siitä, että Orolla on kohdattu Jumala ja 
halutaan tehdä sama mahdolliseksi muil-
lekin. 

”Pieniä ihmeitä täynnä on elämä, pieniä ihmeitä pullollaan…”

Teksti Timo Huttula
Kuva Leena Ahtiainen-Huttula
Taustakuva Pixabay

”Olen kuullut Jumalan 
aktiivisesta ja erityisestä 

johdatuksesta.”

T    
ällaista gospel-laulua kuuli 1970-
luvulla. Laulu jatkuu: ”Sä kysyt 
missä on Jumalan auringon paiste? 

– Se niissä koh-dataan!”. Ihmeellisesti 
olemme saaneet tällaisia pieniä ihmeitä 
kokea Orolla. Ilo niistä huipentui, kun 
saimme vihkiä uusitun Jyväkirkon 
käyttöön syyskuun alussa. Kaunis ja 
valoisa kirkko oli täynnä kiitollista 
juhlakansaa. 

Tukea kirkon remontille on tullut mo-
nin tavoin. Toimiston laskujen mukaan 
talkootyötä oli avajaisiin mennessä tehty 
1054 työpäivää. Tämä tarkoittaa kirkon 
purussa ja rakentamisessa sekä keitti-
össä tehtyä työtä. Työn rahallinen arvo 
on varovaisestikin arvioiden lähes neljän-
nes miljoona euroa. Tuohon summaan 
eivät sisälly erityisten osaajien kuten ark-
kitehdin, tekstiilitaiteilijan tai designpuu-
sepän työpanosten arvo. Jäsenistömme ja 
erityisesti kummit ovat uskollisesti anta-
neet varojaan kulujen kattamiseen. 

Kolmetoista yritystä on tukenut re-
monttia joko merkittävillä lahjoituksilla 
tai materiaalialennuksilla. Kaikki tämä 
aikana, jolloin yhteiskunta on ollut epi-
demian kourissa ja monenlaisia rajoituk-
sia on ollut voimassa! On ihmeellistä, 
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”Pieniä ihmeitä täynnä on elämä, pieniä ihmeitä pullollaan…”

Pienten ihmeiden virta

Pienten ihmeiden virran tuloksena kirk-
kosali on nyt kaunis ja sen varustelu on 
parantunut merkittävästi. Akustiikka on 
erinomainen ja AV-laitteet ajantasaiset. 
Kirkon vanhan sakastin tilat on uusittu 
erityisesti nuorten ja lasten käyttöön. 
Siellä saa olla rauhassa mukavassa 
huoneessa. Pehmeä ja värikäs sisus-
tus houkuttelee oleilemaan rennosti ja 
pohtimaan syntyjä syviä. Toivottavasti 
moni nuori saa sieltä evästä elämän-
matkaansa. Lasten toiminta laajenee 
luontevasti leikkikentälle oven takana.  

Orolla on vuosikymmenien ajan saar-
nattu, veisattu ja rukoiltu yhdessä. Nyt 
meillä on erityinen hiljainen huone juuri 
näitä kohtaamisia varten. Toivon ja ru-
koilen, että se on ahkerassa käytössä ja 
että siellä moni meistä saa kohdata Juma-
lan yhdessä sielunsa hoitajan kanssa. 

Olen leikkinyt mie-
lessäni ajatuksella, 
että jos ja kun kirkon 
päivityskorjausta joskus lähivuosina teh-
dään, tuo kunnostuksen tarve näkyisi eri-
tyisesti kahdessa kohteessa kirkkoa: alt-
tarin polvistumispehmusteissa ja hiljaisen 
huoneen oven sarananoissa. Olisivatko 
ne siihen mennessä olleet niin vilkkaassa 
käytössä, että niiden kunnostusta ensim-
mäiseksi tarvittaisiin? Olisiko meillä niin 
suuri tarve hiljentyä Herran edessä, että 
nuo paikat pian kuluvat? Eikö olisi aika 
hienoa?

Tervetuloa Orolle näkemään ja kuu-
lemaan lisää Jumalan pienistä ihmeistä! 
Niitä syntyy edelleenkin!

Timo Huttula
Oron ystävät ry:n hallituksen pj.

Puheenjohtajan kynästä
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Oron ystävien uutisia

Toiminta Oronmyllyllä on ollut jo hyvässä vauhdissa, vaikka koronaepidemia on siihen 
vielä vaikuttanut ja rajoitustoimia on jouduttu käyttämään. Oronmyllyn kesäkauden ja 
syksyn tapahtumista saatte väläyksiä tämän lehtemme kuvakertomuksista ja artik-
keleista. Yllä tämän hetkinen jäsenmaksubarometri.

Kirkkotalkoolaiset aloittivat jälleen aherruksensa elokuussa, ja piispa Seppo Häkki-
nen vihki kirkon uudelleen käyttöön 5.9.2021. Paljon jäi vielä tekemistä syksyllekin, 
kuten ilmalämmitys, kirkon sivutilojen viimeistely sekä AV-työt. Nyt lehden ilmestyessä 
voinemme todeta, että olemme ihmeellisellä tavalla saaneet kirkon kunnostamiseen 
ja kaunistamiseen tarvittavat tekijät ja varat. Sydämellinen kiitos tuestanne! Keväällä 
jatketaan kirkon ulkovuorauksen ja eristyksen parantamisella. Kattoremonttikin tulee 
pian ajankohtaiseksi.

Huhtikuussa käynnistetty tukikampanja jatkuu edelleen jäsenistölle suunnattuna 
puhelinkampanjana. Sen vetäjiä ovat Pauli Saukkonen, Annikki Siren, Esko Repo ja 
Marketta Eskelinen. Heidän tiiminsä soittaa jäsenistölle. Haluatko olla mukana soit-
telemassa? Muutamalle lisäsoittajalle olisi töitä! Ota yhteys sihteeriimme Irikseen. 
Hänen yhteystietonsa löytyvät lehden takakannesta.  Soittokampanja jatkuu vuoden 
2022 toukokuun loppuun saakka. Soittajat keräävät jäseniltä ajatuksia Oron toiminnan 
kehittämisestä ja haastavat mukaan kirkkokampanjaan. Samalla päivitämme jäsenten 
puhelin- ja sähköpostitietoja.

Oron YouTube-kanava on osoittautunut suosituksi. Sen kautta tilaisuuksia voi seu-
rata etänä niiden aikana. Suosittuja ovat olleet Miesten- ja Naistenpäivien puheen-
vuorot. Myös erillisiä videopuheenvuoroja löytyy kanavalta. TV oronmylly eli Oron 
YouTube-Kanava kannattaa tilata itselle, niin saa ilmoituksen sähköpostiin uusista 
julkaisuista. Kerro 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. 

Kesän 2022 kesäteatteriesitystä ”Hiekkaan piirretty” valmistellaan jo aktiivisesti. 
Marketta Eskelinen toimii esityksen tuottajana. Rukoillaan, että taloudelliset tukijat 
ja tarvittavat teatterin tekijät löytyvät.

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

Muistutan vielä Ystävien hallituksen käynnistämästä Siun Enkeli -toiminnasta. Ky-
seessä on siis tukitoiminta vähävaraisia varten, jotta he voivat osallistua Oronmyllyn 
tapahtumiin. Tarvetta on esimerkiksi isojen lapsiperheiden osallistumisen tukemi-
seen. Voit ilmoittautua toimistoon ja kertoa, että haluat kustantaa jonkun tai joidenkin 
henkilöiden osallistumisen esimerkiksi jouluun tai lastenleirille. Voit ilmoittaa myös 
muunlaisesta osallistujien tukemisesta. Toimistosta ilmoitetaan sitten sinulle, milloin 
ja ketä voit tukea. Tukisumman ja tukitapausten määrän voit itse valita.

Huomio!

Huomio!
Teksti Timo Huttula 
Kuva suojelusenkeli, 

Pixabay
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Jäsensihteerille tulee ajoittain kyselyjä Oron ystävät ry:n jäsenyyteen ja tähän lehteen 
liittyen. Siksi olemme koonneet jäsenyyteen liittyvän Kysymys-vastaus-listan. Se 
löytyy lehden lopusta ja Oron sivuilta.

Kummeja lisää. Olemme saaneet ilahduttavasti lisää kummeja koko ajan. Silti lisää 
vielä kaivataan. Oronmyllyn tukitoiminnassa kummeilla on erittäin tärkeä rooli. Kummi 
sitoutuu säännölliseen lahjoittamiseen Oron ystävien tilille. Normaali tukisumma 
on 50 €/kk. Summa voi toki olla suurempikin. Kummi saa tiettyjä alennuksia Orolla 
käydessään. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy sivulta: oronmylly.fi/fi/oron-ystavat.

Monet kristilliset järjestöt ja yhteisöt ovat saaneet testamenttilahjoituksia työnsä 
tukemiseksi. Myös Oronmyllysäätiölle voidaan tehdä testamentti. Se on väline, joka 
mahdollistaa perinnön ohjautumisen taholle, joka ei kuulu lakimääräiseen perimys-
järjestykseen, ja jo laadittua testamenttia voi myös muuttaa. On tärkeää, että kaikki 
tehdään oikein alusta alkaen. Oronmyllyn nettisivuilta ja toimistosta voi noutaa ohjeet 
testamenttilahjoituksen tekemiseen. Netissä: oronmylly.fi/files/images/testamentti.pdf.

Kannustan edelleen meitä kaikkia pitämään Oron asiaa esillä mahdollisimman 
monin tavoin. Kehutaan Oroa ja puhutaan siitä varsinkin nyt uutta suuntaa hakies-
samme. Esitellään Oron toimintaa internetsivujen avulla, Facebookin kautta, tuodaan 
paikalle vanhoja Oron kävijöitä sekä myös uusia henkilöitä. Viestinnässä suusta suu-
hun menetelmä on tunnetusti tehokkain! Tule mukaan Oron alueyhteyshenkilöksi, jos 
olet kiinnostunut esimerkiksi järjestämään tapahtumia kotiseudullasi Oron hyväksi. 
Tästä saat lisätietoja allekirjoittaneelta.

Lopuksi vielä harkintaanne taloudellisen tuen haaste. Valitettavasti Oronmyllyn 
tapahtumatoiminta ei kata kaikkia Oron kuluja. Niinpä Ystävien taloudellinen tuki 
on aivan ratkaisevaa Oronmyllyn toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 
Tästä tulee meille Oronmyllyn toimiston ja Oronmyllysäätiön kautta nöyrän kiitolli-
sia viestejä jatkuvasti. ’Uskollista antajaa Jumala rakastaa!’ – Ei siis unohdeta Oroa, 
vaikka toiminta siellä onkin jo hyvässä vauhdissa. 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 viesti-
kenttään sana ’Kirkko’. Kiitos lahjastasi, jokaiselle eurolle on Orolla 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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Oronmyllyn Jyväkirkon korjausta Oronmyllyn Jyväkirkon korjausta 
ovat tukeneet seuraavat tahotovat tukeneet seuraavat tahot
Eikala Oy
Etelä-Karjalan Osuuskauppa
Hammaslab Oy
Iivari Mononen Oy
Itä-Suomen Monimestarit Oy
Jyrki Kosonen
Kesälahden Kodinkaluste Ky
Kirsi-Kiinteistöt Oy
Kiinteistö Oy Vanhala
Kiteen Kirja-Info Kiteen Kirjakauppa Oy
Kotkan Sähköasennus Oy

Laatokan Lankku Oy
Malmi Capital & Consulting Oy
OP Etelä-Karjala
Parikkalan Putkitus Oy
Parikkalan Väri Oy
Puurin Kanala
Pyhät Polut ry
Rakennussuunnitelu Immonen Oy
Rautakauppa A ja M Kinnunen Ky
Urheilu Koskimies Oy

Eero Junkkaala (pe - la), 
Erkki Lehtonen, 
Kristiina Tanhua-Laiho, 
oopperalaulaja Matti Turunen 
(la-ilta - su), Juho Karjalainen, 
Esko Luukkonen, Sari Pennanen, 
nuoria ja toivottavasti sinä!

yhteistyössä
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Sarin sanomaa

Eivätkö nuo voisikin kertoa omaa tari-
naansa elämästä ja kuolemasta, touhusta 
ja sen tiimellyksessä tulevista kolhuista? 
Ja niin mieleni rauhoittui, oikeastaan 
ihan liikuttui, kun ymmärsin tämän. 
Oli hyvä jatkaa juhlaviikonloppua siinä 
ihan keskeneräisenä, kolhuilla ja silti 
hyväksyttynä, yrittämättä enempää kuin 
mihin pystyi. Ilo ja kiitollisuus saivatkin 
sitten tilaa.

Mutta toiminnallisuudesta piti kir-
joittamani. Kirkon korjaus lienee ol-
lut se näkyvin ja kuuluvin toiminta 
tämän vuoden ajan. Olemme kuitenkin 
järjestäneet tapahtumia sen rinnalla 
lähes aiempien vuosien verran. Omat 
haasteensa se on tuonut. Ylimääräistä 
työtä on tehty, kun on siivottu kirkko 
tapahtumia varten ja sitten heti nii-
den jälkeen jatkettu remonttia. Kiitos 
talkoolaisille venymisestä tässäkin 
asiassa! 

Remontin on suunniteltu jatkuvan 
vielä marraskuulla ja ensi keväänä-

K   ummien ja talkoolaisten koulutuk-
seen ja kiitosjuhlaan tuli lahjoituk-
sena ruusuja saatesanoin ”ne eivät 

ole enää priimaa, mutta niitä voidaan 
laittaa esille, jos niitä tarvitaan”. Uskalsin 
luvata niitä näkemättä, että kyllä tarvi-
taan. Tämä siksi, että olin oppinut muu-
tama viikko aiemmin itselleni uudenlaista 
suhtautumista asioihin. 

Oli kirkon käyttöönottojuhla, Oron-
myllyllä oloaikani suurin juhlapäivä, ja 
istuin salissa puhujapulpetin kohdal-
la. Silmiini osui somistuksena olevat 
kauniit kukat, ja yhdessä niistä roik-
kui kuolleen näköinen kukkavarsi. Sen 
vieressä oli lattiassa myös kolhu, joka 
oli ehkä syntynyt tämänvuotisen kirk-
koremontin aikana. Suunnittelin nap-
saisevani tuon kuolleen oksan pois ja 
siirtäväni kukka-astian kolhun päälle 
kaunistaakseni entisestään koko maail-
mallekin striimattavaa kirkkonäkymää. 

Mutta sitten heräsi jostain aivan uusi 
ajatus, tai pikemminkin kysymys: miksi? 

Juhlaa ja ruusuja

”Mutta toiminnallisuudesta 
piti kirjoittamani.”
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kin, kun säät sallivat ulkovuorauksen 
maalauksen. Mutta nyt ollaan jo siinä 
onnellisessa vaiheessa, että voidaan 
siirtyä pitämään kaikkia tapahtumia 
kirkkosalissa, mikäli ne muutoin luon-
teensa puolesta sinne sopivat. Luonnon 
helmiä -polku Niskalammen ympäri, 
puutarha ja Ruskapatikan patikat 
eivät sinne sovi, mutta kaikki sisäti-
loissa pidettävät yleiset ohjelmaosuu-
det kyllä. 

Luonnon helmiä -polun reittisuun-
nitelma on nyt valmis, joten toiveissa on 
saada reitti valmiiksi ensi kesäkauden 
alkuun mennessä. Tämän jutun lopussa 
on muutama kuva puutarhatouhuista 
sekä kauniissa syyssäässä vietetystä Rus-
kapatikasta 2021. Nuo ulkoaktiviteetit 
kertovat myös Vanhusten viikon, vk 40, 
teemasta, joka oli Luonto antaa voimaa. 
Näin se on tutkitustikin. Voimaa antavat 
myös yhdessäolo, yhdessä ihmettely, ru-
koilu ja jakaminen sekä tilanteet, joissa 
armolahjoja käytetään turvallisesti ja 
kuulostellaan, mitä hyvällä Jumalalla 
olisi meille sanottavaa. 

Viime mainittuja harjoiteltiin Löydä 
lahjasi -viikonlopussa, josta voit lukea 

Teksti Sari Pennanen
Kuvat Sari Pennanen, Ritva Kosonen,  

Eija Korhonen

toisaalta tästä lehdestä. Toiveeni on, että 
saisit kokea noita voimaa antavia hetkiä, 
ja erityisesti Oronmyllyllä käydessäsi. 

Toiminnallisuuteen lukeutuvat tapah-
tumien lisäksi ainakin yhteisön raken-
taminen, talkoot ja koulutus. Nämä 
yhdistettiin, kun kummien ja talkoolaist-
en koulutus aloitettiin 30.9. jo viime 
lehdessä esitellyistä Oronmyllyn arvoista. 
Tätä syvennettäneen jossakin muodossa 
ensi vuonna. Vuorovaikutuskoulutuskin 
saattaisi tulla kyseeseen. Olisiko näille 
tarvetta? Olisi mukava kuulla mielipi-
teesi tästä, laita vaikka viestiä toimistolle: 
toimisto@oronmylly.fi tai soita 0400 793 
441. Noihin yhteystietoihin voit myös 

Kuva 1:  Sari tiiliä siirtämässä.

Kuva 2:  Kalevi Rautjoki Jyväpenkin työmaalla.

s. 10:

Kuva 1:  Tarmo Vesterinen Ruskapatikassa 2021. 

Kuva 2:  Ruskapatikkalaisia lähdössä patikoimaan. 

Kuva 3:  Ruska näyttäytyi kauniina patikkaviikolla.

Kuva 4:  Syyspuuhia Orolla.
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ilmoittautua, jos olet kiinnostunut Siun 
enkeli -tukimahdollisuudesta, joko 
tämän tapahtumakustannustuen saa-
jana tai antajana. 

Tapahtumia on siis järjestetty ja järjes-
tetään, jos Luoja suo, ympäri vuoden 
2022 Orolla ja joitakin alueillakin. Vink-
kinä mainitsen, että ehkä voisit kysäistä 
seurakunnastasi, olisiko siellä mahdol-
lista järjestää vaikkapa Oronmyllyn kirk-
kopyhä. Voisimme tarvittaessa suun-
nitella tätä yhdessä, ja järjestää mahdol-
lisesti sinne puhetta ja musiikkia. Olet 
arvokas, Jumalalle äärimmäisen rakas ja 
aina lämpimästi tervetullut Orolle!

”Lopuksi: vahvistukaa Herrassa ja hänen 
väkevässä voimassaan.” (Ef. 6:10)

”Jumala on rakkaus. Joka pysyy rak-
kaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala 
pysyy hänessä. Pelkoa ei rakkaudessa 
ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa 
pelon.” (1. Joh. 4:16, 18)

”Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rak-
kaudessa.” (1. Kor. 16:14)

Sari Pennanen

Oronmyllysäätiö sr. toimitusjohtaja
sari.pennanen@oronmylly.fi

O R O N  R I P A R IO R O N  R I P A R I
8.–18.6.2022
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Vuoden tauon jälkeen lastenleirille kokoontui lähes 
sadan hengen joukko lapsia, isosia, aikuisohjaajia ja 

talkoolaisia.

Kuva 1:  Leirin aikana hiljennyttiin kuuntelemaan Draamattutuntien  
 opetusta ja leiriläisert saivat itsekin esiintyä pienissä näytelmissä. 

Kuva 2:  Konkarikävijä Saritan, 14 v., mielestä parasta leirillä olivat iltaohjelmat.  
 Ensikertalaiset Iida, 11 v., ja Elli, 9 v., olivat sitä mieltä, että parasta  
 oli, kun sai tehdä isosten kanssa hauskoja juttuja. Ja mukavaa oli myös  
 saada uusia kavereita. Tytöistä kaikki ohjelmat olivat kivoja.

Kuvat 3–4: Leirillä oli monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona.

Kuva 5:  Yksi leirin kohokohdista oli helteisten päivien viilennykseksi saatu  
 VPK:n vierailu vesisuihkuineen. 

Teksti Liisa Rautiainen, kuvat Liisa Rautiainen ja Sari Pennanen

O R O N  R I P A R IO R O N  R I P A R I
8.–18.6.2022

Parikkalan Oronmyllyllä on järjestetty 
vuosikymmenten saatossa monia 

hauskoja, ikimuistoisia, tunteikkaita 
rippikoululeirejä.

”Oron riparille voi tulla ilman, että 
tuntee ketään sieltä ja voi olla oma 
itsensä ja sut hyväksytään sellasena, 
kun oot ja sieltä saa ystävyyssuhteita, 

jotka kestää pitkään.”

Ilm.  mahdollisimman pian, viimeistään 30.11.2021 
toimisto@oronmylly.fi, p. 0400 793 441 (arkisin 10–14)
Tarkempia tietoja oronmylly.fi

Hinta 495 €.
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Jumalalla on hyvä suunnitelma jokai-
selle ihmiselle. Tuohon suunnitelmaan 
liittyy oman paikan ja omien armolah-
jojen löytäminen. Lahjatonta kristittyä 
ei ole. Muun muassa nämä ajatukset 
olivat lähtökohtana, kun kokoon-
nuimme Löydä lahjasi -viikonloppuun 
syyskuun puolivälissä Orolla. Perjan-
tain tutustumishetkessä kukin osallis-
tuja kertoi odotuksistaan viikonlopun 
suhteen. Samalla tuli esiin, että osallis-
tujia oli koolla eri puolilta Suomea. 

Raamatun sanan äärellä

Kari Valkonen avasi aihepiiriä Raama-
tusta. Pyhän Hengen lahjojen taustaa 
löytyy Mooseksen kirjoista alkaen. Il-
mestysmajan rakentajat varustettiin eri-
tyisillä lahjoilla suunnitella ja valmis-
taa Ilmestysmaja esineineen (2 Ms. 31). 
Uuden testamentin osalta tutkittiin eri-
tyisesti lukuja Rm. 12, 1 Kor. 12–14 ja 

Löytöretkellä Pyhän Löytöretkellä Pyhän 
Hengen lahjoihinHengen lahjoihin

Ef. 4. Raamatun pohjalta on tunnistet-
tavissa yli 30 erilaista armolahjaa. On 
johtamis- ja varustamislahjoja, puhelah-
joja, käytännöllisiä palvelulahjoja ja eri-
tyisiä hengellisiä lahjoja.

Käsitteen armolahja voi määritellä 
siten, että se on erityinen kyky, jonka 
Pyhä Henki antaa yksittäiselle ihmi-
selle seurakunnan rakentumiseksi. Armo- 
lahjat kertovat, mitä kristitty tekee, 
Hengen hedelmät kertovat millainen 
kristitty hän on. Armolahjat saadaan 
armosta, ja ne pysyvät armosta. Armo-
lahjat ovat eri asia kuin luonnonlahjat, 
vaikkakin niillä voi olla läheinen yhteys. 
Jumala voi ottaa laulun lahjan käyttöön 
siten, että laululla on erityinen hengel-
linen virvoittava vaikutus. 

Toisaalta voi usein nähdä, kuinka 
Jumalaa yllättää valitsemalla palvelu-
työhön niitä, joita luontaisesti vähek-

Teksti Kari Valkonen 
Kuvat Esa Repo, Kari ja Mari Valkonen
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sytään. Arasta ihmisestä tuleekin rohkea 
evankelista, ja hidaspuheisesta arvostettu 
edellä kulkija. Kahvinkeittäminenkin voi 
olla armolahja samoin kuin yksinään 
eläminen. Kahvin tuoksu voi olla par-
haita tervetulotoivotuksia seurakunnan 
tapahtumaan, yksinään elävä voi keskit-
tyä esirukouksen työhön. Arvokkaimpia 
lahjoja ovatkin usein ne, jotka ovat pal-
jolti näkymättömissä.

Yhdessä ylistäen ja rukoillen

Oleellinen osa viikonloppua olivat lu-
kuisat rukous- ja ylistyshetket sekä 
toinen toisensa palveleminen pienissä 
ryhmissä. Erik Bäckströmin laulut kos-
kettivat syvälle sydämiin. Musiikin 
lahja oli monin tavoin käytössä, sun-
nuntain messussa saimme kuulla Kivi-
luodon Harrin laulua ja soittoa. Erikin 
vaimo Merja palveli rukouksen lahjalla. 

Pienryhmissä rukoiltiin jokaisen puo-
lesta, ja jokainen sai harjoitella lahjojaan. 
Armolahjoja ei suotta kutsuta palvelulah-
joiksi: ne on tarkoitettu palvelutyöhön, 
jotta seurakunta rakentuisi. Armolah-
jat viriävät parhaiten esiin siinä, kun 
lähdetään liikkeelle ja palvelemaan. 
Armolahjojen löytämisessä auttaa se, 
että tutustuu aiheeseen Raamatussa ja 
muussa kirjallisuudessa, kokeilee roh-
keasti eri palvelutehtäviä ja kuuntelee 
palautetta. Lahjojen löytämiselle kes-
keisiä lähtökohtia ovat elämä Kristuk-
sessa, elämä yhteydessä ja elämä palve-
lussa.

Kielillä rukoileminen, profetia ja 
muut ilmoituslahjat ovat oma mielen-
kiinnon kohteensa. Mari Valkonen toi 
esiin, kuinka profetia on Jumalan unelma 
sinulle. Ilmoituslahjojen kautta voi 
tulla esiin vahvaa rohkaisua ja lohdu-
tusta, mutta arviointi on aina paikal-
laan. Hengellisen kielen kauneudesta 
puhutaan aivan liian vähän, nyt sille 
oli oma paikkansa.

Suurin niistä on rakkaus

Keskeinen osa armolahjaopetusta ovat 
1. Korinttilaiskirjeen luvut 12–14. Nii-
den keskellä on luku, jota kutsutaan 
rakkauden ylistykseksi. Rakkaus on 
armolahjojen käyttövoima. Viikonlopun 
keskeistä antia oli rakkaudellinen yhteys, 
joka muodostui yhteisen jakamisen, ru-
kouksen ja ylistyksen myötä. Hyvässä 

”Hengellisen kielen 
kauneudesta puhutaan 

aivan liian vähän.”
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yhteydessä lahjat virisivät käyttöön, moni 
sai rohkaisua ja löysi lahjojaan.

Yhteisen jakamisen hetkissä saimme 
kuulla todistuksia Jumalan paran-
tavasta ja eheyttävästä kosketuksesta 
viikonlopun aikana. Iloa oli myös siitä 
vahvistuksesta, jota moni sai omaan 
kutsumukseensa.

Viikonloppu huipentui rukousmes-
suun. Kirkkovuoden aiheena sunnun-
taille oli ”Jeesus antaa elämän”. Aihe 
oli osuva koko viikonloppuun. Saimme 
monenlaisia elämän eväitä, meitä varus- 
tettiin arjen palvelutyötä varten. 

Pyhä Henki varustaa ja rohkaisee

Rukouksen paikkana tunnettu Oron-
mylly on oivallinen paikka pitää varus-
tamis- ja rohkaisutapahtuma. Tiloja 
riittää monipuoliseen ryhmätyöskente-
lyyn, ja uusittu kirkkosali on toimiva 
paikka opetuksille uusittuine AV-lait-
teistoineen. Vastuutiimin päätöspala-
verissa visioitiinkin jo innostuneesti 
uutta vastaavan kaltaista viikonloppua 
syyskuulle 2022. Nyt on selvä tilaus 
tällaisille tapahtumille.  

Kari Valkonen 

14
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Perhepäivää vietettiin 25.9.2021  

yhteistyössä Parikkalan ev.lut. srk:n   

ja Oronmyllysäätiön kanssa

Kuva 1:  Jippii-kuoro toi iloa ja valoa  
 sanoin ja sävelin Jaana Vaittisen  
 ohjauksessa.

Kuvat 2–3: Terassilla pyöritettiin ylläripyörää,  
 askarreltiin ja heitettiin sikaa.

Kuva 4:  Kodalla paistettiin ja maistettiin  
 herkullista tikkupullaa.

Kuva 5:  Maittavan lounaan jälkeen
 ihmeteltiin Mukulamessussa  
 Max-nuken tarinoita, joita kertoi  
 Helena Kaipio.

Teksti ja kuvat: Sari Pennanen
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Teksti Timo Huttula ja Elisa Solasaari
Kuva Juhana Solasaari

Yhteinen tavoite
Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Elisa Solasaari. Perheeseeni kuuluu puolisoni Juhana sekä lapset Akseli, Martta ja 
Asseri. Olen ollut Parikkalan seurakunnan kanttorin virassa vuodesta 2013 alkaen. Nyt 
olen virkavapaalla ja työskentelen erityisluokanopettajana Parikkalassa Kirjolan koulussa.

Perheessänne harrastetaan paljon musiikkia. Miten musiikki sinua puhuttelee? Kerro 
jostain mielikappaleestasi

Musiikki on tosiaan osa koko perheemme elämää, sillä Juhanakin tykkää musisoida ja 
kaikki lapsemme ovat innostuneet käymään soittotunneilla. Itselleni musiikki on tällä 
hetkellä tärkeää vastapainoa opettajan työlle. Klassisen musiikin kuuntelu rentouttaa ja 
hengellisen musiikin kuuntelu puolestaan antaa voimaa ja lohduttaa hankalissakin het-
kissä. Minulla ei ole mitään yksittäistä lempikappaletta, mutta jos yritän valita yhden, 
niin tällä hetkellä tärkeäksi on muodostunut esimerkiksi virsi 563, Ilta on tullut Luojani. 
Laulamme sen yhdessä perheen kanssa joka ilta. Se rauhoittaa ja tuo turvaa koko per-
heelle.

Olet viime aikoina tehnyt isoja päätöksiä oman urasi suhteen ja toiminut erittäin  
tavoitteellisesti päätösten toteuttamisessa. Mistä nuo päätökset ovat kummunneet ja 
mistä olet saanut voimaa niiden toteuttamiseen?

Päädyin muutama vuosi sitten pohtimaan tulevaisuuttani. Kanttorin työn painottuminen 
iltoihin ja viikonloppuihin alkoi tuntua hankalalta sekä itseni että lasten mielestä, sillä 
olin paljon poissa heidän vapaa-ajastaan. Olin ollut kiinnostunut opettajan työstä jo 
lukioikäisenä, mutta silloin musiikkiala kiinnosti lopulta enemmän. Päätin hakea keväällä 
2019 Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun erityisluokanopettajan opintoihin. Tulin vali-
tuksi ja sen jälkeen olen opiskellut melko nopeasti. Tällä hetkellä suoritan viimeisen 
kurssin viimeisiä tehtäviä, ja pian olen pätevä opettajan työhön. Urakka on ollut raskas, 
mutta olen saanut voimaa siitä, että olen kokenut kulkevani vahvasti johdatettua polkua 
eteenpäin siitä hetkestä lähtien, kun tein päätöksen hakeutua uudelle alalle. Palaset ovat 
loksahdelleet paikalleen yksi kerrallaan. Jopa yösija tiukimpien opiskeluviikkojen ajaksi 
löytyi Joensuusta rukousvastauksena.

Olet parikkalalainen ja Oron aktiivi. Millaisena näet paikallisseurakunnan ja tällaisen 
loma- ja kurssikeskuksen suhteen ja mahdollisuudet Jumalan valtakunnan työssä?

Olemme käyneet perheenä Oronmyllyllä mahdollisuuksien mukaan siitä lähtien, kun 
muutimme Parikkalaan. Olen iloinnut Parikkalan seurakunnan ja Oronmyllyn yhteis-
työstä, josta viimeisimpänä mukavana kokemuksena on syyskuun perhepäivä. Yhteistyötä 
kannattaa tehdä jatkossakin, sillä pienellä paikkakunnalla monet aktiivit toimivat  
molemmissa paikoissa. Molempien, sekä seurakunnan että Oron, tavoite on yhteinen, 
kertoa Jeesuksesta.

Haastattelussa Oron ystävät ry:n 
hallituksen jäsen
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Turva Jumalassa –Turva Jumalassa –
rukous kannattaarukous kannattaa
Naistenpäivät kevät 2022 Oronmyllyllä
Perjantai 25.2.
17.00  Saapuminen ja päivällinen
18.00  ”Herra, avaa korvasi kuulemaan”,  
 Kristiina Nordman
19.00  Rukous kannattaa, Heini Meuronen,  
 Kristiina Nordman, Anna-Liisa   
 Valtavaara, Marja-Liisa Malmi,   
 Anne Soukkalahti, Sari Pennanen  
 ja Case4You. 
 Mahdollisuus esirukoukseen.
20.30  Iltapala ja sauna

Lauantai 26.2.
  8.00  Aamupala
  9.00  Aamun sana ja sävel, Case4You
10.00  Oma tahto – Jumalan tahto?   
 Anna-Liisa Valtavaara
11.00  Ihanat, kipeät rukousvastaukset,  
 Kristiina Nordman
12.00  Lounas
13.30  Case4You:n -konsertti
14.30  Kahvi
15.15  Kiitos nostaa mielen, Marja-Liisa Malmi
         Ehtoollinen
17.00  Päivällinen
18.00  Erilaisia suhteita Jumalan kanssa,  
 Anna-Liisa Valtavaara
19.00  Turva Jumalassa – paras turva,   
 Heini Meuronen, Kristiina Nordman,  
 Anna-Liisa Valtavaara, Marja-Liisa  
 Malmi, Anne Soukkalahti.   
 Mahdollisuus esirukoukseen.
20.30  Iltapala ja sauna

Sunnuntai 27.2.
  8.00  Aamupala
  9.00  Aamun sana ja sävel,    
 Anne Soukkalahti
10.00  Huolehtimisesta luottamukseen ja  
 iloon, Anna-Liisa Valtavaara
11.00  Messu, Jumalan rakkauden uhritie, 
           Saarna Kristiina Nordman,   
 liturgia Marja-Liisa Malmi
12.30  Lounas ja lähtökahvit 

Ohjelmassa mukana:
Kristiina Nordman, 

Anna-Liisa Valtavaara, 
Marja-Liisa Malmi, 
Anne Soukkalahti, 

Sari Pennanen, 
Heini Meuronen,

sekä musiikissa Case4You

Case4You
Teemu Tanskanen, Hanna-Kaisa Tanskanen,

Säde Suutari, Pekka Haaja
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Teksti Maija-Leena Heiskanen, Rafael Hellsten
Kuva Jouko Tykkyläinen 

Oronkävijät kertovatOronkävijät kertovat
Muistoja Orolta

Lastenleireistä kaikki alkoi... 

Oman seurakuntani Kiihtelysvaaran rippikoulun jälkeen vuonna 1971 liityin Sirius- 
lauluryhmään, jonka kanssa myöhemmin esiinnyimme Kansan Raamattuseuran  tilai- 
suuksissa sekä leirikeskuksissa että monena kesänä myös Sana-laivalla. Oronmylly 
tuli tutuksi näillä laulureissuilla. Olimme usein lastenleirien musiikkivastuussa. Myö-
hemmin saimme enemmän tehtäviä leireillä ja kohta olimme puolisoni Jounin (jolla 
myös on lastenleiritaustaa) kanssa koko leirin yleisjohdossa.

Vaikein ja vaikuttavin leiri oli vuonna 1995, jolloin olimme yleisjohdossa noin 300 
lapsen leirillä. Jounin isä oli menehtynyt äkillisesti muutamaa päivää ennen leirin alkua, 
ja tilanne oli kannaltamme hyvin sekava. Ensimmäisellä iltanuotiolla puolestamme 
rukoiltiin koko porukan voimalla, ja niin niistä päivistä selvittiin.

Olemme vuosien aikana osallistuneet eri tapahtumiin Orolla, myös talkoisiin. Kaikki 
kolme lastamme ovat olleet ensin lastenleiriläisinä, sitten isosina ja käyneet myös rippi-
koulunsa Orolla. Lastenleirien raamattutuntinäytelmät ovat tulleet tutuiksi niin näyttä-
mön kuin katsomonkin puolelta koko perheelle. Monesti olemme hymyilleet porukalla 
muistolle, kun nuorimmaisemme oli 1. luokan käyneenä leiriläisenä (n. 8 v.) ryhmäpala-
verissa tehnyt muistiinpanoja vihkoonsa. Muistiinpanojen tekemisen into oli lopahtanut 
varmaankin alkuunsa, kun vihkossa oli yksi merkintä, mikä kuului näin: "Hän oli kuin 
mies". Jossakin ryhmäpalaverissa oli ilmeisesti ollut puhe viisaasta ja tyhmästä rakentajas-
ta? No, on hän elämässään saanut tehdä muistiinpanoja tuon jälkeen hieman enemmänkin.

Viime aikoina olemme taas talkoilleet, nyt kirkkorakennuksen parissa, Jouni kirkon 
puolella ja minä enimmäkseen keittiössä. On hienoa saada uusittu kirkko taas toi-
mintaan. Meille oman kirkon tulipalossa menettäneille on ollut hoitavaa päästä tätä 
kirkkoa rakentamaan.

Oronmylly on ollut meidän perheellemme siunauksen paikka. Toivottavasti sieltä saadut 
eväät kantavat nuoriammekin elämässä eteenpäin.

Maija-Leena Heiskanen, Kiihtelysvaarassa 23.9., kirkon palon 3-vuotispäivänä
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Monta polkua 

Kävin Oronmyllyllä yöpymässä kaksi yötä 2.–4.10.2021, sattumalta Naistenpäivien 
aikaan. Lähellä sijaitseva mökkini piti laittaa talvikuntoon ja koska siellä oli hiukan 
kylmä yöpyä tähän aikaan, hain lämpimämpää majoitusta.

Yövyin Myllytuvassa, ja siellä ei toimi netti. Ilman sitäkin voi olla ja ajatella omia 
ajatuksiaan. Mietiskelinkin näitä siellä vinttihuoneessa kosken kohistessa.

Koska olen muutaman äänen kuntapoliitikko, olen lukenut hieman tunnetumpien polii- 
tikkojen muistelmia. Niistä on jäänyt mieleeni, kuinka monta erilaista polkua poliiti- 
koilla on uralleen. Osalla on jo sukutausta valmiina ja he saavat äänensä perintönä 
edellisiltä sukupolvilta, osalle asiat valkenevat jo nuorena kaverin vinkistä, osa ottaa 
aikuisena aktiivisesti asioista selvää ja lähtee mukaan. Kaikki poliitikot eivät tähtää 
ministeriksi, vaan ovat onnellisia, vaikka vain avustavista tehtävistä järjestöissä.

Eikö tätä voi hiukan verrata kristityn vaellukseen? Eikö olekin yhtä monta tietä Jumalan 
luokse kuin on meitä ihmisiäkin? Toisille kaikki on selvää jo kodista lähtien, toisilla 
tie alkaa myöhemmin ja toiset kokevat koviakin ensin. Joku löytää Jumalan ihmis-
paljoudesta ja seuroista ja vastaavista, joku voi olla tulla Jumalan lapseksi hiljaa 
sydämessään. Tärkeintä on, että emme lähde arvottamaan lähimmäistemme taivalta 
ja taustaa kristittyinä.

Oronmyllyllä on kauniit ja rauhoittavat maisemat. Kiitokset ajatuksia herättävästä 
kauniista viikonlopusta!

Rafael Hellsten, Hämeenlinna
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”Kun savolaiset lähti Amerikkaan, niin 
meidän ukko-vaari junasta jo erehtyi. 
Ja sitten meni viimeistäänkin vikkaan, 
kun hän satamassa kymiläiseen naiseen 
perehtyi. Jälkeenjääneitten jälkeläinen 
minä oon, kun niin kohtalo soi. Taus-
tani on korjaamaton, muuksi en muut-
tua voi.” (Junnu Vainio: Mä voisin olla 
amerikkalainen)

Tämä hauska mutta haikea tarina on 
totta niin monelle meistä: yksi erehdys on 
poikinut paljon muita. Ja sitten lopul-
ta kävi niin, että ”juna män justiisa”. 
Lähtevien laivojen satamaan kerkesi 
sentään näkemään sen viimeisenkin ven-
heen häipyvän horisontin taa. Jälkeenjää-
neitten jälkeläinen!

Ei se mitään. Olemme hyvässä seurassa: 
myös Raamatun uskon sankarit sortuivat 
synteihin, erheisiin ja karkeisiinkin virhei-
siin. Mutta niistä huolimatta Jumala ihan 

ihmeellisesti vei lopulta oman suunnitel-
mansa heissä hyvään päätökseen. 

”Taustani on korjaamaton.” 

Näin saattaisi sanoa jopa Jeesus. Kan-
nattaa perehtyä hänen historiaansa. Jee-
sus syntyi inhimillisesti ajatellen arve-
luttavalla tavalla, avioliiton ulkopuoli-
seen suhteeseen, jossa isäpuoli sitten 
hyväksyi hänet pojakseen. Elämänsä 
aikana Jeesusta jotkut pitivät ihan hul-
luna. ”Voiko Nasaretista tulla mitään 
hyvää?” kyseltiin. Uskonnollinen eliitti 
katsoi Jeesuksen tehneen synneistä 
suurimman: syyllistyneen jumalanpilk-
kaan. Lopulta hänen kuolemansakin 
tapa oli mitä häpeällisin. 

Mutta meidän onnemme on, että 
Jeesuksen tausta on juuri sellainen 
kuin se on. Suureksi syntiseksi luoki-
teltuna ja tuomittuna hän on mitä 

Teksti Veli-Matti Kosonen
Kuva Veli-Matti Kososen tiedostoista, Pixabay

Taustani 
on korjaamaton 
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soveliain syntisten ystäväksi. ”Hänet, 
joka ei synnistä tiennyt, Jumala meidän 
tähtemme teki synniksi…” (2. Kor 5:21). 
Siinäpä syntisille vertaistukea vailla 
vertaa!    

Oron Jyväkirkon viimeisimmässä 
remontissa jätettiin se oleellisin korjaa-
matta: alttarin tausta on yhä saman-
lainen kuin ennenkin. Heralammen 
hakotukista rakennettu risti seisoo sii-
nä muuttumattomana muistuttamassa 
meitä syntisiä: ”Katso, Jumalan Karitsa, 
joka ottaa pois maailman synnin.”

Aivan kuin Jeesus tänäänkin sanoisi si-
nulle, joka koet olevasi korjaamattomasti 
sekä omista että sukusi syistä johtuen 
jälkeenjääneitten jälkeläinen, ehkäpä se 
vihoviimeisin niistäkin: 

”Hei, katsopa minunkin taustaani, 
minun elämäni rankkaa tarinaa – ja 

varsinkin kuolemaani. Tärkeintä sii-
nä on risti, se, jota selässäni kannoin ja 
jota vasten minut Golgatalla naulattiin. 
Tätä taustaa ei tarvitse eikä pidäkään 
korjata. Siinä syntiremontti saatettiin 
päätökseensä. Lopullisesti. Ylösnouse-
musruumiiseeni ovat jääneet naulojen 
jäljet muistuttamaan jälkeenjääneitten 
jälkeläisille: minuun uskossa turvautu-
vat pelastetaan taatusti turvaan. Vaik-
ka viimeisellä veneellä. Tule! Ojenna 
kätesi. Mennään yhdessä.”

Tätä tarkoitti myös Oron alkupe-
räinen taustavaikuttaja Erkki Leminen: 
”Viimeisen kannoille ei kolkuta kukaan. 
Kuitenkin viimeinenkin saa tulla mukaan. 
Jumala odottaa. Hän jaksaa odottaa.” 

Veli-Matti Kosonen
– korjaamattomasti taustaltaan parik-

kalalaista sukua molempien vanhempi-
ensa puolelta.
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Yrjö Niemen matkakertomuksia Sipe-
rian matkoilta olemme saaneet lukea 
lähes 30 vuoden ajan. Kirjailija Olli 
Karhi kirjoitti Yrjöstä kirjan Mies 
Siperiaan lähetetty. Itse hän kirjoitti kir-
jan Matkalla Siperiassa. Yrjö tunnetaan 
usealla nimellä. Ne kuvaavat hänen 
elämäänsä: Siperian karhu, Siperian 
tiikeri ja Kaukopartiomies. 

Yrjö oli hyvin odotettu vieras useis-
sa kaukaisissa jokivarsien kylissä, 
kun hän kävi tapaamassa inkeriläisiä 
ystäviään ja suorittamassa jumalan-
palvelusta ja muita kirkollisia tehtäviä. 
Hänet tunnetaan myös vankilalähettinä 
Siperian taigan metsien kätköissä ole-
vissa vankiloissa. Siellä hän keskusteli 

Jumalan Kaukopartiomies Jumalan Kaukopartiomies 
Yrjö NiemiYrjö Niemi

murhamiesten ja muiden pahamaineis-
ten vankien kanssa ja kertoi heille syn-
tisten ystävästä, Jeesuksesta. 

Hänet tunnetaan myös Siperian 
sairaaloissa, lastenkodeissa, kouluissa 
ja yliopistoissa. Lisäksi Yrjö on tun-
nettu monien Inkerin seurakuntien 
perustajana sekä vahvana opettajana 
ja julistajana lukuisissa seurakun-
nissa. 

Meillä oli Yrjön kanssa aikoinaan 
myös tietämättämme yhteisiä tehtäviä 
Siperian kuuluisassa Irkutskin kaupun-
gissa. Sain olla siellä jo edellisenä 
vuonna, ennen Yrjön käyntiä, tun-
nustelemassa mahdollisuutta perustaa 
sinne Inkerin kirkon seurakunta. 
Järjestin kahdelle suomalaisryhmälle 
matkan Irkutskiin vuonna 1993. 

Saimme viedä matkoillamme Uusia 
testamentteja ja muuta kristillistä kir-
jallisuutta. Toisella matkalla veimme 
Inkeri-liiton perustamisasiakirjat, ja 

Teksti Esa Kosonen, Yrjö niemi
Kuvat Gerhard G., Pixabay

”... kuvaavat hänen 
elämäänsä: Siperian 

karhu, Siperian tiikeri ja 
Kaukopartiomies.”
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vostoliiton avautuminen hengelliselle 
työlle. Pian ihmisiä oli niin paljon, 
että aloitimme Poltinahon seurakunta-
talolla ylistyslaulu- ja rukousillat. Ne 
jatkuvat edelleenkin.

Kesällä 1990 meitä oli Suomesta 250 
henkeä Göteborgissa konferenssissa. 
Siellä oli venäläisiä, jotka pyysivät, 
että tulisimme auttamaan heitä. He 
pitivät jopa neljä kokousta päivässä. 
He kertoivat, että tämä avoimuuden 
aika ei kestäisi kauan ja että tulisi vielä 
kovempi aika. Näin kutsuni vahvistui, 
ja tein harjoittelumatkat Neuvosto-
Eestiin, Vienan-Karjalan runokyliin 
sekä tutustumismatkan Siperiaan.

Mitäkö Siperia on opettanut?  – En-
sinnäkin Siperia valloitti minut. Sen 
valtava koko, mahtava, villi luonto, 
suuret joet; Kamtsatkan karhut, lohet, 
tulivuoret sekä ihmisten ystävällisyys. 
Näin miten perusevankeliumi kosketti 
ihmisiä, varsinkin niitä, jotka eivät 
olleet koskaan sitä kuulleet. Ihmiset 

sieltä löytämiemme inkeriläisten ys-
tävien myötävaikutuksella perustettiin 
Irkutskiin Inkeri-liiton paikallisosasto. 
Liiton perustaminen oli tärkeää siksi, 
että Inkeri-liitto toimi inkeriläisiä yhteen 
kokoavana tahona. 

Alla Yrjön vastauksia kysymyksiini. 

Mitä Siperia on sinulle opettanut?

Kun kesäkuussa 1975 heti juhannuk-
sen jälkeen teimme yhdeksän päivän 
nuorten bussimatkan Moskovaan, olin 
yksi vetäjistä. Osallistujat olivat Hä-
meenlinnasta ja Nastolasta. Tällöin 
sain niin tarpeekseni Neuvostoliitosta, 
että en voinut ajatellakaan sinne menoa 
tulevaisuudessa.

Kun 40 vuotta sitten meillä seura-
kunnassa alkoi herätys, Hengen 
uudistus, niin aloimme pitää herä-
tyksen kokeneiden kanssa rukousil-
toja muutamissa kodeissa, mm. 
meillä. Yhdeksi aiheeksi nousi Neu-
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vankiloissa, sairaaloissa, yliopistoissa, 
kouluissa, lastenkodeissa, katulas-
ten kokoamiskeskuksissa jne. tuli-
vat jonossa tunnustamaan syntejään. 
Jumalan Sanassa on se voima. Siellä 
on vieläkin paljon avoimempi ilmapiiri 
hengellisyydelle kuin Suomessa.

Oli yritettävä heittäytyä kokonaan 
Jumalan varaan. Usein ei aina tiennyt 
mitä edes ajatella asioista, jotka tuli-
vat eteen, saatikka sitten mitä tehdä. 
Sellaista ei vielä ollut tullut eteeni kah-
dessakymmenessä vuodessa Suomessa 
papintyössä. Olin täysin sen varassa 
millaisia yhteyksiä Jumalan auttoi mi-
nua solmimaan ja keitä Hän lähetti 
avukseni. Oli vain luotettava, vaikka 
pelotti. Ilman Jumalan apua kaikki 
olisi loppunut nopeasti. Samat ongel-
mat, mitä Paavalilla oli seurakuntien 
perustamisessa, tulivat minullekin var-
sin tutuiksi. Oli opeteltava nöyryyttä. 

Monille inkeriläisille olin ensim-
mäinen luterilainen pappi viiteen-
kymmeneen vuoteen, monet olivat 
pysyneet hengellisesti hengissä esim. 
evankeliumikirjan, Raamatun (jos oli) 
tai sen varassa mitä olivat lapsina op-
pineet. Pienelläkin hengellisellä ravin-
nolla voi poikkeusoloissa elää. Jumala 
oli auttanut ihmisvoimat ylittävissä 
kärsimyksissä. 

Kun aloitin työt, vasta silloin ihmiset 
pystyivät puhumaan ilman pelkoa 
kärsimyksistään ja tekemään suru-
työtään, kun he kuulivat, miten heidän 
omaisilleen oli tapahtunut. Kun arkis-
tot avattiin, kaikki eivät pystyneet niistä 
puhumaan. He pelkäsivät, koska muis-
tot olivat liian raskaat jakaa.

Miten, Yrjö, toimisit, jos nyt olisit 
lähtemässä ensimmäistä kertaa ’Kau-
kopartiomieheksi’ Siperiaan, mutta tie-
täisit etukäteen työn vaikeuksista?

On hyvä, että ihminen ei tiedä mitä on 
edessä, siitä voisi tulla todellinen este 
lähtemiselle. Olisi pidettävä huolta fyy-
sisestä kunnosta, mikä minulla olikin 
hyvä. Lähtö tuli niin nopeasti, ettei ol-
lut aikaa opetella venäjän kieltä kuin 
vähän matkan varrella. Kulttuuria opin 
paikan päällä, historiaa postimerkkien 
ja korttien (esim. Suuren Siperian rauta-
tien rakentaminen) kautta. Tuskin 
mitään merkittävää tekisin toisin.

Mikä on tulevaisuuden näkysi Siperiassa?

Ennen koronaa suunnitelmat olivat, 
että tehdään työtä niin kauan kun se on 
mahdollista. Näin on tarkoitus nytkin, 
mutta menestyksellinen työ edellyttää 
myös paikan päällä toimimista. Nyt 
korona on esteenä. Toinen kysymys on 
EU:n ja Venäjän väliset suhteet, saam-
meko viisumeita. Siperiassa meidän 
seurakuntamme ovat kovassa kon-
trollissa, ulkomaalaisuus on yksi este. 
Joka tapauksessa seurakunnat pystyvät 
toimimaan jo omin paikallisin voimin. 
Mutta ikävä sinne on. 
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30.6. klo 18 ennakko30.6. klo 18 ennakko
1.7.  klo 18 ensi-ilta1.7.  klo 18 ensi-ilta
2.7.  klo 14 ja 182.7.  klo 14 ja 18
3.7.  klo 12 ja 163.7.  klo 12 ja 16
12.8.  klo 12 ja 1812.8.  klo 12 ja 18
13.8. klo 14 ja 1813.8. klo 14 ja 18
14.8. klo 1614.8. klo 16

HiekkaanHiekkaan
 piirretty piirretty
Kesäteatterinäytelmä 2022Kesäteatterinäytelmä 2022
Parikkalan OronmyllylläParikkalan Oronmyllyllä

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

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

Rooleissa: Eeva Semerdjiev, Vilja-Maria Riutamaa, Arto Myllärinen, Ani Hassinen,     
Jukka Lehtinen, Timo Lyijynen, Mirja Neuvonen, Nooa Grönfors, Emelia Levy,    
Heta Neuvonen, Hilla Neuvonen.

Lavastus Esa Repo, puvustus Tuija Kosonen.

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

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

Apulaisohjaus ja koreografia: 
Anna Levy
Tuottaja: Marketta Eskelinen
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Kuluneen kesän kesäkuussa (9.–19.6.) 
Oronmyllyllä järjestettiin muutaman 
vuoden tauon jälkeen leiririppikoulu 
yhteistyössä Etelä-Saimaan Kansan-
lähetyksen ja Parikanniemisäätiön 
kanssa.  

Leirin johtajana toimi pastori Petri Tiu-
sanen Parikkanniemisäätiöstä, opetta-
jina piirijohtaja Antti Nironen Etelä-
Saimaan Kansanlähetyksestä, rovasti 
(el.) Erkki Kosonen Oronmyllysäätiön 
edustajana, opiskelija ja muusikko 
Aapo Tähkäpää sekä diakoni Jaana 

Terveisiä riparilta      
Vaittinen Parikkalan seurakunnasta. 
Oppilaita oli yhdeksän, isosia kolme. 
Pieni ryhmämme mahtui majoittu-
maan Myllytupaan.  

Oppilailta edellytettiin ennen leiri-
jakson alkua tutustumiskäyntejä oman 
seurakunnan tilaisuuksiin, mutta alku- 
jaksoja ei ollut. Tämän vuoksi leiri-
jakso oli pidempi kuin yleensä seura-
kuntien pitämillä leireillä. Pidemmän 
leirin etuna on, että mukana olevat 
ehtivät paremmin tutustua toisiinsa. 
Näin kehittyy hyvä yhteishenki ja ryhmä 
kiinteytyy. Lisäksi on aikaa paneu-
tua paremmin rippikoulun keskeisiin, 
tärkeimpiin, asioihin. 

Erkki Kosonen

Teksti Erkki Kosonen
Kuva Petri Tiusanen ja Eija Korhonen, Pixabay

”Näin kehittyy hyvä 
yhteishenki ja ryhmä 

kiinteytyy.”
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Terveisiä riparilta      

27

Kuva 1:  Riparilaiset puuhastelemassa  
  lipunnostoa.
Kuva 2:  Konfirmaatiohetki riparilla.
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Valo loistaa pimeydessä Valo loistaa pimeydessä 
– Oron Joulu 2021

Aloitamme to 23.12. klo 14 
tulokahveilla ja

 päätämme su 26.12. klo 12 
lähtökahveihin.

 Ilmoittaudu viimeistään 2.12. 
toimisto@oronmylly.fi  
tai puh. 0400 793 441

oronmylly.fi/fi/tapahtumat/
tapahtumakalenteri/nro:286

OIKAISU
Edelliseen Oron ystävä -lehden numeroon (2/2021) oli päässyt livahtamaan virhe. Sivulla 
16 olevassa rippikoulun isosten kuvassa on alarivissä keskellä Markku Laine eikä Markku 
Repo, kuten lehdessä virheellisesti luki. Toimitus pahoittelee tapahtunutta!

Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus
Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi
Puh. 0400 793 441, 
toimisto@oronmylly.fi, oronmylly.fi

ronmylly
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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

Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus
Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi
Puh. 0400 793 441, 
toimisto@oronmylly.fi, oronmylly.fi



30



31

ronmyllyronmyllyn tulevia tapahtumia
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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 2022Hallitus 2022

Timo Huttula, pj.Timo Huttula, pj.
Iris Tahvanainen, siht. Iris Tahvanainen, siht. 
Tapio Kilpiä, vpj.Tapio Kilpiä, vpj.
Marita LiukkuMarita Liukku
Urpo WainioUrpo Wainio
Liisa RautiainenLiisa Rautiainen
Aarne SaarinenAarne Saarinen
Elisa SolasaariElisa Solasaari

Seuraava lehti ilmestyySeuraava lehti ilmestyy
helmikuussa 2022. helmikuussa 2022. Materiaali Materiaali 
Annukalle 4.2.2022 mennessä.Annukalle 4.2.2022 mennessä.

TaittoTaitto Lea Vestovuo, KRS Lea Vestovuo, KRS

KansikuvaKansikuva
Piispa Seppo Häkkinen uusitun   Piispa Seppo Häkkinen uusitun   
Jyväkirkon vihkimistilaisuudessaJyväkirkon vihkimistilaisuudessa
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
      

Ennakoilmoittautumiset 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 **

2021

Marraskuu

26.–28.11. Valoa Pimeyteen, 
 Eero Junkkaala, Erkki Lehtonen,  
 Kristiina Tanhua-Laiho,   
 oopperalaulaja Matti Turunen,   
 Juho Karjalainen, Esko Luukkonen,  
 Sari Pennanen **

Joulukuu

3.–5.12. Mitä Siperia Opettaa    
 -ajankohtaistapahtuma 
 teemana lähetys, Yrjö Niemi kertoo  
 mm. Siperian lähetyksestä sekä Harri 
 ja Seppo (la klo 13–14.30) vainottujen  
 kristittyjen tilanteesta. *

23.–26.12. Valo loistaa pimeydessä – Oron Joulu
 Erkki ja Ritva Kosonen, Tiina   
 Rantanen, Oiva Salli *

2022

Tammikuu

16.1. Oron kirkkopyhä Parikkalan   
 siunauskappelissa

21.–23.1. Talven hoitava hiljaisuus – Hiljai- 
 suuden retriitti, Erkki Kosonen ja  
 Liisa Rautiainen *

29.1. Musiikkitapahtuma Kerimäen   
 talvikirkossa klo 16 Oron hyväksi –  
 Case4You, Marita ja Sami Liukku,  
 Sari Pennanen ja Timo Huttula

Helmikuu

11.–13.2. Kevätkauden avajaiset ja Voimaa  
 yhteisöstä -työpaja *
 Timo Huttula, Tapio Kilpiä,   
 Hanna-Kaisa Tanskanen

19.–24.2. Hiihtoviikko *

25.–27.2.  Turva Jumalassa – Rukous kannattaa
  naisten päivät, Kristiina Nordman,
 Anna-Liisa Valtavaara, Marja-Liisa  
 Malmi, Anne Soukkalahti, Sari   
 Pennanen, Heini Meuronen sekä  
 musiikissa Case4You ** 
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Palautusosoite: Oron ystävät ry., sihteeri, Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi

Oron ystävät ry:n jäsenhakemus 

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

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

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

Oron ystävät ry.
Oronmyllyntie 250
59310 Särkisalmi

Posti-
merkki

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

Siunattua Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2022!

4041 0895
Painotuote

Toivottaa oronmyllyn väki

"Kunnia Jumalalle
korkeuksissa,

ja maassa rauha
ihmisten kesken,
joita kohtaan

hänellä on hyvä tahto!"
- Luukas 2:14 -

Lähetämme joulukortit 2021 sähköisesti  
ja käytämme varat SiunEnkeli- toimintaan  
ja tapahtumien kustannuksiin.


