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Miehessä oli karismaa, joka vetosi 
kuulijoihin. Pikkupoikakin tunnisti 
hänen olemuksestaan voimaa, viisautta 
ja lempeyttä. Myöhemmin tunnistin hä-
nessä kovan automiehen, jonka autot 
kulkivat kovaa ja vaihtuivat tiheään. 
Hän oli myös melkoinen velikulta Oron 
lentopallokentällä.

Lemisen runotuotanto

Nyt kun, olen paneutunut hänen tuotan-
toonsa, olen tunnistanut herkkyyttä ja 
masentuvaisuuttakin. Hänen kipuilunsa 
näkyvät hänen runoissaan. Hän haki voi-
maa luonnosta, ja Lapin maisemat olivat 
hänelle rakkaita vakiovierailupaikkoja. 
Erkin kuulijakunta oli laaja, ja monet 
puhuvat hänen kyvystään julistaa armon 
sanomaa. 

Hän oli myös aito syntinen ihminen, 
joka koki tarvitsevansa juuri armoa. 
Teeskentelemätön, karhumainen oman 

Muistakaa johtajianne. He puhuivat teille Jumalan sanaa. 
Ottakaa mallia heidän elämästään ja pitäkää heidän uskoaan esikuvananne.  

Teksti Timo Huttula
Kuva Leena Ahtiainen-Huttula
Taustakuva Katri Penttinen

T         änä vuonna vietämme Oronmyl-
lyllä 60-v. juhlavuotta. Aate-Pekka 
ja Aili Anttonen luovuttivat Oron-

myllyn alueen rakennuksineen Kansan 
Raamattuseuralle (KRS) joulukuussa 
1962. Toinen merkittävä teema tänä 
vuonna liittyy evankelista Erkki Lemi-
seen. Hänen syntymästään tulee elo-
kuussa kuluneeksi 100 vuotta. 

Erkki oli monin tavoin merkittävä 
mies julistajana ja myös Oronmyllyn 
toiminnan aloittajana ja kehittäjänä. Er-
kin juhlavuoden tapahtumista on kooste 
tämän lehden sivulla 30.Oronmyllyllä on 
marraskuussa seminaari otsikolla ’Eki ja 
mie’.  Erkistä tässä muutamia ajatuksia.

Erkki oli maanviljelijän poika Uuku-
niemen pitäjästä. Hän ei voinut jatkaa 
tilanhoitoa keuhkosairauksien takia, ja 
evankeliumin kertomisen halu oli suuri. 
Niinpä hänestä tuli KRS:n matkasaar-
naaja, joka liikkui erityisen ahkerasti 
Itä-Suomessa.  Sain pikkupoikana koh-
data hänet ja kuunnella hänen puheitaan 
Jaakkiman opistolla Ruokolahdella, 
jossa kotini oli. 

Erkistä jäi mieleen erityisesti hänen 
karhumainen olemuksensa ja äänensä.

Esikuvan puheet ovat 
tärkeitä, mutta ennen 

kaikkea hänen elämänsä 
on tärkeää.

Hebr. 13:8
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Muistakaa johtajianne. He puhuivat teille Jumalan sanaa. 
Ottakaa mallia heidän elämästään ja pitäkää heidän uskoaan esikuvananne.  

tiensä kulkija. Sellainen hän oli. Iso 
joukko ihmisiä sai kohdata Jeesuksen 
hänen puheittensa kautta. Hänen kirjo-
jaan löytyy kiitettävästi sekä kirjastoista 
että varmasti myös kotien kirjahyllyistä. 
Niitä kannattaa lukea näin juhlavuonna. 

Erkki oli siis esikuva monelle. Ehkäpä
sinulla on joku muukin hengellinen esi-
kuva. Tuo hebrealaiskirjeen kohta kehot-
taa meitä muistelemaan hengellisiä johta-
jia ja esikuvia. Jae on auttanut minua pi-
tämään kiinni oppimastani, kun erilaisia 
hengellisiä virtauksia ja muoti-ilmiöitä 
olen arvioinut. Tutun ja tärkeän oppi- 
isän tai -äidin muisteleminen on myös 
rohkaissut. Jeesuksen seuraaminen on 
ollut nähtävissä ja muistettavissa elävän 
hahmon kautta. 

Esikuvan puheet ovat tärkeitä, mutta 
ennen kaikkea hänen elämänsä on tär-
keää. ’Pitäkää heidän uskoaan esikuva-
nanne’, sanotaan tuossa jakeessa. On 

hyvä terävöittää itsel-
le, miten se heidän us-
konsa näkyi elämässä, 
vaikkapa suhtautumisessa lähimmäisiin, 
työhön tai omaisuuteen. Terävöittämises-
tä ja muistelemisesta on varmasti hyötyä.

Myös me itse olemme vaikuttajia koh-
datessamme ihmisiä. Mitähän meistä 
huokuu ympärillemme? Jääkö meistä 
hyvä, leppoisa, avulias, Jeesuksen suun-
taan kiinnostusta herättävä olo? Se on 
täysin mahdollista. Armoa ahkerasti am-
mentanut matkasaarnaaja sitä sai aikaan, 
koska eli nöyrästi ja pienellä paikalla 
Pelastajansa varassa. Voisiko olla niin, 
että meidän läheisemme ja tuttavamme 
tulisivat meidän kauttamme tänä vuon-
na kosketetuiksi Erkin mallin mukai- 
sella myötätunnolla ja Jeesuksen rak-
kaudella. Herra meitä siinä auttakoon!

Timo Huttula
Oron ystävät ry:n hallituksen pj.

Puheenjohtajan kynästä
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Oron ystävien uutisia

Tervetuloa Oron Ystävät ry:n vuosikokoukseen la 9.4.2022 klo 12 Oronmyllyn 
Leiri- ja kurssikeskukseen Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi.  Käsitellään 

sääntömääräiset vuosikokousasiat sekä hallituksen tekemät sääntöjen 
muutosehdotukset. Ilmoittaudu kokoukseen viim. 30.3. oro.sihteeri@gmail.com

Sari ja Kristian Pennanen jättäytyivät yllättäen pois Oronmyllyn toiminnasta. Olin kovas-
ti toivonut heidän voivan jatkaa, mutta toisin kävi. Sari valottaa päätöksien taustoja 
omalla palstallaan tässä lehdessä. Kiitokset heille molemmille panoksestaan Orolla! 
Oma viestini heidän lähtöönsä liittyen löytyy TVoronmylly – kanavalta YouTubessa. 
Anu Repo toimii va. toiminnanjohtajana. Toiminnanjohtajan paikka on parhaillaan 
auki. Lehden ilmestyessä tiedettäneen, kuinka siinä kävi. Oronmyllyllä on asiat hyvällä 
mallilla. Kirkko on kunnossa. Toimintasuunnitelma tälle vuodelle näyttää todella 
hyvältä ja ihmisten tuki Orolle on jatkunut. Se näkyy taloudessakin hyvänä tilanteena.

Anu Repo vietti juuri 50 v – juhlaansa Oronmyllyllä. Onnea Anulle! Anun ajatuksia 
lisää tässä lehdessä.

Koronavirusepidemian takia on Orolla jälleen jouduttu joitain tapahtumia perumaan. 
Joulua saatiin toki viettää ja Hiljaisuuden Retriittikin hoitaa pienimuotoisesti. Kevät-
kauden alkajaistapahtuma ’Voimaa yhteisöstä’ siirrettiin nettiin. 

Muistatte varmaan, että jäsenistölle suunnattu puhelinkampanja jatkuu vielä tou-
kokuun loppuun. Sen vetäjiä ovat Pauli Saukkonen, Annikki Siren, Esko Repo ja 
Iris Tahvanainen. Heidän tiiminsä soittaa jäsenistölle. Soittelijat keräävät ajatuksia 
Oron toiminnan kehittämisestä ja haastavat mukaan kirkkokampanjaan. Samalla 
päivitämme jäsenten puhelin- ja sähköpostitietoja. 

Puhelinkampanjan aikana ja muutenkin on tullut esille sääntöjen muutostarve. 
Jäsenten ja jäsenrekisterin pitäjien kannalta on selvintä, että siirrymme yksinker-
taiseen jäsenmuotoon. Eli luovumme aikoinaan Oronmyllyn kannatusyhdistykseltä 
perityistä perustaja- ja kannattajajäsenyyksistä. Vuosikokouksessa käsitellään 
yhdistyksen hallituksen tekemät sääntöjen muutosehdotukset.

Kirkon remontti sujui hienosti. Saimme sen kunnostettua kerättyjen varojen avulla. 
Uutena ideana tuli kirkkosalin ja Jyväsalin välisen äänieristyksen parantaminen 
hankkimalla äänieristetyt taiteovet tämän vuoden aikana. Se mahdollistaa kahden 
ryhmän samanaikaisen kokoontumisen noissa tiloissa. 

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

Huomio!

Huomio!
Teksti Timo Huttula 

Kuva Suojelusenkeli, Pixabay
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Kesän 2022 kesäteatteriesitystä ”Hiekkaan piirretty” on harjoiteltu jo aktiivisesti. 
Kuulin, että esityksestä tulee tavattoman koskettava ja puhutteleva. Rukoillaan 
näyttelijöille ja teatterin tekijöille työn iloa ja että esitykset saavat tarvittavan talou-
dellisen ja talkootuen.   

Haluatko mukaan kehittämään Oronmyllyn toimintaa? Oronmyllyn toiminnassa ja sen 
kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia ja tarvitsemme uusia ihmisiä uusine ideoi-
neen. Jos sinulla on aikaa ja mahdollisuuksia tulla mukaan, ota yhteys Anu Repoon. 

Muistutan vielä Ystävien hallituksen käynnistämästä 
’SiunEnkeli’-toiminnasta. Kyseessä on siis vähävarais-
ten tukitoiminta niin, että he voivat osallistua Oron-
myllyn tapahtumiin. Tarvetta on esimerkiksi isojen 
lapsiperheiden osallistumisen tukemiseen. Voit il-
moittautua toimistoon ja kertoa, että haluat kustan-
taa jonkun tai joidenkin henkilöiden osallistumisen 
esimerkiksi lastenleirille. Voit ilmoittaa myös muun-
laisesta osallistujien tukemisesta. Toimistosta ilmoi-
tetaan sitten sinulle, milloin ja ketä voit tukea. 
Tukisumman ja tukitapausten määrän voit itse valita. 

Jäsensihteerille tulee ajoittain kyselyjä Oron ystävät ry:n jäsenyyteen ja tähän leh-
teenkin liittyen. Siksi olemmekin koostaneet jäsenyyteen liittyvän Kysymys-vastaus-
listan. Se löytyy nytkin 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 Oron sivuilta.  

Monet kristilliset järjestöt ja yhteisöt ovat saaneet merkittäviäkin testamenttilahjoituk-
sia työnsä tukemiseksi. Myös Oronmyllysäätiölle voidaan tehdä testamentti. Se on 
väline, joka mahdollistaa perinnön ohjautumisen sellaiselle taholle, joka ei kuulu laki-
määräiseen perimysjärjestykseen, ja kerran laadittua testamenttia voi myös muuttaa. 
Siksi on tärkeää, että kaikki tehdään oikein alusta alkaen. Oronmyllyn nettisivuilta ja 
toimistosta löytyy ohje testamenttilahjoituksen tekemiseen. 

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 internet-sivujen avulla, tuodaan paikalle vanhoja 
Oron kävijöitä sekä myös uusia henkilöitä. Viestinnässä suusta suuhun menetelmä on 
tunnetusti tehokkain! 

Lopuksi vielä harkintaanne taloudellisen tuen haaste. Valitettavasti Oronmyllyn tapah-
tumatoiminta 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 kiitollisia viestejä jatkuv-
asti. ’Uskollista antajaa Jumala rakastaa!’ – Ei siis unohdeta Oroa, vaikka toiminta 
siellä onkin jo hyvässä vauhdissa. Jos asia on sydämelläsi ja haluat antaa Orolle 
vaikkapa lahjan lasten leiritoiminnan kehittämiseen, tee lahjoituksesi Oron ystävien tilille  
FI78 4108 2340 0101 97, viite 2610003. Kiitos lahjastasi, jokaiselle eurolle on Orolla käyttöä!
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Ohjelmassa raamattutunti, puheita,   
haastatteluja, keskusteluja, musiikkia,   
ulkoilua ym.

Puhujina Yrjö Niemi Siperian karhu, 
Pekka Maaranen, Jarmo Ojanperä, 
Erkki Kosonen ym.

Kuvaelma Matka miehuuteen: 
Timo Lyijynen, Vesa Honkanen
Isäntänä Vesa Honkanen

Musiikissa Uskonveljet Jarmo Ojanperä, 
Vesa Honkanen ja Heikki Mikkonen

Täysihoito 110–186 €.

Majoitus- ja ruokailuvaraukset. 

Ilm. 11.3. mennessä 0400 793441, 

toimisto@oronmylly.fi
oronmylly.fi

Lupa olla mies

Miestenpäivät
25.–27.3.

 ”Kuljen polkua Isän kanssa, jalkani tallaavat maata.
Kuljen polkua Pojan kanssa, puhelemme hiljaa.
Kuljen polkua Hengen kanssa, tuuli puhaltaa selkään.”
Polun kulkijan rukous.
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Teksti Sari Pennanen
Kuvat Jouko Tykkyläinen, Pixabay

Sarin sanomaa

Mitä siis opin? Opin, että joskus 
voi tulla niin perustavanlaatuisia 
näkemyseroja, että on rauhan säilyt-
tämiseksi parempi luovuttaa. On kuiten-
kin elintärkeää asettua kuulolle, mikä on 
Jumalan tahto. Pitää myös olla valmis 
toimimaan ja toimia sen mukaan, maksoi 
mitä maksoi. Minulle ja perheelleni se 
maksoi nyt kaksi työpaikkaa ja asunnon. 
Olen siis sitä mieltä, että kaikenlainen ih-
misten erottelu vaikkapa terveydentilan 
tai vakaumuksen perusteella, esimerkiksi 
koronapassin muodossa, on väärin. Sitä 
tukevat mm. perustuslaki ja kansain-
väliset ihmisoikeussopimukset. 

Tiedän, että toisenlaisen, yhteiskun-
nallisten suositusten mukaisen, näke-
myksen kannattajia on enemmistö. 
Omiin näkemyksiin on jokaisella oikeus. 
Jokainen muodostaa omat mielipiteensä 
parhaan ymmärryksensä mukaan, 
omista tärkeinä pitämistään lähtökoh-
dista käsin, ja tekee niiden perusteella 
omat ratkaisunsa. 

R   akkaat ystävät! Kirjoitan tätä tam-
mikuun lopussa 2022.  Tämä lienee 
minulle vaikein teksti, jonka olen 

koskaan joutunut kirjoittamaan. Tämä 
on siksi niin vaikea, että haluaisin välit-
tää teille sisimpäni sellaisena kuin se on. 
Nyt tuntuu, että sanat eivät oikein riitä 
kuvaamaan kaikkea tässä Oronmyllyltä 
lähtöni tilanteessa. On niin paljon erilai-
sia tunnelmia ja muistoja. Yritän kuiten-
kin avata tässä jotakin, jatkoa voitte sit-
ten kysellä minulta henkilökohtaisesti.

Haikein mielin ja huikein muistoin 
tätä kirjoitan. Haikealta tuntuu, kun 
palvelukseni Orolla päättyy kahden 
ja puolen vuoden jälkeen ja matkani 
täällä jäi näin lyhyeksi, omasta päätök-
sestäni. Suurin odotuksin ja toivein otin 
tehtäväni vastaan. Ajattelin tuolloin, 
että nyt on löytynyt täydellinen paik-
ka, jossa yhdistyvät kaikki tärkeinä 
pitämäni asiat: Kristuksen elävä seura-
kunta, mahtava luonto, monipuolinen 
ja monia kehittämismahdollisuuksia 
tarjoava toiminta, upea henkilöstö sekä 
kohtaamismahdollisuudet mitä erilai-
simpien ihmisten kanssa mitä erilaisim-
missa tilanteissa. Matka on ollut opet-
tavainen ja vaiherikas.

Vaikein teksti

Haikein mielin ja huikein 
muistoin tätä kirjoitan.
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Itse näen kuitenkin vaarana, että jos 
alamme erotella ihmisiä tässä asiassa, 
voi seuraavaksi vuorossa olla jokin muu 
asia. Olemme kaikki saman arvoisia ja 
Jumalalle kallisarvoisia, Hänen rakkaita 
lapsiaan, me kaikki. Meillä on vain yksi 
Jumala, Isä. Hänestä on kaikki, ja me 
olemme häntä varten. Ja yksi on Herra, 
Jeesus Kristus, hänen kauttaan on kaik-
ki, niin myös me. 1. Kor. 8:6

Lähtökohtaisesti erottelusta tuskin 
on koronapassin käyttöönotossa Oron-
myllyllä kysymys. Halutaan, jos vain 
suinkin mahdollista, uutta muotisanaa 
käyttäen, järjestää terveysturvallisia 
tapahtumia. Nehän muodostavat valta-
osan Oronmyllyn toiminnasta, niin 
tänäkin vuonna. Ajantasaisin ohjelma-
tieto päivittyy aina Oronmyllyn vasti-
kään uudistetuille nettisivuille osoittees-
sa oronmylly.com. Niitä ylläpitämään 
olemmekin saaneet vahvistusta, iloit-
semme siis Katrista. Ja toivotamme 
voimia Anulle, joka hoitaa vastuitani, 
kunnes uusi toimitusjohtaja löytyy. 

Oronmyllyllä on kaiken kaikkiaan 
osaava ja sitoutunut henkilökunta: Anu, 
Eija, Hannele, Katri, Mari, Sirpa, Riitta. 
Siunataan heidän ja ostopalveluna kiin-
teistönhoitoa tarjoavan Pentin tärkeää 
työtä, jotta jokainen Orolle tulija kokisi 
sen saman iloisuuden, aktiivisuuden ja 
karjalaisen välittömyyden, joista sain 
heidän työtoveruudessaan ammentaa.

On elintärkeää käydä kipeätkin asiat 
läpi rauhassa, kuunnellen ja kunnioit-
tavasti keskustellen. Toisen tukena voi 
olla, vaikka mielipiteet olisivatkin eri-
laisia. Ja parasta olisi, jos nämä asiat 
voitaisiin viedä yhdessä Raamattua tut-
kien ja rukoillen Jumalallemme ja kuu-
lostella, mitä Hän haluaa niihin sanoa. 
Tämäkin on toteutunut joissakin koh-
din, ja sekös vasta huikeaa on. Päinvas-
taisen toiminnan seuraukset voivatkin 
olla sitten puolestaan tosi ikäviä.

Kaikista monilukuisista käänteistä 
ja tapahtumista huolimatta muistan 
kuitenkin Oronmyllyltä tärkeimpänä 

• hallinnon asiantuntija > toimitusjohtajan sijainen 
 > va. toimitusjohtaja > toimitusjohtaja – ei  
 onneksi erityisemmin haitannut ajatusmalli  
 johtajuuden kuulumisesta vain miehille, tästä  
 jos sain vallitsevasta käsityksestä minua kyllä  
 tiedotettiin

• itselleni uusi toimiala ja ammatillinen viitekehys:  
 kristillisyys, tapahtumat, matkailu ja ravintola,  
 iso kiinteistömassa ja hallituksen kanssa työs- 
 kentely kaikki yhdessä – mikä mahtava   
 oppimismahdollisuus, jonka yritin ammentaa  
 mahdollisimman tarkoin

• vapaaehtoiset, uudet ja vanhat tukijat, tekijät ja  
 rukoilijat – välttämättömyys ja jatkuva  
 kiitoksen aihe

• sisäilmaoireet – Jyväsali ja -kirkko sekä   
 Antintalon kosteat tilat uudistettu

• korona ja remontit aiempien taloushaasteiden  
 lisäksi – ihmeelliset onnistumiset kaikkien  
 yhteisen tahtotilan myötä – ylistys Herralle!

• päivitetty av-asiat, nettisivut, some, sähköinen  
 taloushallinto, henkilöstöhallinto uusine   
 toimintamalleineen

• pihalle ja päärakennukseen tuotu kaunista:  
 tauluja ja kukkia, luontomatkailua kehitetty

• pienryhmiä perustettu (gospelryhmä ja naisten  
 rukouspiiri)

Mietitäänpä hiukan tätä pientä viestiosuuttani ja sen sisältöjä Oronmyllyn 60-vuotisessa ketjussa:
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teidät kaikki ystävät, jotka teitte mat-
kaosuudestani ikimuistoisen, te ja teidät 
ihanat, mielenkiintoiset persoonat ja 
mitä erilaisimmat tarinat. Jokaisen tari-
na on arvokas, kaikkine vivahteineen. 
Annetaanhan niiden jatko kaikilta osin 
hyvälle Jumalallemme, eikös niin?

Viimeinen Oronmyllysäätiön halli-
tuksen kokous, johon osallistuin, päät-
tyi ensimmäisen kerran vuonna 1790 
julkaistuun virteen Herra Jeesus, kun 
täällä vain kanssamme on, virsi nro 
310. Se olikin minulle melko uusi tutta-
vuus, mutta innostuin nyt laulelemaan 
sitä. Lauletaan yhdessä, vaikka viimeinen 
säkeistö:

Tule, Herramme, meitä nyt vahvistamaan,
tule, virvoita voimalla taivaan.
Sinun tietäsi taivuta vaeltamaan,
täällä suostumaan ristiin ja vaivaan.
Tue uskoamme,

tue toivoamme,
pidä sielumme tallella aina.
Kuule huutoamme,
sinä auttajamme,
kuvas kirkkaana sieluumme paina.

Sari Pennanen

• jatkettu verkostoitumista kristillisten toimijoiden  
 kanssa

• rippikoulut palanneet Orolle

• uuden ja vanhan yhteensovittaminen kunnioit- 
 tavasti ja uutta luoden sekä tapahtumissa että 
 julkaisuissa – aina tärkeimpänä ilosanoma ja  
 elävän veden = Kristusta kirkastavan Pyhän  
 Hengen virvoittavasta lähteestä ammentaminen

KJjkKJjk

Mietitäänpä hiukan tätä pientä viestiosuuttani ja sen sisältöjä Oronmyllyn 60-vuotisessa ketjussa:
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Oronmyllyn maasto on kaunista ja 
monimuotoista harjumaisemaa, jossa 
mäet, suppalaaksot, purot ja lammet 
sekä suot tarjoavat monipuolisia mah-
dollisuuksia perehtyä luonnon elämään 
ja salaisuuksiin kaikessa rauhassa.  

Monipuolinen retkeilyreitistö laa-
vuineen on ympäri vuoden patikkaret-
keläisten ja hiihtäjien käytössä. Oron 
retkilatuja ovat Kyynärpäänjoen lenk-
ki 13 km, Hiidenkirnun lenkki 9 km. 

Teksti Timo Huttula 
Kuvat Jouko Tykkyläinen

Kilpaladut tarjoavat sopivaa haastetta 
vaativammille hiihtäjille. Tarjolla ovat 
2 km / 3 km perinteisen- ja luisteluhiih-
don ladut, joista 3 km:n lenkki on 
valaistu. Latujen kunnostus tapahtuu 
tosin vain viikonloppuisin. Hiihtolo-
maviikoilla niitä kunnostetaan myös 
viikolla. 

Orolla on myös vuokrattavissa lumi-
kenkiä, mikäli haluat kulkea omia reit-
tejäsi lumipeitteisessä maastossa. 

Kuva 1:  Oronmyllyn talvea.
Kuva 2:  Lumimaisemassa on paljon  
  opittavaa. Siihen voi vaikka 
  istua ihmettelemään, kuten  
  lumitutkija Sirpa Rasmus. 

2

1
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30.6. klo 18 ennakko
1.7.  klo 18 ensi-ilta
2.7.  klo 14 ja 18
3.7.  klo 12 ja 16
12.8.  klo 11 ja 18
13.8. klo 14 ja 18
14.8. 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, Lasse Kortelainen, Vilja-Maria Riutamaa, Arto Myllärinen, Ani 
Hassinen, Timo Lyijynen, Jukka Lehtinen, Pekka Maaranen, Elsa-Maria Maaranen, Mirja 
Neuvonen, Heta Neuvonen, Hilla Neuvonen, Emelia Levy, Iiris Hassinen, Nooa Grönfors 

Lavastus: Esa Repo, Puvustus: Tuija Kosonen.

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

ronmylly Lippuvaraukset näytökseen ja teatterilounaalle: oronmylly.fi
Tiedustelut: puh. 0400 793 441, toimisto@oronmylly.fi
Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi
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Parikanniemisäätiö

Apulaisohjaus ja koreografia: 
Anna Levy
Tuottaja: Marketta Eskelinen
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Vuodenvaihde ja uuden vuoden 2022 
alku on ollut täynnä tunnetiloja ja 
ajatuksia. Erityisesti omalla kohdallani 
on korostunut pohdinta siitä, mitä kris-
tittyjen keskuudessa nyt tapahtuu. Epi-
demia-aika on nostanut vahvasti pintaan 
ihmisten haavoittuvuuden ja vielä enem-
män jakautumisen eri leireihin. Kristit-
tyjen joukossa on ollut jopa puolesta-
vastaan kamppailua. Kaikilla, tai suurella 
osalla, on vankka kanta siihen, mikä on 
oikein ja mikä väärin. Perusteetkin löy-
tyvät, kuin apteekin hyllyltä. 

En silti allekirjoita ajatusta, että ku-
kaan ihminen on sen enempää oikeassa 
esimerkiksi tässä ”rokote-sodassa” kuin 
toinenkaan. Tai sen enempää väärässä 
kuin toinenkaan. En myöskään tunne 
yhtään lähimmäistä, tuttua tai puolitut-
tua ihmistä, jonka voisin allekirjoittaa 
olevan kaikkitietävä. Luulenpa, ettei 
kukaan muukaan syvällisen pohdin-
nan jälkeen voi mennä sanomaan, että 
tuntisi tällaisen henkilön. Ihminen on 
erehtyväinen. Itseni mukaan lukien.

Pyyntö

Minulla on suuri toive, että kristit-
tyjen kesken voisimme rakastaa lähim-

Anun pohdintoja vuoden alussa
mäisiämme ilman tuomitsemista tai 
sen todistelemista, kuka on oikeassa 
ja kuka väärässä. Olisiko mahdol-
lista uskoa siihen, että paras tieto löytyy 
lopulta jostain muualta kuin ihmisen tie-
tävyydestä? Voisimmeko uskoa siihen, 
että meistä pidetään huolta ja että mie-
lipide-erot sekä kiistat voidaan unohtaa 
ja jättää? Suurin päätäntävalta jääköön 
Herran haltuun. Unohdetaan itsemme, 
ainakin välillä. Muistetaan Kristus.

Orolla eletään arkea

Arki Oronmyllyllä on ollut täynnä 
ohjelmakauden suunnittelua ja kirk-
koremontin edistämistä, huikean hie-
nolla vapaaehtoisjoukolla. Ilmassa on 
vahvaa ja luottavaista katsetta tulevaisuu- 
teen. Kun olen seurannut läheltä suurta 
kirkonkorjausurakkaa, voin vain häm-
mästellä kaikkea taitoa ja pyyteettö-
myyttä. Nyt olemme siinä tilanteessa, 
että saamme ihastella valmista valoisaa ja 
rauhaisaa kirkkosalia. Jyväkirkko kutsuu 
vastaanottamaan saapujat. Olet tervetul-
lut tapahtumiin!

Oma työkuvani on muuttunut jokin 
aika sitten. Aiempien moniulotteisten toi-
mistosihteerin tehtävieni lisäksi olen hoi-

Teksti Anu Repo
Kuva Pixabay
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tanut väliaikaisesti myös toimitusjohtajan 
velvoitteita. Nämä jatkuvat ainakin sii-
hen saakka, kunnes juuri se oikea tuleva 
johtaja löytää tiensä Oronmyllylle. Muu-
toksia Oronmyllyllä on ollut kautta his-
torian. Siitä huolimatta eteenpäin on aina 
menty. Ja sen ansioista myös moni on 
saanut kohdata oman palvelutehtävänsä 
täällä. Olkoonkin ollut kyse pidemmistä 
tai lyhyemmistä jaksoista, on Jumalan 
mylly jättänyt oman jälkensä jokaiseen.

Elämä muutoksen keskellä on vaatinut 
voimia, mutta olen saanut myös paljon 
rukouksia ja voimaa antavia viestejä 
Oron ystäväjoukolta. On aikoja, jolloin 
kaikki sujuu kevyesti, kuin itsestään. 

On myös aikoja, jolloin jokainen askel 
ja hengenveto tuntuu juuttuvan. Vuoro-
kaudessa on tietty määrä tunteja ja aika 
on rajallinen, mutta aikataulut menevät 
silti eteenpäin. Koska operatiivisen vas-
tuun määrä työssäni on kasvanut enti-
sestään, olen joutunut tekemään myös 
karsintaa siinä, mihin kaikkeen päiväni 
riittävät. Tähän toivon suurta sydäntä 
ja ymmärrystä kaikilta, joiden kanssa 
yhteistyötä teemme.

Kiitollisena ja ilolla tätä aikaa eläen!

Anu Repo
va. toimitusjohtaja
anu.repo@oronmylly.fi

VALON JUHLAA
Vuosi 2022 on Oronmyllyn 60-vuotisjuhlavuosi. Näiden kuuden-

kymmenen vuoden aikana on ollut tuhansia Oron hengen mukaisia 
leirejä, tilaisuuksia ja tapahtumia. Niinpä myös on ollut tuhansia 
Oron kävijöitä, jotka ovat saaneet kokea henkilökohtaisesti mer-
kittäviä kohtaamisia ja elämääkin suurempia ja koskettavampia 

hetkiä. Oronmyllyn tekemällä julistustyöllä on ollut oma 
paikkansa ja julistustyötä tullaan tekemään vastaisuudessakin.

Vuosi 2022 on minulle hieman nuorempi juhlavuosi, sillä 50 vuotta 
sitten, Valon päivänä, kolmas helmikuuta, näin maailman ensim-

mäisen kerran. Juhlistan tätä ehdottamalla, että mahdolliset onnit-
telut, kukat ja lahjat ohjataan Oronmyllyn julistustyölle, kiitos!

Ystävällisin, Siunaavin Terveisin Anu Repo

Tilinumero: 
FI39 5326 0020 0578 95
Saaja: Oronmyllysäätiö sr

Viesti: Julistustyö, Anu 50v
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Saimme viettää monipuolisen viikonlo-
pun yhdessä Oron uusitussa kirkossa 
22.–24.10.2021. Suurin osa ajasta vie-
tettiin Miestenpäiviä. Sunnuntaina 
muistelimme Oron pitkäaikaisimman 
isännän, Antti Aaltosen, elämäntyötä. 
Ilahduttavasti paikalle saapui miehiä, 
ja majoitustilat täyttyivät mukavasti 
viimeistään lauantaina. 

Miestenpäivien aikana oltiin Jeesuksen 
esittämien kysymysten äärellä: Mistä te 
matkalla keskustelitte? Mistä sinä minut 
tunnet? Tahdotteko tekin mennä pois? 
Montako leipää teillä on? Jaakko Pirtti-
aho ja Erkki Kosonen syvensivät teemoja 
kohtikäyvällä tavalla. Aamuhartauksissa 
pohdimme Lina Sandellin elämää ja 

Miestenpäivät ja 
Antti Aaltosen muistojuhla

Teksti Timo Huttula 
Kuvat Esa Repo, Oronmyllyn kuva-arkisto

hänen satojen virsiensä taustoja. Mu-
siikilla oli todella merkittävä osuus 
päivissämme. Heikki Mikkonen joh-
datteli koskettavilla juonnoilla miehiä 
syvälle sävelten maailmaan ja Honkasen 
perheen vahvistettu yhtye tarjosi hienon 
konsertin lauantaina. Rikkaita hetkiä! 

Antti Aaltosen muistoseurat olivat 
todelliset juhlat. Kirkko täyttyi ja veisuu 
kaikui. Erityisen hienoa oli, että Antin 
ja Kertun jälkeläisiä oli paikalla runsas 
joukko. Saimme kuulla monipuolisesti
kertomuksia Antin elämästä muun muas-
sa Liisa Puran, Helena Nurmirannan, 
(os. Aaltonen), rovasti Erkki Lemetyisen 
ja Arto Valkeapään kautta. Hieno ja 
mieliä kohottava juhla hienoissa tiloissa!

Kuva 1:  Miestenpäivien nokkamies  
  Esko Luukkonen juontaa  
  kysellen Tero Valkeapään  
  kokemuksista. 
Kuva 2:  Jaakko Pirttiaho jakoi  
  Sanaa ja kipeitäkin elämänsä
  kokemuksia. 

Kuva 3:  Arto Valkeapää haastattelee   
  Helena Nurmirantaa isäntä-
  perheen elämästä Oronmyl-  
  lyllä. Videokuvassa Kerttu ja
  Antti Aaltonen.
Kuva 4:  Aaltosen sukua useammassa   
  polvessa Antti Aaltosen   
  muistoseurojen alussa. 
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Teksti ja Kuva: Katri Penttinen

Oronmyllyn kesäteatterissa nähdään tänä Oronmyllyn kesäteatterissa nähdään tänä 
vuonna katsaus Aura Latvuksen elämänvaiheisiinvuonna katsaus Aura Latvuksen elämänvaiheisiin
Oronmyllyllä kesällä nähtävän kesäte-
atterinäytelmän käsikirjoittaja Mirja 
Valtonen toivottaa minut tervetulleeksi 
kylään. Keittiön pöytään on katettu 
mokkapaloja ja pikkuleipiä. Avaran 
asunnon ikkunasta näkyy niin vasta-
rakennettu Joensuun linja-autoasema 
kuin myös Eliel Saarisen suunnittele-
man kaupungintalon torni.

– Onpa mukava nähdä pitkästä aikaa. 
Juothan sie kahvia?  

Keskustelu siirtyy piakkoin Oronmyl-
lyn kesäteatterin ’’Hiekkaan Piirretty’’ 
-näytelmään, jota äidinkielen ja kirjal-
lisuuden lehtori sekä draamakasvatuksen 
opettaja Mirja Valtonen on ollut käsikir-
joittamassa yhteistyössä kirjailija Teuvo 
V. Riikosen kanssa.

– Näytelmän päähenkilön Aura Lat-
vuksen elämänkerta on äärimmäisen 
mielenkiintoinen. Hän oli kosmopoliitti. 
Maailmanmatkaaja. Itsenäinen, rohkea, 
voimakastahtoinen nainen. 

Aura Latvus tunnetaan elämäntyöstään 
Parikkaniemen orpokodin sekä Jaakki-
man Kristillisen Opiston johtajattarena. 

– Kun ajattelen Auraa, mieleeni tulee 
runoilija Aaro Hellaakosken sanat ’’Niin 

pieniksi kasvoimme, äskettäin’’. Se kuvaa 
mielestäni hyvin varakkaaseen viipuri-
laisperheeseen syntyneen Auran elämän-
kaarta. Hänen elämänsä kasvoi pienem-
mäksi. Hän tyytyi vähempään.

– Aura näki työnsä merkityksen paljon 
laajempana kuin hänen omana subjektii-
visena kokemuksenaan, Valtonen jatkaa.

Käsikirjoitusta työsti ammattitaitoinen 
tiimi

Oronmyllyn tämänvuotisen näytelmän 
työstö alkoi alkukeväästä 2020. 

– Rovasti Teuvo Riikosen kanssa 
jaoimme kohtauksien sisällöt, ja esi-
merkiksi teatterissa kuultavat saarnat 
ovat pitkälti hänen käsialaansa. 

– Käsikirjoituksesta tehtiin uusia ja uu-
sia versioita syksyn mittaan. Joulukuussa 
2020 jouduin auto-onnettomuuteen, joka 
katkaisi kirjoitustyön, Valtonen kertoo.

Näytelmän käsikirjoitus siirtyi ohjaa-
jille, Eija Vilppaalle ja Anna Levylle, hiot-
tavaksi loppuun ja dramatisoitavaksi. 

– He ovat tehneet näytelmän jatko-
työstön kanssa arvokasta työtä. On hie-
noa, että Oronmyllyn kesäteatteria on te-
kemässä näin kokenut ja osaava porukka.  
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Oronmyllyn kesäteatterissa nähdään tänä Oronmyllyn kesäteatterissa nähdään tänä 
vuonna katsaus Aura Latvuksen elämänvaiheisiinvuonna katsaus Aura Latvuksen elämänvaiheisiin

Aura Latvus oli poikkeuksellinen nainen

Aura Latvus (1887–1947) oli hyvin 
pidetty kristillisen yhteisön jäsen.

– Auralla riitti ihailijoita. Hän on 
todennäköisesti ollut todella hyvä 
kuuntelija ja keskustelija. Vetovoi-
mainen, valovoimainen nainen.

– Mikä on mielenkiintoista, hän ei 
mennyt enää toisiin naimisiin liittonsa 
Aarne Långin kanssa päätyttyä avio-
eroon.  

Eronnut, avioton nainen herätti aika-
laisissa kummaksuntaa.

– Aura ei välittänyt yhteiskunnan 
luomista paineista. Hänelle Parikan-
niemen Orpokoti ja myöhemmin Jaak-
kiman Kristillinen Kansanopisto olivat 
elämän tärkeimmät kulmakivet. Avio-
liitto ei mahtunut tähän yhtälöön.

’’Hiekkaan Piirretty’’ -musiikinäytelmä 
valloittaa Oronmyllyn lammenrantanäyt-
tämön kesällä 2022. 

Niskalammen rannalla sijaitseva 
300-paikkainen näyttämö täyttyy 
jälleen teatterikansasta lähes 3 vuoden 
tauon jälkeen. Oronmyllyllä järjes-
tetään näytöksen yhteyteen perinteisesti 

myös väliaikatarjoilu ja teatteriateria 
Ravintola Myllymuorissa. Ennakko-
ilmoittautuminen sekä ruokailuihin 
että näytöksiin on avoinna osoitteessa 
oronmylly.fi. 

Kuva:  Mirja Valtonen suosittelee 
 Aura Latvuksen historiasta  
 kiinnostuneille Sisko 
 Latvuksen kirjoittamaa 
 Viipurista Parikanniemeen  
 -teosta.

Hiekkaan Piirretty 
Ennakkonäytös 30.6. klo 18,   
teatteriateria klo 16

Ensi-ilta 1.7. klo 18, teatteriateria klo 16
2.7. klo 14 ja 18, teatteriateria klo 16
3.7. klo 12 ja 16, teatteriateria klo 14
12.8. klo 11 ja 18, teatteriateria klo 16
13.8. klo 14 ja 18, teatteriateria klo 16
14.8. klo 16, teatteriateria klo 14

Pääsylippujen hinnasto:

Ennakkonäytös: 20 € 
Muut näytökset: 26 € 
Ryhmät (väh. 20 hlö): 23 €
Ennakkoliput heinäkuun näytöksiin  
15.6. mennessä 23 € 
Ennakkoliput elokuun näytöksiin   
31.7. mennessä 23 € 

Alle 12-vuotiailta teatterikävijöiltä ei 
peritä lippumaksua.

Ruokailujen hinnasto:

Teatteriateria: 15 € 
Väliaikatarjoilu: 5 € 
(sis. pullan, kahvin/teen ja santsin)
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Teksti Timo Huttula, Mikko Rinkinen
Kuva Kaisu Rinkinen

Rovasti Mikko Rinkinen Savonlinnasta on monelle tuttu hahmo Oronmyllyllä. Mikko on 
ollut Orolla monessa mukana aina 1970-luvulta alkaen. Hän tutustui Oronmyllyyn tuol-
loin ollessaan Parikkalan kirkkoherrana. Nyt hän on osallistunut aktiivitalkoolaisena 
Jyväkirkon kunnostukseen. Harvoin Mikko on tullut yksin paikalle, vaan hänen kyydis-
sään on tullut muitakin käteviä miehiä Savonlinnan seudulta.  Tässä Mikko vastailee 
kysymyksiimme.

Mikä saa sinut osallistumaan Jyväkirkon remonttiin?

Kun jäin eläkkeelle virastani, menin Savonlinnan seurakunnan tukkityöryhmään mukaan. 
Siihen kuului lähinnä eläkeläismiehiä eri ammattiryhmistä. Tehtävämme oli rakentaa 
jykevä hirsikappeli seurakunnan leirikeskukseen. Huomasin, että olin päässyt taitavien 
rakentajien tiimiin oppipojaksi eli remonttireiskojen aputyömieheksi. Viihtyisä porukka 
ahersi yhdessä jonkun vuoden, ja monikäyttöinen kappelikirkko valmistui piispan vihit-
täväksi seurakunnan käyttöön. Jäimme vähän niin kuin hommia vaille, ja Oronmyllyn 
kirkkotalkoot tulivat sopivaan aikaan. Ryhmästämme joku jäi pois, mutta uusia saatiin 
tilalle Kerimäen, Enonkosken ja Kesälahden suunnalta. Joukkoomme kuuluu useita  
monitaitoisia rakentajia. Minä olen ryhmän yhdyshenkilönä "lautamiehenä".

Millaisia hommia olet kirkkoremontissa tehnyt?

Olen todennut, että minulla on rakennustöissä "purkamisen armolahja". Teen sitä mitä 
käsketään, nostan, kannan ja vien perille. Maalaispoikana ja talkoohommiin kasvaneena 
teen kaikkea, mihin aputyömiehenä pystyn, siivoan ja kokoan poistettavat roinat roskis-
lavoille.  Hommiini on myös sisältynyt lautojen maalaamista ja seinille asettamista.

Kerro joku mieleen painuva tapaus kirkkoremontin ajalta?

Muutamat "läheltäpiti "-vaaratilanteet ovat säikäyttäneet ja herättäneet kiitosmielen 
Taivaan Isän suojeluksesta ja varjeluksesta. Johdatuksena olen kokenut sen, että aina on 
löytynyt korvaavaa porukkaa tilalle, kun joku ryhmästämme on sairastunut tai muun 
syyn takia joutunut jäämään pois.

Rukoushaaste lehtemme lukijoille?

Rukousaiheena on jatkuvasti siunauksen ja varjeluksen pyytäminen kirkkohankkeelle ja 
Oron talkooväelle yleensä. Tarvitsemme jatkuvasti kestävyyttä, terveyttä, huumorintajua, 
ja yhteishenkeä.
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Uukuniemeläinen herätys alkoi kahden, 
Uukuniemen Niukkalan kylästä kotoi-
sin olevan nuoren miehen toiminnasta. 
Olli Hälvä ja Paavo Sihvonen kokivat 
hengellisen heräämisen kuunneltuaan 
kesälahtelaispappi August Noposen saar-
noja vuonna 1886. Yhdessä he alkoivat 
järjestää seuroja jo vuonna 1891 ja saar-
nasivat ympäri Uukuniemen pitäjää eri 
kylissä. Myöhemmin he tutustuivat hor-
rossaarnaajana tunnetuksi tulleeseen 
Helena Konttiseen, ja siitä alkoi työ-
toveruus ja yhteistyö hänen kanssaan. 
Liike voimistui ja levisi moniin Kaakkois-
Suomen seurakuntiin. Myöhemmin toi-
minta organisoitui Parikanniemen Orpo-
kodin ja sitä hallinnoivan Parikanniemen 
Orpokotiyhdistyksen kautta.

Olli Pekanpoika Hälvä (4.6.1869–
7.12.1944) eli elämänsä Niukkalan 
kylässä Hovila-nimisellä kotitilallaan. 
Vaimonsa Annan kanssa he saivat 12 
lasta, joista kaksi kuoli jo pienenä. Pojista 
Otto seurasi isäänsä Hovilan isäntänä. 
Otto Hälvän tytär, Martta Kosonen (90 
v.), asuu Simpeleellä. Hän muistelee, mil-

OLLI HÄLVÄ 
Elämää maallikko-
saarnaajan kodissa

Teksti Annukka Tahvanainen
Kuvat Martta Kososen kotialbumista

lainen Olli Hälvä oli yksityishenkilönä ja 
millaista oli elämä maallikkosaarnaajan 
perhepiirissä.

Seurassa seuroihin

Martta Kosonen muistelee lämmöllä Olli 
Hälvää, ukkoa, kuten Karjalassa isoisää 
nimitetään. Hänen mukaansa ukko oli 
lempeä ja helposti lähestyttävä henkilö. 
Hän huomasi lapset, lohdutti ja otti osaa, 
jos joku haaveri oli kohdannut. ”Voi 
kova lykky”, oli ukolla tapana silloin 
sanoa. Olli-ukon luo voi aina mennä, ja 
vastaanotto oli lempeä. Martta sai usein 
olla ukon ja mummon kammarissa ja 
pääsi myös kirkkoon ja seuroihin ukon 
mukana. 

Seuroja pidettiin myös kotona Hovi-
lassa. Silloin pitkät seurapenkit haettiin 
liiterin ylisiltä tupaan. Niillä seuraväki 
istui, ja joskus penkkien välissä pidet-
tiin polvirukouksia. Toisinaan seu-
roissa kerättiin myös kolehti Orpokodin 
hyväksi. Tarjoilua ei tavallisissa seuroissa 
järjestetty. Martta Kosonen muistaa, että 
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Paavo Sihvonen piti pitkiä ja kuivakalta 
kuulostavia saarnoja. Mutta kun Olli-
ukko nousi puhumaan, oli kuin aurinko 
olisi alkanut paistaa. Ukko puhui hy-
myssä suin, eivätkä hänen saarnansa 
kestäneet liian kauan. Kuulijat tulivat 
seuroissa kosketetuiksi. Martta Kosonen 
muistaa silloin ihmetelleensä, mitä ne 
mummot oikein itkee. 

Hovilassa kävi paljon vieraita. Toi-
sinaan kylässä kävivät Väinö ja Saima 
Hoikka, Orpokotityön kautta tutuiksi 
tulleet ystävät. Myös Edvard Lähdenie-
mi, joka oli Orpokodin perustamisen 
keskeisiä henkilöitä, yöpyi aina Hovi-
lassa Uukuniemellä käydessään. Hänen 
vierailujensa aikana peräkammarissa 
pidettiin kotihartauksia. Usein myös Olli-
ukko kävi Orpokodilla ja kantoi monin 
tavoin huolta sen asioista. Ruokatarvik-
keita sinne vietiin usein. Kun sota-aika 
koitti, Orpokodilta tuotiin Hovilaan ta-
varoita turvaan, harmoni Hovilan saliin 
ja veneet ym ulkovarastoihin.

Martta Kosonen muistaa, että usein 
Olli-ukko oli kotioloissa huolestuneen 
ja rasittuneen oloinen. Saarnamatkojen 
vuoksi isäntä joutui olemaan paljon 
poissa kotoa, ja Anna-puolisolle jäi silloin 
iso vastuu kannettavaksi. Jos se jotakin 
jännitteitä aiheuttikin, niin perheen kuul-
len ei koskaan tiuskittu. Huolta aiheutti-
vat myös omien lasten elämänkohtalot.

Sotaratsu

Olli-ukolla oli Reetta-niminen hevonen. 
Se oli Ollille tärkeä, ja siitä käytettiinkin 
nimitystä ukon Reetta. Reettaa ei käytet-
ty tavallisiin maatilan töihin. Se oli kova 
juoksija. Joka lauantai-ilta ukko letitti 
sen pitkän, valkoisen harjan sunnuntain 
kirkkoreissua varten. Sotaan Reettakin 
joutui myöhemmin lähtemään, ja sieltä se 
palasi takaisin hermonsa menettäneenä.

Sota koetteli myös Hälvän perhettä. 
Kun jatkosota alkoi, koko Niukkalan 
kylän väen oli lähdettävä evakkoon kesä-

Olli ja Anna Hälvä
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kuussa 1941. Koska Olli Hälvä tunsi lähi-
seurakuntien papit puhujamatkojensa 
vuoksi, hän vei perheensä ensimmäiseksi 
yöksi Kesälahden pappilaan. Ukko oli 
itse orin ohjaksissa. Toisena yönä oltiin jo 
Kerimäen pappilassa. Lopullinen niuk- 
kalalaisten evakkomatkan kohde oli 
Enonkoski, mistä voitiin jo kuukauden 
kuluttua palata takaisin kotiin.

Kun sodan loputtua Ollin poika Otto 
palasi kotiin lokakuun kolmantena 
päivänä vuonna 1944, talo oli täynnä 
evakoita, ja Oton ja hänen vaimonsa 
Tyynen lapsi syntyi samana iltana. Sil-
loin Olli Hälvä oli jo vanha mies. Kahden 
kuukauden kuluttua, joulukuun alussa, 
hän kuoli. Otto valvoi viimeiset yöt 
isänsä vuoteen äärellä. Olli-ukko vietiin 
aittaan laudoille odottamaan hautajaisia, 
jotka järjestettiin tammikuussa. Martta 
Kosonen oli silloin 13-vuotias ja muistaa 
yhä, kuinka Hovilan tupa oli juhlallisen 
näköinen. Sängyn kansista tehtiin suuret 
pöydät, ja niille levitettiin valkoiset liinat. 

Sota-ajan vuoksi vieraita ei ollut kovin 
paljon. Vanhin Ollin ja Annan pojista, 
Pekka Hälvä, myöhemmin saarnamies 
itsekin, piti hautajaisissa muistopuheen. 

Olli Hälvä sai olla suuressa mukana. 
Uukuniemeläisen herätysliikkeen hengel-
linen perintö jäi vaikuttamaan kolmen 
O:n toimintaan, joita ovat Orpokoti, 
Opisto (Jaakkiman Kristillinen opisto) ja 
Oronmylly. Se oli myös yhtenä taustavai-
kuttajana ns. viidennen herätysliikeen 
syntymisessä.

Autenttisista muistoista    
Martta Kososta kiittää                                                    

Annukka Tahvanainen
Martta Kososen tytär
Olli Hälvän pojan tyttären tytär

Otto valvoi viimeiset yöt 
isänsä vuoteen äärellä.

Nuoret ja nuoret aikuiset, Oronmylylä tapahtuu taas! 
22.–24.4.2022 
Armorokki tapahtuma kokoaa Oronmyllylle Suomen  
tämän päivän kovimmat gospelbändit PARK 7 ja NNS. 
Luvassa myös Open stage, jossa nuoret pääsevät itse 
esiintymään, sekä huippu kanavia. Tervetuloa  
nauttimaan Oronmyllyn tunnelmasta, tutustumaan 
uusiin ystäviin sekä antautumaan olemaan  
Jumalan rakkauden ja armon hoidettavana.  
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä.

Terveisin työryhmän puolesta   
Juho Karjalainen 
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Teksti Pekka Toivanen

Miestenpäiviä ja mielikuvia

Ensimmäiset mielikuvani Orolta ovat miestenpäiviltä 70-luvulta. Olin silloin 
noin kymmenvuotias, ja isäni kävi aktiivisesti miestenpäivillä ja Israel-aiheisissa 
tapahtumissa. Siihen aikaan miestenpäivillä oli "pikkumiehiäkin" mukana, ja 
oma aktiivisuuteni suuntautui enemmän muiden poikien kanssa touhuiluun kuin 
puhujien kuuntelemiseen. Mutta jotakin sanan siementä varmaan jäi Orolta itä-
mään jo siihen aikaan. Myös srk-nuorena kävin Orolla erilaisissa nuorten tapah-
tumissa.

Sitten maailma vei melko pitkäksi aikaa mukanaan ja hengelliset tapahtumat jäivät 
vähälle. Taivaan Isällä oli kuitenkin omat suunnitelmansa ja Hän veti omilla kei-
noillaan voimakkaasti takaisin seurakunnan yhteyteen ja Raamatun lukemiseen 
vajaa parikymmentä vuotta sitten.

Jumalan johdatuksen ansiosta Israel-työ tuli rakkaaksi, erityisesti exodustyö 
Venäjän juutalaisten parissa. Sitä kautta myös Oronmylly on tullut taas läheiseksi, 
toki myös miestenpäivien muodossa. Selkeän Raamattuun perustuvan opetuksen 
kuuleminen alkaa olla nykyisin valitettavan harvinaista useimmissa kirkoissa/
kirkkokunnissa. Toivoisin, että Oronmylly jatkossakin, yhteiskunnan nopeasta 
maallistumisesta, näennäissuvaitsevaisuudesta ja kristillisyyden rajoittamistoi-
menpiteistä huolimatta, säilyisi paikkana, jossa Raamattua voitaisiin opetella ja 
opettaa Jumalan sanana ja jossa Israel säilyisi rakkaana.

Pekka Toivanen, Joensuu 

Oronkävijät kertovatOronkävijät kertovat
Muistoja Orolta
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Teksti Pekka Toivanen

Oron kesäleiri on koonnut historiansa aikana yhteen tuhansia leiriläisiä, isosia, 
aikuisohjaajia ja talkoolaisia. Monesta perheestä löytyy leiriläisiä jo useammasta 

sukupolvesta.

Leirillä tapahtuu paljon: on musiikkia, hartauksia, iltaohjelmia, uintia, kädentaitoja ja 
monenlaista menoa ja meininkiä. Oron suurleirin draamattutunnit ovat alusta 

alkaen olleet leiriohjelman perusrunko, jonka ympärille muu ohjelma rakentuu. 
Niissä sukelletaan Raamatun maailmaan leiriläisten valmistamien näytelmien mukana.

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN 30.5. MENNESSÄ.
toimisto@oronmylly.fi tai 0400 793 441.

20.–23.6.2022 Hinnat 95–135 €
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Anja Anttonen 
in Memoriam 1941–2021
Anja Anttonen tuli monelle Orolla kävi-
jälle läheiseksi ja rakkaaksi ihmiseksi.  
Aate-Pekka Anttonen, Oronmyllyn lah-
joittaja, oli Anjan setä. Seuraavassa 
muutamien ihmisten muistoja Anjasta.

Anjan sisko Lilja Elorinne (os. Ant-
tonen) kertoo, että esikoisena Anja 
huolehti sisaruksistaan.  Hän piti ilta-
rukouksia ja muutenkin huolehti evan-
keliumin esilläolosta kotona vanhempien 
apuna. Anja sai kodin perintönä käsi-
työtaidon, jota hän aktiivisesti käytti 
monien hyväksi. 

Kansakoulunopettajaksi hän valmistui 
Kajaanin opettajaseminaarista.  Pian 
valmistumisensa jälkeen hän sai kut-
sun lähetystyöhön Suomen Lähetys-
seuran puitteissa. Hän toimi Angolassa 
ja Namibiassa kahdessa jaksossa vuo-
sina 1971–1993 sekä myös opettajana 
Parikkalan seudulla. Hänen tehtävänsä 
Afrikassa liittyivät erityisesti lasten 
opettamiseen ja käsityötaidon välit-
tämiseen.

Irja Soikkeli Savonlinnasta oli samaan 
aikaan Ambomaalla, kun Anja toimi 
opettajana suomalaisten lähettien kou-

Teksti Timo Huttula
Kuvat Lilja Elorinne, Katri Penttinen

lulla Namibian Swakopmundissa. Anja 
toimi myös Okavangolla. 1990-luvun 
alussa Irja ja Anja asuivat yhdessä Enge-
lassa Ambokirkon kurssikeskuksessa ja 
toimivat käsityön opettajina suntioille ja 
käsityöpiirien vetäjille Ambokirkon om-
pelimossa. ”Anja oli tavattoman työteliäs 
ja tunnontarkka. Hän odotti myös muilta 
samanlaista asennetta työhön. Toisaalta 
Anja oli lempeä ja hyvin ihmisystäväl-
linen. Hän ystävystyi ambolaisten kanssa 
ja opetti heitä mielellään heidän omilla 
kielillään. Hänen johdollaan toimi myös 
ompelupiiri. 

Kansanopistossa hän opetti keittotai-
toa, taloustaitoa ja käsitöitä.  Anja oli 
myös taitava laulaja, ja sillä lahjalla oli 
paljon käyttöä lähetystyössä”, muistelee 
Irja. Anjan tuotteista Irjan mieleen jäivät 
monet kirkkotekstiilit, joita Anja teki alu-
een uusia kirkkoja kaunistamaan. Myös 
Oronmyllyn Jyväkirkon alttarivaatteet 
ovat Anjan tekemiä. 

Anja oli tavattoman 
työteliäs ja tunnontarkka.
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Sari Pennanen muistelee ensitapaa-
mistaan Anjan kanssa. ”Anja sattui ole-
maan pihalla, kun tulin ensimmäistä ker-
taa Orolle. Hänen lempeä ja keskittynyt 
tapansa kohdata minut antoi heti hyvän 
olon. Koin olevani tosi tervetullut.” 
Anja oli hyvä kasvien ja kukkien hoi-
taja. ”Meidänkin pihassa Antintalolla on 
monta Anjan tuomaa kaunista kukkaa. 
Myös Oron lipputangon juurella olevat 
kukat ovat Anjan tuomia”, kertoo Sari.

Timo Huttula sai aikoinaan Anjalta his-
toriatietoa Oronmyllyltä. Hän oli kerän-
nyt muistiin vuosisataisia merkkejä muun 
muassa Oron seudun ortodoksikohteista, 
jotka muuten olisivat jääneet unholaan. 
Näinkin hän osoitti rakkauttaan Oroa ja 
sen toimintaa kohtaan.

Anja teki ahkerasti erilaisia myynti-
tuotteita Oron kanttiiniin. Luovasti hän 
toimi myös kierrätystalouden edustajana 
tekemällä kahvipaketeista erilaisia koreja 
ja kasseja. Anja jaksoi vielä sairasvuoteel-
laankin tehdä käsitöitä.

Anja Anttonen tekemässään muinais-
karjalaisessa puvussaan 60 v.- juhlassa 
Oronmyllyllä kesällä 2001.  
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Jyväkirkon punaisella alttarin tiiliseinällä 
roikkuva rosoinen, Niskalammen poh-
jasta nostettu puuristi on Oron ystäville 
ja siellä vierailleille yksi rakkaimmista 
kohteista. 

Ristin alle ovat tuhannet ”myllyvie-
raat” tuoneet jyvänsä puhdistettavaksi. 
Herramme Jeesus on verellään puhdista-
nut ja Pyhä Henki puhaltanut akanat ja 
maailman tomut sydämistä.

Tästä kertoo Oron kalenterissa tam-
mikuussa oleva Erkki Lemisen runo: 
”Antaa tuulen tulla… akanat lentävät 
ja menneisyyden pöly… Kristus-kallio ei 
tuulessa lennä… puhalla Hengen tuuli.”

Tänä vuonna on Erkin syntymästä ku-
lunut täydet 100 vuotta, ja siksi kalente-

rissa on hänen puhuttelevia runojaan. Jos 
ei sinulla vielä ole omaa kappaletta, niin 
vieläkin kannattaa se Orolta hankkia.

Oman matkani varrella, jo lapsuu-
desta saakka, on Erkki Lemisellä ja Orolla 
ollut rohkaiseva osansa. Vanhempani toi-
vat meidät lapset mukanaan Oron tapah-
tumiin, ja sydämeni äänimaisemiin on 
jäänyt soimaan Ekin rauhallisen leppoisa 
ääni, jota kuulin enimmäkseen ulkokai-
uttimista, kun en jaksanut sisällä istua.

Merkittävä puhe

Eräs puhe on jäänyt sisimpääni, johtuen 
varmaan sen jatkuvasta ajankohtaisuu-
desta omassa elämässäni. Eki puhui 
siitä, miten oli sortunut joihinkin huo-
noihin tekoihin, ja pelosta, mitä Jeesus 
nyt ajattelee hänestä. Silloin, syyttäjän 
puheen sekaan, pääsi puolustus käyt-
tämään omansa: ”Lapsukaiseni, tämän 
minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; 
mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä 
on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, 
joka on vanhurskas.

Teksti Arto Valkeapää
Kuvat Arto Valkeapää, Katri Penttinen

Ryysyjen sisällä risti 
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Tänä vuonna on Erkin 
syntymästä kulunut täydet 

100 vuotta.
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Ja hän on meidän syntiemme sovitus; 
eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko 
maailman syntien.”  (1. Joh. 2:1.–2.) Kun 
tämän ymmärsi, pelko menetti valtansa 
ja syyttäjän ääni vaikeni Ekin mielessä.

Jeesuksella on monta nimeä, joista 
tärkeimpiä on Puolustaja. Nimi tar-
koittaa puolustusasianajajaa. Mutta 
Jeesus ei ole tavallinen asianajaja, hän 
on myös maksanut syytetyn aiheutta-
mat vahingot ja velat.

Tämä puolustuksen teko tapahtui 
naulattuna Golgatan ristille, josta muis-
tutuksena on myös Oron Jyväkirkon 
risti.  Siihen isketyt Orolta löytyneet 
kyläsepän takomat isot ja rosoiset rau-
tanaulat ovat samanlaiset, jotka hakat-
tiin myös Jeesuksen käsien ja nilkkojen 
läpi ristinpuuhun.

Orolla on uudistettu ja peruskorjattu 
nyt koko päärakennus; majoitussiipi, 
ruokala, Jyväsali ja viimeksi Jyväkirkko. 
Talkoolaiset ovat olleet jälleen Jumalan 
ihmeiden toteuttajia.

Johtajakautenani sain kuulla ter-
veystarkastajilta maininnat entisen il-
mastointilaitteen riittämättömyydestä.  
Se oli oman aikansa tuote. Nyt kirkossa 
puhaltaa konkreettisesti raikkaampi 
ilma kuin vuosiin; siellä on vaatimuk-
set täyttävä ilmastointilaitteisto. Tule 
katsomaan ja kokemaan paikan päälle!

Loppusanat

Lupaus ja kehotus Jesajan 54. luvun 
alusta nousi mieleeni Oronmyllyn tule-
vaisuutta ajatellen: nyt on aika jatkaa 
työtä ja mennä rohkeasti eteenpäin!

 ”Tee avaraksi telttasi sija, leven-
nettäköön sinun majojesi seinien kan-
gas. Älä säästele! Pidennä telttaköytesi 
ja vahvista vaarnasi.  Sillä sinä olet 
leviävä oikealle ja vasemmalle. Älä 
pelkää, sillä et sinä häpeään joudu; älä 
ole häpeissäsi, sillä et sinä ole pettyvä.”

Arto Valkeapää
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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.com/ystavat/

Teksti Timo Huttula, Iris Tahvanainen
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”Viimeinenkin tulla saa” -teemajakso 
TV7 11.3. klo 18.30TV7 11.3. klo 18.30 Tuiki taivaallista 
-ohjelmassa. Esko Luukkonen Kaisa 
Tuikkasen vieraana Erkki Lemisen  
hengellisen perinnön äärellä. 
Uusinnat 12.3. klo 2.30 ja 10.30.   
TV7 arkisto. 

Tunturin sylissä – Erkki Leminen 
100 vuotta -juhlaleiri 
26.3.–2.4. Kairosmajalla 26.3.–2.4. Kairosmajalla 
Mukana Riitta ja Markku Leminen,  
Johanna ja Ari Tähkäpää, Riitta  
Laakio, Kari Hämäläinen. 
Ohjelmassa mm. Ekin kaitafilmejä,  
runoja, musiikkia, pienoisnäytelmä. 
kairosmaja.fi

Kesäjuhlilla ohjelmaa Erkki Lemisestä
Sanan Suvipäivät 17.–19.6.Sanan Suvipäivät 17.–19.6. Hollolassa
Kirkastusjuhlat 29.–31.7.Kirkastusjuhlat 29.–31.7. Heinävedellä
Orpokotijuhlat 13.–14.8.Orpokotijuhlat 13.–14.8. Parikkalassa

Erkki Leminen – Symposium
19.8. klo 14–16 Radio Deissä. 19.8. klo 14–16 Radio Deissä. Sympo-
sium peilaa Erkki Lemisen teologiaa ja 
hengellistä perintöä. Teuvo V. Riikosen 
vieraina Tapio Aaltonen, Sisko Latvus, 
Anna-Mari Kaskinen, Markku Leminen,  
Juha Valkeapää, Juha Vähäsarja.

Eki ja mie -teemapäivä 
12.11.12.11. Oronmyllyllä vietetään teema- 
päivää Erkki Lemistä muistellen. 
oronmylly.com

Runoilija, julistaja 
Erkki Lemisen 

syntymästä tulee 
kuluneeksi 100 vuotta 

vuonna 2022.
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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
toukokuussa. toukokuussa. Materiaali Materiaali 
Annukalle 22.4. mennessä.Annukalle 22.4. mennessä.

TaittoTaitto Lea Vestovuo, KRS Lea Vestovuo, KRS

KansikuvaKansikuva
Erkki LeminenErkki Leminen
Kuva: Oronmyllyn kuva-arkistoKuva: Oronmyllyn kuva-arkisto

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.com, 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

Maaliskuu
6.–11.3. Rippikoulu

25.–27.3. Miestenpäivät*, Uskonveljet Jarmo
 Ojanperä, Vesa Honkanen, Heikki  
 Mikkonen, Yrjö Niemi Siperian karhu,  
 Pekka Maaranen, Jarmo Ojanperä,  
 Erkki Kosonen, Timo Lyijynen

Huhtikuu  

1.–3.4. Isoskoulutus

22.–24.4. ArmOROkki nuorten musafestarit,  
 NNS ja Park7 ** 
 Yhteistyössä KRS, Kansanlähetys,  
 E-K rovastikunnan srk:t

29.4.–1.5. Luontovalokuvauskurssi 
 Lauri Heino, Hannu Siitonen,   
 Esa Repo * 

Toukokuu 

9.5.  Äitienpäivälounas ja –juhla

Kesäkuu 
5.–9.6. Rippikoulu

8.–18.6. Oron ripari 2022, 
 Oronmyllysäätiö, Parikanniemisäätiö  
 ja Etelä-Saimaan kansanlähetys

12.–17.6. Rippikoulu

20.–23.6. 8–14 vuotiaiden kesäleiri *
 Mari Maximilien, Laura Kuivalainen,  
 Juho Karjalainen 

24.–(25.6.) Oron perhejuhannus, pihapuuhaa ja  
 -kahvio

30.6.–3.7. Kesäteatteri Hiekkaan piirretty  
 näytökset I osa

26.6.–3.7. Rippikoulu

   

Pi
xa

ba
y

Oronmyllyn nettisivujen uusi osoite on: 
oronmylly.com, joka avautuu myös vanhaa 
osoitetta eli oronmylly.fi kirjoitettaessa.



ronmylly

Palautusosoite: Oron ystävät ry., sihteeri, Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi

Oron ystävät ry:n jäsenhakemus 

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

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

Voit jättää jäsenhakemuksesi myös sähköpostilla 
oro.sihteeri@gmail.com tai tekstiviestillä
tai soitolla 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.com4041 0895

Painotuote

K
uv

a 
K

at
ri

 P
en

tt
in

en


