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Myös Oronmyllyn viime kuukau-
sien johtajamuutokset ovat lisänneet 
epävarmuutta ja hämmennystä, aina-
kin minussa.

Luottamus

Me kristityt luotamme Jumalaan. 
Näin olemme oppineet, näin sanom-
me ja toisillemme toteamme. Mutta 
onko luottamuksemme todellista? 
Huomaan usein sisälläni keskustelua 
asioihin suhtautumisesta.   

Raamatussa on paljon esimerk-
kejä myös epäröivästä ja tuskaisesta-
kin Herran odottamisesta. Erityisesti 
Psalmien kirjassa niitä löytyy. Monet 
virret ja hengelliset laulut kuvaavat 
odottamisen raskautta. 

Tuo otsikon Psalmi 27 on täynnä 
Daavidin takertumista Jumalaan vai-
keana aikana. Daavid antaa meille sii-
nä esimerkin. Sitä kannattaa rauhassa 
lukea. Psalmin alussa hän kertoo aivan 
kuin tosiasiana, että Herra on hänen 
turvansa kaikissa oloissa ja tapahtuipa 
mitä tahansa. Sitten jakeessa 4 hän sa-
noo: ”Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä 
minä pyydän: että saisin asua Herran 

Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. 

   

Teksti Timo Huttula
Kuva Leena Ahtiainen-Huttula, 
Johanna Manner

K         uluttajien luottamus omaan 
ja Suomen talouden tulevai-
suuteen laski Tilastokeskuk-

sen mukaan erittäin merkittävästi 
kevään aikana. Syynä on yhä jatku-
nut brutaali Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainassa ja sen aiheuttamat reak-
tiot länsimaissa, hintojen nousu ja 
inflaatio yleensä.  

Onko sinun tulevaisuudenuskosi 
ollut koetuksella? Minun on. Näinä 
huonojen uutisten aikoina joudun 
pohtimaan rahojen riittämistä ja 
arjen valintoja. Automatkoja olen 
vähentänyt ja siirtänyt hankintoja. 
Suurempina kysymyksinä mielessä 
liikkuvat ajatukset siitä, millaisen 
maailman nuoremmat sukupolvet 
joutuvat kohtaamaan, vaikka tuo sota 
saataisiinkin jotenkin loppumaan. 
Talouden kurjistuminen, ilmaston 
muuttuminen ja luontokato etenevät 
kuitenkin.

Onko sinun 
tulevaisuudenuskosi 

ollut koetuksella? 
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Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. 

   

huoneessa, kaiken elinaikani, katsella 
Herran suloisuutta ja tutkistella hänen 
temppelissänsä.” 

Hänellä oli siis syvä halu olla jatku-
vasti Herran kanssa kahden kaikessa 
rauhassa. Tiedämme, ettei se ollut 
mahdollista. Arki oli täynnä työtä ja 
vastuiden hoitamista. Jumalan läsnä-
oloa ja yhteyttä Jumalaan hän kuiten-
kin kaipaa kipeästi. Hän huudahtaa 
jakeessa 9: ”Älä kätke minulta kasvo-
jasi, älä työnnä vihassa pois palveli-
jaasi. Sinä olet minun apuni, älä 
minua jätä, älä minua hylkää, pelas-
tukseni Jumala.” 

Psalmin lopussa hän puhuu itselleen 
ja jopa käskee sieluaan odottamaan 
Herraa, jae 14. Erinomainen esimerkki 
itselle puhumisesta ja vaikeiden asioi-
den sisäisestä käsittelystä! 

Toivo yllä

Saamme siis Daavi-
din tavoin pohtia ja rukoilla hämmen-
tyneinä, epävarmoina, jopa tuskaisina 
vedoten Herraan. Herra kuuli ja auttoi 
Daavidia tavattoman monin tavoin. Ei 
hän apua ansainnut, päinvastoin. Daa-
vid vetosikin Jumalan omaan kunniaan 
ja voiman näytön välttämättömyyteen. 

Kiitos Herralle, että näitä esimerk-
kejä löytyy Raamatusta, kristikunnan 
ja Oronkin historiasta. Niin, ja jopa 
meidän omasta elämästämmekin. 
Jatketaan siis rukousta ja kaivetaan 
Herran avun esimerkkejä esiin, omaksi 
ja muiden rohkaisuksi näinä huonojen 
uutisten aikoina! 

Timo Huttula
Oron ystävät ry:n hallituksen pj.

Puheenjohtajan kynästä

Ps. 27:14
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Oron ystävien uutisia

Olette ehkä kuulleet kesän alun hämmentäviä uu-
tisia Orolta. Pastori Erja Kalpion aika Oronmyllyn 
toimitusjohtajana jäi vain puolentoista kuukauden 
mittaiseksi. Hän sanoutui irti tehtävästään touko-
kuun lopussa, ja Oronmyllysäätiön hallitus myönsi 
eron kokouksessaan 30. toukokuuta. Eron syistä on 
lyhyesti tiedotettu oronmylly.fi -sivuilla. Hänen ja eri henkilöiden välinen yhteistyö ei 
lähtenyt sujumaan odotetulla tavalla ja toimitusjohtajan tehtävät eivät vastanneet 
Erjan odotuksia. Toivotamme Erjalle siunausta hänen palatessaan ELY:n tehtäviin. Us-
komme, että tuo lyhyt aika Orolla toimi sekä Oron että Erjan hyväksi. 

Anu Repo hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä toistaiseksi. On selvää, että Orolla tarvi-
taan varsinainen toimitusjohtaja. Anu ja toimiston talkoolaiset ovat tehneet työtään 
melkoisessa paineessa. Toimiston paineita helpotti se, että Virpi Terävä tuli sinne 
osa-aikaisena yleissihteerin tehtäviin heinäkuun puolivälissä. Myös muita henkilöitä 
on saatu talkoolaisten lisäksi Orolle eri tehtäviin. Katri Lääperi, viime joulukuussa 
valmistunut kokki, toimii Ravintola Myllymuorissa kesäaikana. Maahanmuuttaja Ali on 
Oron kesäisäntä. Hänen tehtäviinsä on kuulunut kaikkea mahdollista ruohonleikkuusta 
keittiön kuorman purkuun. Ali oli myös esimerkiksi Israel- ja hepreaviikolla mukana 
ohjelmassa.

Alkukesä on ollut Orolla varsin tapahtumarikas. On ollut hienoa nähdä, että Oronmyl-
lyn ohjelmat kiinnostavat monia. Olen myös rohkaistunut siitä, että alkukesän tapah-
tumista huolimatta ystävien talkootuki on säilynyt entisellä tasolla. Ilahduttavaa on 
myös, että kummimaksuja sekä lahjoituksia on kertynyt entiseen tapaan. Jäsenmak-
suja sen sijaa puuttuu vielä melkoisesti. Kiitos teille kaikille, jotka uskotte Oronmyllyllä 
olevan edelleenkin käyttöä Jumalan valtakunnan työssä!

Oron yhteisön toiminnan kehittämisen tarve nousi viime kuukausina esille varsin 
merkittävänä asiana. Hallituksen uuden puheenjohtajan Jouko Kukkosen johdolla 
on alkamassa merkittävä työyhteisön kehittämishanke. Kouluttajana hankkeessa on 
kokenut psykologi ja työyhteisöjen piirissä uransa tehnyt Markku Hokkanen. Aiheesta 
lisää toisaalla tässä lehdessä.

Radio Patmoksessa lähetettävä Oron Mylly -ohjelma jatkuu lokakuun 2022 puoli-
väliin. Uusi jakso lähetetään aina perjantaisin klo 21.15 ja se uusitaan lauantaina 
klo 16.45. Ohjelmaa voi kuunnella suoraan radiosta tai netin kautta. Aikaisemmat 
jaksot löytyvät PatmosPlus-palvelun arkistosta. Toimin ohjelman tuottajana ja tyt-
täreni medianomi Anna Huttula hoitaa toimittajan tehtäviä. Olemme todella kiitollisia 
Radio Patmokselle tästä mahdollisuudesta. He ottavat ohjelmistoonsa myös erilaisia 
juhla- ja opetuspuheita Oronmyllyn tapahtumista. Levitäthän tietoa tästä Oron tie-
dotuskanavasta! Ohjelman jatkoa on suunniteltu, ja todennäköisesti se lähetetään 
lokakuun jälkeen kahden viikon välein nykyistä pidempänä. 

Huomio!

Huomio!
Teksti Timo Huttula 
Kuva Katri Penttinen
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Oron YouTube-kanava on osoittautunut suosituksi viestintävälineeksi. Sen kautta 
tilaisuuksia voi seurata suorana lähetyksenä. Suosittuja ovat olleet niin Miesten- kuin 
Naistenpäivienkin puheenvuorot. Myös erillisiä videopuheenvuoroja löytyy kanavalta. 
TVoronmylly eli Oron YouTube-kanava kannattaa tilata itselle. Näin saat ilmoituksen 
sähköpostiin tiedon uusista julkaisuista. Ehkä voit kertoa kanavasta ja sen sisällöstä 
myös ystävillesi, joille Oronmylly ei vielä ole tuttu. Voit ehkä myös auttaa jotakuta 
vanhempaa oronkävijää TVoronmyllyn käytössä tai näyttää hänelle ohjelmia sieltä. 

Monet kristilliset järjestöt ja yhteisöt ovat saaneet merkittäviäkin testamenttilahjoituk-
sia työnsä tukemiseksi. Myös Oronmyllysäätiö voi ottaa vastaan testamentteja. Tes-
tamentin avulla perinnön voi ohjata sellaiselle taholle, joka ei kuulu lakimääräiseen 
perimysjärjestykseen, ja kerran laadittua testamenttia voi myös muuttaa. 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 harkintaanne taloudellisen tuen haaste. Valitettavasti Oronmyllyn tapah-
tumatoiminta ei vielä kata kaikkia Oron kuluja, vaikka hyvään suuntaan ollaan 
menossa. Niinpä ystävien taloudellinen tuki on aivan ratkaisevaa Oronmyllyn 
toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tästä tulee meille Oronmyllyn toimis-
ton ja Oronmyllysäätiön kautta nöyrän kiitollisia 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 vaikka lasten leiri-
toiminnan kehittämiseen, tee lahjoituksesi Oron ystävien tilille FI78 4108 2340 0101 97, 
viite 2610003. Kiitos lahjastasi, jokaiselle eurolle on Orolla käyttöä!
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Kuva 1:  
Ali Hussain toimii Oronmyllyllä tämän 
kesän ajan talonmiehen tehtävissä ja 
’’joka paikan höylänä’’. Ali auttaa usein 
keittiön emäntiä kuormien purkami-
sessa kiinteistö- ja huoltotöiden ohella. 
Irakilaislähtöinen Ali on asunut Suo-
messa seitsemän vuotta ja jatkaa syk-
syllä suomen kielen opintojen pariin.  

Oron henkilöstö on 
vahvistunut uusilla osaajilla

Kuva 2:  
Katri Lääperi aloitti kesäkuussa Oronmyl-
lyllä keittiön henkilökunnan vahvistuk-
sena. 26-vuotias Katri on hiljattain val-
mistunut Itä-Karjalan kansanopistosta 
kokiksi ja käy Oronmyllyllä töissä Punka-
harjulta käsin.

Kuva 3:  
Olemme saaneet myös Oronmyllyn toi-
miston puolelle uutta osaamista. Simpe-
leläinen Virpi Terävä aloitti heinäkuun 
lopulla meillä yleissihteerin tehtävässä. 
Virpin kanssa toimistotöitä jatkavat tut-
tuun tapaan Anu Repo ja Eija Kohonen.

1

2

3
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Kesäkuussa 8–14-vuotiaiden kesä-
leiri keräsi 130 hengen leiriporu-
kan yhteen Oronmyllylle. Joukossa 
oli niin lapsia, nuoria, vanhempia kuin 
isovanhempiakin – kaikki sukupolvet 
edustettuina. 

Oli ihanaa nähdä ensikertalaisten 
paljous – moni tuli tänne ihka ensim-
mäistä kertaa. Alkuleirin jännitykset 
olivat tipotiessään muutamassa tun-
nissa, kun leiriläiset tutustuivat ja 
ystävystyivät keskenään.

Useat leiriläisistä olivat käyneet 
Orolla aiemmin ja käytännöt olivat jo 
tuttuja. Lapset lähtivät heti etsimään 
kesäleirin maskottia A-P:ta, suurta 
valkoista lammaspehmolelua. Olihan 

tiedossa, että leirin lopuksi arvottai-
siin lahjakortti sekä herkkupalkintoja 
A-P-lampaan eri piiloista bongannei-
den kesken. Lahjakortti arvottaisiin 
kesän 2023 leirille, joka järjestetään 
19.–22.6.2023. 

Tänä vuonna draamattutunnit 
järjestettiin Jyväkirkossa, mutta tule-
ville leireille haaveissa on järjestää 
Orolle suurleiriteltta Antintalon vieressä 
olevalle hiekkakentälle. Tavoitteena on 
saada leiriteltta kesän 2023 leirille.

Oron kesäleirin taustalla on kolme 
alan rautaista ammattilaista. Erityis-
nuorisotyönohjaaja Juho Karjalainen, 
luokanopettaja Laura Kuivalainen sekä 
erityisluokanopettaja Mari Maximi-

Kuvat ja teksti Katri Penttinen 

nautittiin upeista keleistä ja opittiin   
Raamatusta näytellen, leikkien ja laulaen

1

Kuva 1:   Maximilienien perheen Luna-koira ilahdutti meitä suloisella olemuksellaan. Rauhallinen  
  koira on tottunut lapsiin ja rakastaa loputonta määrää huomiota ja silityksiä.
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lien. Juho rekrytoi isoset ja apuisoset 
leirille ja toimii heidän ohjaajanaan. 
Juho ottaa myös koppia teini-ikäisten 
nuorten ohjelmasta tapahtuman ai-
kana.

Draamistiimin vetäjä Laura vas-
taa leirin opetuksellisesta puolesta. 
Draamallistetuissa raamattutyöpa-
joissa syntyy näytelmiä, joita esi-
tetään Jyväkirkon estradilta koko 
leiriväelle. Laura on avainhenkilö 
näiden näytelmien syntymisen taus-
talla. Hän myös muun muassa juontaa 
näytelmäpätkät sekä opettaa niiden 
taustalla olevat raamatunkohdat leiri-
läisille. Näytelmistä opitut Raamatun 
jakeet käydään läpi vielä yhdessä isos-
ten kanssa pienryhmissä opetushet-
kien jälkeen. 

Mari toimii leirinjohtajana ja vastaa 
koko paletin pyörittämisestä – ideoin-
nista, suunnittelusta, aikatauluista, 
organisoinnista,vapaaehtoisten rekry-
toinnista ja ohjaamisesta. Loistavasti 
organisoitu leiri toteutetaan lähes-
tulkoon kokonaan talkoovoimin. Siinä 
riittää ihmettelemistä. 

Mari Maximilienin kohokohta 
leirillä oli spontaani virren-
veisuu yöllä. 

Punkaharjulta kotoisin oleva erityis-
luokanopettaja Mari Maximilien on ol-
lut lapsesta asti mukana Oron toimin-
nassa. Leirijohtajana hän on toiminut 
Oron kesäleirillä vuodesta 2018 alkaen. 

–  Jos oikein muistan, niin olin täällä 
kesäleirillä ensimmäisen kerran vuonna 
1982, Mari kertoo.

Viisihenkinen Maximilienien suo-
malais-ranskalainen perhe asuu Kirk-
konummella Veikkolan taajamassa. 
Perheeseen kuuluu myös villakoira 
Luna, joka kulkee leireillä mukana 
muun perheen kanssa. Oron kesäleiri 
on Maximilieneille perinne, jonka to-
teuttamiseksi jokainen kantaa kortensa 
kekoon.

Haastattelen Maria viimeisenä aa-
muna ennen leirin päätöstapahtumaa. 
Hänen 12-vuotias poikansa Emil hyppää 
keskusteluun mukaan ja kommentoi 
parhaita juttuja leiriltä. 

21
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– Biliksen pelaaminen on kyl ollu 
parasta. Ja lautan rakentaminen ja 
uiminen!

Äitiä naurattaa.

– Eilen illalla menin poikien yhteis-
majoitukseen sillä ajatuksella, että saa-
daan väki ajoissa nukkumaan. Siellä oli 
jonkinsorttinen riehuminen menossa, 
johon liittyi virsikirjat.

– Kysyin, että mikäs täällä on menos-
sa. Joku pojista vastasi ’’Me luetaan 
Raamattua!’’ johon toinen vastasi ’’Ei 
se ole Raamattu, sen on virsikirja!’’ 

Tilanne päättyi niin, että lopulta 
kaikki yhteismajoituksen pojat lau-
loivat päivän päätteeksi kolme virttä 
yhdessä leirijohtajan kanssa. Virret 
499 – Jumalan kämmenellä, 501 – 
Kuule, Isä taivaan, pyyntö tää sekä 
503 – Taivaan Isä suojan antaa.   

– Poikien kanssa yhdessä laulamin-
en oli kyllä ihan huippuhetki. Ehdot-
tomasti yksi leirin kohokohdista, Mari 
iloitsee.

Oron kesäleirin ohjelma on suun-
nattu tulevista tokaluokkalaisista 
tuleviin kasiluokkalaisiin, eli noin 
8–14-vuotiaille.

– Sitä nuoremmat voivat tulla mu-
kaan esim. vanhemman, isovanhem-
man, kummin tai muun tutun aikuisen 
kanssa. Vanhemmat voivat toimia leirin 
ajan talkoolaisina muun muassa keit-
tiötehtävissä. 

Haastatteluja Ravintola Mylly- 
muorin aamupalapöydästä 23.6.

Ilona Suoranta, 16 v. 

Miten oot päätynyt Orolle? 

– Pienempänä oon käynyt täällä äi-
din kanssa, mutta sit oli useampi vuos, 
ettei tullu käytyä. Uskoontulon myötä 
tällanen toiminta alko kiinnostamaan 
ihan uudella tavalla. Karjalaisen 
Juhon kautta tulin tänne isoshom-
miin.

Mitä fiiliksiä leiristä näin viimeisenä 
aamuna? 

Kuva 1:   Luokanopettaja Laura Kuivalainen  
  vastasi leirin opetuksellisesta   
  puolesta. Hän on avainroolissa  
  draamattutuntien valmistelussa ja 
  vetämisessä.
Kuva 2:   Kuvassa leiri-isoset Säde Hartonen  
  (vas.) ja Ilona Suoranta (oik.). 
  Isosten tehtäviin kuuluu muun  
  muassa Raamatun lukeminen ja  
  sanoman opettaminen pienryhmissä  
  nuoremmille leiriläisille.  
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– On ollut 80 % ajasta tosi tosi kivaa. 
Se 20 % on ehkä sitä, että on ollut vähän 
rankkaa, pitkiä päiviä. Päällimmäinen 
fiilis on kuitenkin kiitollinen. Tosi hyvä 
fiilis. Eilen isosten illassa notskilla ihan 
liikuttu kyyneliin. 

Aiotko tulla Orolle uudestaan?

– Ehdottomasti. Tuun kyllä ihan kaik-
kiin tapahtumiin, mihin vaan pääsen. 

Säde Hartonen, 19 v. 

Miten oot päätynyt Orolle? 

– Mummo toi mut 6-vuotiaana ekan 
kerran. Oltiin täällä joka kesä mum-
mon kanssa. Nyt on itseasiassa eka 
kesä, kun mummo ei oo täällä mu-
kana. 

Mitä rooleja sulla on ollut Oron kesä-
leireillä?

– Olen ollut leiriläinen, apuisonen, 
isonen, iso-isonen.

– Vedän laululeikkejä, ulkopelejä, 
draamisryhmiä. Tällä leirillä pidin 
kans tanssikanavan.

Parhaat muistot Orolta?

– Mummo kirjoitti mulle lapsena aina 
Raamatunkohtia draamistunneilta ylös. 
Mulla oli sellanen vihko, mihin ne kaikki 
kirjattiin.

– Isosena mun ihan lempparijuttu 
oli se, kun Faith Factor oli vielä osa 
leiriohjelmaa. Se oli sellanen kiipeily-
puistohomma. Sinne tarvittiin sillon 
isosia istumaan puuhun ja laittamaan 
lapsia kiinni niihin vaijereihin. Mä 
olin sit siellä. 

– Leiriläisenä paras muisto on se, 
kun esiinnyin aika pienenä open sta-
gella ja esitin PMMP:n Pikkuveljen. Se 
on paras muisto siks, ku täällä oli vielä 
tosi paljon leiriläisiä. Muistelen, että 
kakssataa leiriläistä jopa.

Katri Penttinen
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Erityisnuorisotyönohjaaja Juho Karja-
lainen tuli uutena jäsenenä Oronmyl-
lysäätiön hallitukseen toukokuussa 
2022. Samaan aikaan hallitukseen liittyi 
myös nuorisotyönohjaaja Hilla Kaartti. 
Säätiön hallitus sai näin uutta ja nuorta 
väkeä mukaan. Nyt on haastattelussa 
Juho, seuraavassa numerossa Hilla.  

Kuka olet ja missä toimit Oron ulko-
puolella?

Asun rintamamiestalossa Lappeenran-
nassa. Minulla on vaimo ja kaksi ala-
kouluikäistä tyttöä. Koulutukseltani olen 
sosionomi -amk / työnohjaaja (story ry). 
Viimeiset 14 vuotta olen työskennellyt 
vaikeassa elämäntilanteessa olevien 
nuorten kanssa. Virkani on Lappeen-
rannan seurakuntayhtymässä erityis-

Teksti Timo Huttula ja Juho Karjalainen
Kuva Tuomas Laitinen

Juho Karjalainen 
– mikä mies?

nuorisotyönohjaajana. Kaksi vuotta sit-
ten perustin Pooki Palvelut oy:n, jonka 
kautta kehitän työyhteisöjä/työnteki-
jöitä työnohjauksen ja organisaatioval-
mennuksen menetelmin.

Vapaa-ajalla pelaan jalkapalloa ja 
nautin ystävieni seurasta. Meillä ovessa 
lukee ”Karjalaisten kievari” ja ovi on 
aina auki ystäville.

Olet ollut monella tavalla mukana 
Oronmyllyn toiminnassa. Mikä toi-
minta sinulle on ollut erityisen merkit-
tävää?

Merkittävintä itselleni on nuorten 
kohtaaminen. Olen iloinnut viimeiset 
viisi vuotta siitä, että olen saanut olla 
mukana toteuttamassa Oronmyllyllä 
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nuorten ohjelmaa monen huipputii-
min kanssa. Yhteistyö toimii loistavasti 
Itä-Suomen ev.lut. seurakuntien sekä 
kristillisten järjestöjen kanssa. Tästä 
on mieluisaa lähteä kehittämään 
eteenpäin. Rukousaiheena haluan 
nostaa erityisesti Oronmyllyllä tapah-
tumissa olevat nuoret sekä Oronmyl-
lyn nuorisotyön tulevaisuuden. 

Olet ollut mukana myös viime vuosien 
haasteellisina aikoina. Miksi, mistä olet 
saanut uskoa, että Orolla kannattaa 
olla mukana?

Luottamus Jumalan johdatukseen on 
aina avannut uusia ovia sekä haastei-
ta elämässäni. Vaikka monesti asiat 
näyttävät vaikeilta ja ylitsepääsemättö-
miltä, niin lopulta Jumalan tarkoitus 

on löytynyt. Sama pätee suhteessa Oron-
myllyyn. Tällä hetkellä Oronmyllyllä 
kaikki on onneksi suhteellisen hyvin ja 
uskon, että Jumalalla on pitkät suun-
nitelmat Oronmyllyn suhteen.

Mitä haluat antaa Orolle hallituksen 
uutena jäsenenä?

Uskossamme saamme luottaa siihen, 
että ”Hän on kuollut kaikkien edestä, 
että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi 
itselleen, vaan Hänelle, joka heidän 
edestään on kuollut ja ylösnoussut” 
(2 Kor. 5:15). Hallituksen jäsenenä saan 
olla rakentamassa rakasta Oronmyllyä. 

Itselleni yksi tärkeimmistä kohdista 
Raamatusta on: ”Mutta Jumalan armos-
ta minä olen se mikä olen” (1. Kor. 15:9–
10). Haluan olla rakentamassa sellaista 
kristittyjen paikkaa, jonne voi aina tulla 
lepäämään Jumalan pyyteettömän ar-
mon ja rakkauden suojiin.

Juho Karjalainen

Tästä on mieluisaa 
lähteä kehittämään 

eteenpäin.
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Kuvat ja teksti Katri Penttinen 
Lehtikuva Pixabay

Oronmyllyllä opiskelee tänä vuon-
na kahdeksan rippikoululeiriryh-
mää. Tämän lisäksi useat viikon-
loput täyttyvät seurakuntien isos-
koulutuksista.

On ollut hienoa nähdä, kuinka seura-
kunnat kauempaakin ovat löytäneet 
Oronmyllyn leirikeskuksen. Tänä vuon-
na meillä on rippileiriryhmiä Oronmyl-
lyn oman rippikoulun lisäksi Taipaleen, 
Tohmajärven ja Kiteen seurakunnista. 
Iloitsen jokaisesta nuoresta.

Erityisen ihanaa on ollut huomata, 
miten myönteisiä rippileiriläiset ovat 
olleet Oronmyllyn kristillistä toimin-
taa kohtaan. Jokaiselta leiriltä useampi 
nuori on liittynyt Oron nuorten omaan 
Whatsapp -ryhmään, jota kautta rekry-
toidaan muun muassa isosia, apuohjaa-
jia ja yövahteja tapahtumille. Moni on 
ollut kiinnostunut Oronmyllyn tapahtu-
mista – kuten 21.–23.10.2023 järjestet-
-tävistä Nuorten syyspäivistä ja syksyllä 

2023 tulevasta ArmOROkki -musiikki-
tapahtumasta.

Oronmyllyn, Etelä-Saimaan Kan-
sanlähetyksen ja Parikanniemisäätiön 
yhdessä järjestämä 10-päiväinen rip-
pikoulu Oronmyllyllä toteutui tänä 
kesänä 10.–18.6. Haastattelin rippi-
koulun toista opettajaa pastori Erkki 
Kososta sekä riparin isosia Joonaa ja 
Aino-Ilonaa.

Erkki Kosonen tuli uskoon Oron-
myllyllä 55 vuotta sitten 

Pastori Erkki Kosonen on ollut aktiivi 
Oronmyllyllä lähes 60 vuoden ajan. 
Rippikoulutyö on kokeneelle pasto-
rille mielekästä ja antoisaa. 

Rippikoulutyö on 
kokeneelle pastorille 

mielekästä ja antoisaa. 
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– Tulin uskoon täällä Oronmyllyllä 
omalla rippileirilläni vuonna 1967 ja 
olin itse täällä isosena rippileireillä 
vuosina 1969 ja 1971. Toin mun lapset 
myös tänne rippikouluun. 

– Kyllä mää oon tykästynyt tähän 
rippikoulutyöhön. Kun saa olla nuor-
ten kanssa ja vaikuttaa tulevaisuuteen.

Vahvuutenaan opettajana Erkki nä-
keekin vuosien tuomat näkemykset 
ja kokemukset. Hän kokee, että on 
ehdottomasti rikkaus, että dialogia 
käydään eri sukupolvien välillä.

– Ylisukupolvinen yhteys on tänä 
päivänä heikentynyt. Eri ikäiset ihmi-
set eivät ole nykypäivänä samalla ta-
valla tekemisissä keskenään, hän har-
mittelee. 

Erkki korostaa, että hän on leirillä 
toisena opettajana ja kiittää pastori 
Petri Tiusasen suurta työpanosta ope-
tustehtävissä. 

– Yhteistyö Petrin kanssa on suju-
nut jouhevasti ja mutkattomasti. Hän 
on tehnyt tässä jälleen valtavan työn, 
Erkki kiittelee.

Joona Hiltunen aloitti työt isosena 
kesällä 2021 

Isosena Oronmyllyn rippileirillä ole-
va Joona Hiltunen, 17, on innokas, 
aktiivinen ja osallistava roolimalli 
nuoremmille. Pöytyältä Varsinais-
Suomesta kotoisin oleva Joona 
opiskelee lähihoitajaksi ja tekee van-
hainkodissa keikkatöitä opiskelun 
ohella. 

– Järjestän kyllä näille isoshom-
mille aina aikaa kalenteriin. Nytkin 
oon tänä kesänä isosena sekä täällä 
Orolla että Raamattuopiston leireillä 
Vuokatinrannassa, hän kertoo. 

Joona mainitsee itse käyneensä kak-
siviikkoisen rippileirinsä Vuokatin-
rannassa. Oronmyllyllä hän on isos-
hommissa jo toista kesää. 

– Tänne oli kyllä taas ihana palata. 
Siihen on montakin syytä, Joona nau-
rahtaa. 

– No, mahtavat isoskaverit tietysti. 
Ja luonto. Sit mä tykkään siitä, ettei 
täällä oikein toimi netti eikä yhteydet. 
Se on ihana kokemus, kun ei oo niin 
puhelimessa kiinni kuin tavallisesti. 

1

Kuva 1:   Pastori Erkki Kosonen toimi tänä  
  kesänä toisena opettajana Oron- 
  myllyn rippileirillä. Rippikoulu 
  toteutettiin yhteistyössä Etelä- 
  Saimaan Kansanlähetyksen ja  
  Parikanniemisäätiön kanssa. 
Kuva 2:   Vastaremontoitu Jyväkirkko palveli 
  kolmea rippikouluryhmää kesä-
  kuussa. Oron oman riparin kanssa  
  osittain samanaikaisesti tiloissa  
  opiskelivat myös Tohmajärven ja  
  Kiteen rippileiriryhmät. 
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– Täällä pääsee paljon helpommin 
arjesta irti, Joona summaa. 

Partiolaisuus yhdistää kristittyjä 
nuoria

Aino-Ilona Rantalainen, 16, oli itse 
rippileirillä Oronmyllyllä vuosi sitten.

– Halusin tänne siksi, etten tuntenut 
täältä yhtään ketään. Perhetutut suo-
sittelivat tätä paikkaa ja sitä kautta 
tänne päädyin viime kesänä.

Isosena parasta on Ainon mielestä 
vapaudet, kaverit ja leiriläiset. 

– Niin ja sitten verkostoituminen 
myös, hän täydentää. 

– Esimerkiksi meistä nuorista use-
ampi harrastaa partiota ja ainakin yksi 
on lisäkseni tulossa Kajo-partioleirille, 
joka vetää tuhansia partiolaisia yhteen.

Oronmyllyn, Etelä-Saimaan Kansan-
lähetyksen ja Parikanniemisäätiön yh-
teistyössä toteuttama 10-päiväinen rip-
pileiri järjestetään Oronmyllyllä jälleen 
7.–17.6.2023. Ilmoittautuminen hen-
gellisesti rikkaaseen leirielämykseen on 
avoinna oronmylly.fi/tapahtumat.

Katri Penttinen

2
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Maija-Leena, tuttavallisemmin Maik-
ki, Heiskanen Kiihtelysvaarasta on 
monelle tuttu hahmo Oronmyllyllä. 
Hänet on vuosien varrella nähty lau-
lajana, keittiössä, pihapuuhissa ja hän 
oli myös aktiivisesti remontoimassa 
Oron Jyväkirkkoa. Maikin kädessä py-
syy niin kauha, vasara kuin Raamat-
tukin. Tässä Maikki vastailee kysy-
myksiimme. 

Olet tavattoman monitaitoinen ihmi-
nen ja tulosta syntyy. Mistä taitosi ja 
energiasi ovat peräisin?

Jäin 12-vuotiaana maataloon "pikku-
emännäksi" äidin kuoltua. Siinä sitä 
oppi omatoimiseksi. Viisas isä neu-
voikin, ettei pidä sanoa, ettei osaa, 
vaan että opettelee. Käsillä tekeminen 

Teksti Timo Huttula ja Maikki Heiskanen
Kuvat katri Penttinen, Tuomo Heiskanen

Talkootoimissa Orolla 
– Maikki Heiskanen kertoo

on kai se minun juttuni, ei niinkään 
istuminen ja uskominen.

Olet oman seurakuntasi aktiiveja. 
Mikä sinua innostaa toimimaan myös 
Orolla? 

Olin srk:ssa 27 vuotta emännän 
tehtävissä ja työ oli todella monipuo-
lista, ei pelkkää keittiötyötä. Nykyisin 
olen ollut mukana majatalotoimin-
nassa mm. kuorossa, koska musiikki 
on lähellä sydäntäni.

Maikin kädessä pysyy 
niin kauha, vasara kuin 

Raamattukin.
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Oro on meidän perheelle tärkeä paik-
ka. Sen eteen on ollut mukava uhrata 
omaa aikaa ja osaamistaan. Meillä 
on kolme lasta, kaksi tyttöä ja poika, 
joiden kanssa oltiin Oron lasten-
leireillä, ja he kaikki kävivät myös rip-
pikoulunsa Orolla. Nyt lapsenlapsia 
on jokaisella yksi, yhteensä kolme 
prinsessaa. Aika näyttää, vieläkö ukki 
ja mummo pääsevät lastenleirille.

Usein tulet paikalle miehesi Jounin 
kanssa ja teette erilaisia talkoohom-
mia yhdessä. Sitä on ollut mukava 
seurata. Onko Oronmyllyn toimin-
nassa ollut jotakin sellaista, joka vah-
vistaa teidän yhteistoimintaanne ja 
parisuhdettanne?

Meidän seurustelumme alkoi varsi-
naisesti Orolla, joten Oro on ollut yh-
teisessä elämässämme aivan alusta 
asti mukana. Talkootöissä varmaankin 
täydennämme toisiamme. Kun on on-
nistunut saamaan puolisokseen ra-
kentaja-moniosaaja miehen, niin kyllä 
siinä oppii jotain itsekin. Tosin Jouni 
väittää, että kun minä saan idean, 
se tietää hänelle töitä. Ja ideoita on 
vuosien varrella riittänyt!

Rukoushaaste lehtemme lukijoille?

Rukoushaasteeksi jätän koko Oron 
toiminnan. Jokaisen kannattaa kysellä, 
miten omalta osaltaan voisi osallistua 
käytännön hommiin.

Maikki Heiskanen

Kuva 1:   Kuvassa Mummo Maikki  
  ja mummon tytöt. 
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Raamattulomapäivät 

23.–28.8.
”Ja katso, oli suuri joukko, kaikista 
kansanheimoista, sukukunnista, 
kansoista ja kielistä”

Ohjelmassa mukana: 
Birgitta Yavari-Ilan, Riitta Keskimäki, 
Reijo Telaranta, Marja Rantanen,  
Leo Meller, Liisa Pura, Kari Vellonen, 
Pentti Holi. 

Musiikki Jarmot, Välimäki-sisters, 
Leena Juppala.

Täysihoitohinnat

Ti–su 5 vrk 365–505 € tai 70–110 € / vrk

Hinnat vaihtelevat majoitustilan ja loman pituuden  
mukaan. Hintaan lisätään 10 € Sapattiateria.

K
uv

a 
K

at
ri

 P
en

tt
in

en



19

Pysäytimme Raamatun ja Israelin 
viikkoa jo puolisen vuotta valmistel-
leen Pentti Holin pikaiseen revolveri-
haastatteluun. Otamme selvää, mitä on 
odotettavissa.

Mistä Oron Raamatun ja Israelin 
viikolla puhutaan?

Tällaisena synkkänä aikana on syytä 
pitää mielessä, että ylösnousseella Her-
rallamme on hyvää sanottavaa meille 
aina ja joka tilassa. Sen sijaan tämän 
maailman ruhtinas on näyttänyt taas 
karvansa: Se on tullut varastamaan, tap-
pamaan ja tuhoamaan. Hänen juonensa 
eivät ole meille tuntemattomat. 

Sillä on paikkansa ja aikansa, mutta 
se on lyöty vihollinen. Saamme turvau-
tua Herraamme, ja rohkaista muitakin 
luottamaan häneen, joka on tullut an-
tamaan elämän, yltäkylläisen elämän. 
Jumala vie vääjäämättä hyvää pelas-
tussuunnitelmaansa lopullista voittoa

Teksti Pentti Holi
Kuva Pixabay

Raamatun ja Israelin viikko 
kutsuu Oronmyllylle 
23.–28.8.22 

kohti, näytti miltä näytti. Myös Ukrai-
nan kauheuksilla on paikkansa ja ai-
kansa Jumalan pelastussuunnitelmissa. 
Perkelekin on Jumalan perkele, joka 
järkyttää kansojen ja yksilöiden hute-
ria perustuksia ja panee etsimään kes-
tävää pohjaa ja pettämätöntä pelastuk-
sen kalliota. Orolla ovat esillä siis isot, 
ajankohtaiset ja iäiset asiat.

Miten on mahdollista arvioida samalla 
kertaa maailman menoa tässä ja nyt 
sekä Jumalan iankaikkisuuksiin yltäviä 
suunnitelmia? 

– Ihmisviisauden avulla se ei onnistu-
kaan, siihen eivät pysty futurologit. Ai-
noa kunnollinen tiedonlähteemme on 
Raamattu, kun arvioimme tätä aikaa 
ja Jumalan iankaikkisia suunnitelmia. 
Jumalan sana on kaiken ajallisen ja 
iäisen pettämätön tiennäyttäjä ja valo. 
Viikon ohjelmavastuussa on ihmisiä, 
jotka rakastavat Raamattua ja joilla on 
kokemusta elämän eri aloilta.
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Mitä ja keitä on tulossa? Voisitko tehdä 
listaa asioista ja henkilöistä.

– Raamattu ja Israel ovat opetuksen 
polttopisteessä. Kirjailija, toimittaja, 
Patmoksen ex-johtaja Leo Meller on 
pitkäaikainen Oron kävijä ja ystävä. 
Hän kehottaa meitä luennoillaan val-
vomaan, sillä emme tiedä Herramme 
paluun päivää emmekä hetkeä. Riitta 
Keskimäen mukaan Raamattu on 
ehtymättömien rikkauksien lähde ja 
paras lääke yhteiskuntamme sairaal-
loisuuteen. Hän alleviivaa sitä, että 
Jumala johdattaa historiaa, erityisesti 
juutalaisen kansan vaiheita. 

Karmelin toiminnanjohtaja Risto 
Auvinen haluaa kutsua ja rohkaista 
uskovia Israelin ystäviksi periaatteella 
”syvemmälle Raamattuun, peremmäl-
le Israeliin.” Erilaisiin palvelutehtä- 
viin ovat lupautuneet myös mm. Erkki
Lemetyinen, Helena Kaipio, Hannu
Taipale, Anu Repo, Arto Valkea-
pää, Esko Luukkonen ja Kari Vel-
lonen.

Israelin maan ja kansan asioista 
puhuu taiteilija, kirjailija Birgitta 
Yavari-Ilan Jerusalemista. Hän ker-
too kokeneensa elämässään vaikeita 
aikoja, mutta ennen muuta Jumalan 
johdatusta, kauneutta. ”On rakkaus” 
lienee hänen kirjoistaan tunnetuin. 

Kymmenien Israel-vuosien jälkeen-
kin hän kokee rakkautensa Herraa, 
Israelin maata ja kansaa kohtaan kas-
vavan ja syvenevän vuosi vuodelta. 
Helsingin juutalaisen seurakunnan 
opettaja Nurit Steinbock-Vatka on 
neljännen polven Suomen (Viipurin) 

juutalainen. Hän kertoo, millaista on 
elämä juutalaisena Suomessa.

Lähi-idän ja Afrikan muslimimaiden 
terveisiä tuo meille Patmoksen lähe-
tyslääkäri Marja Rantanen. Hän on 
tehnyt työtä erittäin vaikeissa oloissa. 
Hänestä on sanottu: ”Marja menee 
sinne, minne muut eivät uskalla.”

Euroopan ja EU:n viimeaikaisista 
haasteista puhuu Hannu Takkula. 
Hänellä on kokemusta kansanedustajan 
ja europarlamentaarikon tehtävistä. 
Nyt hän toimii EU:n rahavirtojen valvo-
jana. Hannulla on ollut erityiset suhteet 
Israeliin ja sen korkeimpaan johtoon 
vuosikymmenien ajan.

Suomen historiasta, maanpuolus-
tuksesta ja kansamme kriittisistä het-
kistä luennoi hävittäjälentäjä Olli 
Seppänen. Hän on tutkinut suoma-
laista antisemitismiä, esimerkiksi juu-
talaisten luovutuksia 1942. Olli tar-
kastelee tapahtumia Raamatun valossa.

Rukoukselle on runsaasti aikaa. 
Emme taida ymmärtää, millainen lah-
ja ja etuoikeus rukous on. Haluamme 
kiittää ja ylistää suurta Jumalaamme 
sekä pyytää häneltä siunausta ja armol-
lista apua Israelille, seurakunnalle ja 
varsinkin vainotuille kristityille, Euroo-
palle ja Suomelle. Jeesus opetti meitä 
ymmärtämään, että Jumalalta ei yksi-
kään ihminen ole kätkössä. Hän tuntee 
jokaisen iloineen ja huolineen. Meillä 
kaikilla lienee hänelle kerrottavana huo-
len ja rukouksen aiheita. Siihen on Orolla 
tilaisuus. Iltapäivän rukoustapahtumia 
johtavat kokeneet palvelijat, talousneu-
vos Reijo Telaranta ja emäntä Liisa 
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Pura. He ovat mukana myös monissa 
muissa viikon tilaisuuksissa.

Musiikilla on ihmeen vahva sija tapah-
tumassa, miksi? 

– Tarkoitus ei ole lyödä laudalta muita 
festareita, kuten Provinssi- tai Ruisroc-
kia. Ei! Musiikki on Jumalan lahjoista 
suurimpia, se on myös Jumalan val-
takunnan taistelujoukkojen väkevä ase-
laji. Esimerkiksi Joosua, Daavid, Josafat, 
Jeesus sekä Paavali ja Silas ymmärsivät 
psalmien ja hengellisten laulujen voit-
tovoiman. Kuninkaaksi tultuaan Daavid 
palkkasi valtakuntaansa 4000 muusik-
koa, jotka ylistivät Herraa pyhässä hur-
moksessa. 

Välimäki Sisters laulaa vuosi-
kymmenien kokemuksella säestäjä-
nään pianotaiteilija Leena Juppala. 
Ohjelmiston runko koostuu hengellisen 
musiikin kultakauden 1960-luvun kap-
paleista. Jarmot-duo on maamme 
taitavimpia israelilaisen musiikin tulkit-
sijoita. Oopperalaulaja-kanttori, ”pik-
ku Matti” Turusen repertuaariin 
mahtuu niin Paavo Ruotsalaisen kuin 
Tevjenkin roolit. Viikolla vierailee myös 
TV7:n ohjelmista tuttu musiikkiparis-

kunta Mia ja Harri Joki. Laulamista 
ei ole delegoitu vain ammattilaisille. 
Seurakunnan yhteisessä laulussa ja 
ylistämisessä on väkevä voima.

Miksi juhlimme juuri Orolla? 

– Oron miljöö jo yksinään on visii-
tin väärti. Se on kuin jylhä kanjoni ja 
runsasvetinen keidas, Jumalan spesiaali 
taideteos. Olen vakuuttunut, että Orolla 
on erityinen paikka ja tehtävä Jumalan 
suunnitelmissa. Oro on aikoinaan kivul-
la synnytetty. Se on luovutettu Jumalan 
valtakunnan työhön rukouksin ja kyyne-
lin. Orolla julistettu sana on koskettanut 
monia ja rohkaissut lähtemään uuden 
elämän tielle, jotkut ovat kokeneet siellä 
suuren Parantajan kosketuksen. Olen 
pannut merkille, että usein monenlaiset 
kriisit ja vastoinkäymiset saartavat ja 
lannistavat Jumalan valitsemia palveli-
joita ja paikkoja suurten tehtävien kyn-
nyksellä. Ylivoimaisilta tuntuvat vaikeu-
det kutsuvat meidät parannukseen ja 
rukoukseen. Rukoukseni on: Tule Herra 
Jeesus, sinua me tarvitsemme, jokainen, 
sinua me odotamme.

Hyvä Oron ystävä olet sydämellisesti 
tervetullut! Kutsu ystävätkin mukaan!

On rakkaus -tilaisuudet 14.‒–21.8.2022   

Su 14.8.  alk. klo 13 ja 14 Bulevardin srk-sali, 
 Bulevardi 16 B, Helsinki
Ma 15.8.  alk. klo 17 ja 18 Mikaelin kirkko,   
 Puistokatu 16, Turku
Ti 16.8.  alk. klo 17 ja 18 Hervannan kirkko,   
 Lindforsinkatu 7, Tampere
Ke 17.8.  alk. klo 17 ja 18 Ristinkirkko Kirkkopuisto,  
 Kirkkokatu 4, Lahti

Pe 19.8.  alk. klo 17 ja 18 srk-keskus,   
 Savonkatu 40, Kouvola
La 20.8.   alk. klo 13.30 Etelä-Saimaan   
 Kansanlähetyksen Lähetyskoti,  
 Kirkkokatu 27, Lappeenranta
Su 21.8.  klo 17 ja 18 srk-keskus,   
 Kirkkokatu 28, Joensuu

Järj. Oronmylly säätiö yhdessä 
paikallisseurakuntien kanssa.

Vieraana Birgitta Yavari-Ilan Israelista, 
mukana myös Riitta Keskimäki.
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Nyt pohditaan ja rakennetaan Oron 
toimintaa aikaamme varten.

Olemme käynnistämässä uudistuvan 
työyhteisön kehittämishankkeen, jotta 
osaisimme tietoisemmin vastata ai-
kamme tarpeisiin. Nuoren ja kehitty-
vän säätiön toiminnassa on vielä monia 
asioita, joita on syytä tarkastella ja päät-
tää yhdessä. Orolla on käyty läpi hyvä 
arvokeskustelu ja säätiön hallitus on 
tiivistänyt tulokset kirjatuiksi arvoiksi.
Arvoluettelo on nähtävissä muun muas-
sa oronmylly.fi -sivustolla.

Uuden työyhteisön kehittämishank-
keen vetäjäksi hallitus on kutsunut 
psykologi Markku Hokkasen Mikkelistä. 
Hän on vuosikymmeniä tehnyt työyh-
teisöjen valmennusta. Markku kertoo: 
”Valmennukseni pohjaa lujasti Raamat-
tuun. Ohjelman peruspilareina ovat: 
Mikä on ihminen Jumalan luomana 
olentona? Millainen on suhteeni it-
seeni, toisiin ihmisiin ja Jumalaan?”. 
Hänen mukaansa nuo perusasiat rat-
kaisevat kaiken käyttäytymisemme niin 
henkilökohtaisessa kuin yhteisöllisessä 
elämässämme ja siis työyhteisössäkin. 
”Sillä työprosessit etenevät aina ihmis-
ten välillä. Työyhteisössä ihmissuhteet 

ovat tärkeä osa ammattitaitoa”, Markku 
toteaa.

Kehittämishankkeen ensimmäinen 
vaihe suunnataan Oronmyllysäätiön 
hallituksen jäsenille ja Oronmyllyn 
leiri- ja kurssikeskuksen henkilökun-
nalle. Kyse on kolmesta päivän mit-
taisesta tapaamisesta, joissa Markun 
johdolla syvennetään kutakin aihe-
piiriä alustusten ja keskustelujen 
avulla. Taitaapa hankkeeseen liittyä 
kotiläksyjäkin. Tapaamiset ajoittuvat 
syys-marraskuulle 2022.

Kahdessa ensimmäisessä tapaami-
sessa luodaan yhteinen perusta ja 
ymmärrys ihmisen toimintakyvystä 
ruumiina, sieluna ja henkenä sekä ih-
missuhteiden merkityksestä. Kolman-
nella kerralla työstetään Oronmylly 
-yhteisölle käytännöllinen toimin-
tamalli ja -periaatteet. Kehittämis-
hankkeen toinen vaihe suunnataan 
Oron ystävät ry:n hallitukselle ja muille 
vapaaehtoistyön tekijöille. Ryhmäkoko 
kussakin jaksossa on noin 20 henkilöä.

Teksti Timo Huttula
Kuva Anne-Mirjami Hänninen

Oron 
tulevaisuus 
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JulkaisijaJulkaisija

Oron ystävät ry.Oron ystävät ry.
Oronmyllyntie 250Oronmyllyntie 250
59310 Särkisalmi59310 Särkisalmi
0400 793 4410400 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
Aarre SaarinenAarre Saarinen
Elisa SolasaariElisa Solasaari

Seuraava lehti ilmestyySeuraava lehti ilmestyy
marraskuussa. marraskuussa. Materiaali Materiaali 
Annukalle 8.10. mennessä.Annukalle 8.10. mennessä.

KansikuvaKansikuva
Lastenleiriläisiä telttailemassa OrollaLastenleiriläisiä telttailemassa Orolla
Kuva Katri PenttinenKuva Katri Penttinen

Oron ystävät ry:n tilinumeroOron ystävät ry:n tilinumero
IBAN: FI78 4108 2340 0101 97IBAN: FI78 4108 2340 0101 97
BIC: HELSFIHHBIC: HELSFIHH

TaittoTaitto Lea Vestovuo, KRS Lea Vestovuo, KRS

Kirjapaino I-print, SeinäjokiKirjapaino I-print, Seinäjoki
Painos 1650 kplPainos 1650 kpl
      

ronmyllyronmyllyn tulevia tapahtumia
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Ennakoilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua.

Tapahtumista lisätietoja: oronmylly.fi, Sana-lehti ja kansanraamattuseura.fi.    
Ilm. tapahtumiin ja kursseille puh. 0400 793 441 tai toimisto@oronmylly.fi 

* Yhteistyössä                            KRS:n kanssa järjestettävien kurssien tiedot merkitty **

Elokuu  

12.–14.8. Hiekkaan piirretty – Oronmyllyn  
 kesäteatteri
 Pe 12.8. klo 11 ja 18, teatteriateria klo 16
 La 13.8. klo 14 ja 18, teatteriateria klo 16
 Su 14.8. klo 16, teatteriateria klo 14

19.–21.8. Viikonloppu särkyneille   
 Jaakko Pirttiaho, Jouko Kukkonen ** 

23.–28.8. Raamatun ja Israelin viikko  
 Pentti Holi, Birgitta Yavari-Ilan, Reijo  
 Telaranta, Hannu Takkula, Olli   
 Seppänen, Nurit Steinbock-Vatka, 
 Leo Meller, Marja Rantanen, Liisa  
 Pura, Riitta Keskimäki, Risto Auvinen,  
 Jarmot, Leena Juppala, Välimäki  
 Sisters-duo, Matti Turunen, Erkki  
 Lemetyinen, Hannu Taipale, Helena  
 Kaipio, Esko ”Lätsä” Luukkonen, Kari  
 Vellonen ym **

Syyskuu  

26.8.  Sapattiateria klo 17

12.–16.9. Ruskapatikka
 Jorma, Leena, Olli, Erja, Terttu, Pirkko,  
 Tauno, Vesa, Pekka, Esko, Esa *

16.–18.9. Sukupolvet yhdessä, Saara   
 Kinnunen, Annikki Sirèn, Aarre   
 Saarinen, Marketta ja Eelis Eskelinen, 
 Tuomo ja Iris Tahvanainen, sekä Timo 
 Huttula *
17.9. Perhepäivä
 Annikki Sirèn, Aarre Saarinen,   
 Marketta ja Eelis Eskelinen, Tuomo ja 
 Iris Tahvanainen, Parikkalan srk  
 Kristiina Rankila ja Jaana Vaittinen

23.–25.9. Tule Pyhä Henki! 
 Mari ja Kari Valkonen & Erik ja Merja  
 Bäckström *

Lokakuu  

21.–23.10.  Nuorten syyspäivät, Juho Karjalainen *
28.–30.10. Syysretriitti, Liisa Rautiainen *

Marraskuu  

4.–6.11.  Naistenpäivät, 
 Pirkko Kaartti, Tiina Kukkonen,   
 Marja-Liisa Malmi, Pirjo Valkeapää

18.–20.11. Oron 93. Miestenpäivät, 
 Jorma Kalajoki, Eero Junkkaala,  
 Esko Luukkonen, Petri Tiusanen

20.11.  Eki ja mie, Erkki Leminen 100 v   
 – hengellinen perintö
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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 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.fi4041 0895

Painotuote

RuskapatikkaRuskapatikka  12.–16.9. Oronmyllyllä
”Kuljen polkua Isän kanssa, jalkani tallaavat maata.
 Kuljen polkua Pojan kanssa, puhelemme hiljaa.
 Kuljen polkua Hengen kanssa, tuuli puhaltaa selkään.”
Polunkulkijan rukous
Patikointireittejä on eri pituisia. 
Ryhmiä vetämässä Eeva-Liisa, Esko ja Erkki. Mukana Jorma, Leena, 
Olli, Erja, Terttu, Pirkko, Tauno, Vesa, Pekka, Esko, Esa.
Ilm. 3.9.2022 mennessä.
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