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Esra jatkoi: ’Menkää koteihinne, nautti-
kaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää 
maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole 
mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän 
Herrallemme! Älkää siis olko murheel-
lisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän 
voimanne.” (Neh.8:9–10) 

Hengellinen työ

Tällä viestillä lähes 2500 vuoden 
takaa on edelleen merkitystä meille, 
jotka olemme paljon antaneet hen-
gellisen työn hyväksi Oronmyllyllä. 
Olemme uhranneet talkootunteja ja 
antaneet monia tukieuroja. Olemme 
saaneet paljon aikaan. Kirkko on val-
mis ja muitakin tiloja on kunnostettu. 

Toiminta on lähtenyt liikkeelle uu-
sissa puitteissa. Erityisen ilahduttavia 
ovat olleet nuorten tapahtumat, rippi-
koululeirit, kesäteatteri ja heprealais-
tapahtumat. Olemme saaneet paljon 
lupaavia enteitä toiminnan suunnasta.  

Herra on tehnyt Orolla suuria men-
neinä vuosikymmeninä ja nytkin. Silti 
meidän on hyvä pysähtyä tutkimaan 
ja kuulostelemaan seuraavia askelia 
yhdessä toistemme kanssa, ja erityi-

Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne

Teksti Timo Huttula
Kuva Leena Ahtiainen-Huttula 
Jouko Tykkyläinen

O         tsikon jae on Vanhan testa-
mentin kertomuksesta, jos-
sa Jerusalemin muurit ja 

portit oli saatu valmiiksi. Suuren pon-
nistuksen jälkeen kansa halusi kuulla 
Mooseksen lakia eli Jumalan Sanaa. 
Sen lukemisella oli voimakas vaikutus. 
Kansa alkoi itkien katua syntejään. Täl-
löin profeetta Esra kehotti kansaa iloit-
semaan, menemään koteihinsa ja jaka-
maan iloaan. Kirkkoraamatun käännös 
vuodelta 1938 sanoo: ”Ilo Herrassa on 
teidän väkevyytenne.” Pidän siitä eri-
tyisesti. Koettu ilo antaa voimaa elää.  

Valtavan rakennusurakan jälkeen 
israelilaiset etsivät kiihkeästi Juma-
laa. Jumalan läsnäoloa oli koettu muu-
rien rakentamisen aikana hyvinkin 
konkreettisesti, mutta Jumalan 
kanssa viipyminen tai jatkosuunnan 
hakeminen oli ehkä juuri nyt erityisen 
tärkeää. Siksi israelilaiset palasivat 
Jerusalemiin kuulemaan Mooseksen 
lakia. Mielenkiintoisella tavalla Ne-
hemia kertoo lain lukemisesta: 

”Tämä päivä on pyhitetty Herralle, 
teidän Jumalallenne. Älkää siis olko 
murheellisia älkääkä itkekö.’ Kansa näet 
itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja 

Neh.8:10
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Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne

sesti Herran edessä. Oleellista on 
Hänen johdatuksensa etsiminen ja ar-
jen eläminen Hänen kanssaan.

”Ja kaikki lähtivät aterioimaan, ja he 
lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta 
ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet 
sen, mitä heille oli puhuttu” (Neh.8:12). 
He kuulivat ja ymmärsivät! Siitä nousi 
ilo jo heidän kokoontumisensa aikana, 
ja tapahtumat johtivat perinteisen ja 
välillä laiminlyödyn lehtimajanjuhlan 
elpymiseen.

Ilon sanaa

Onko meille ilo Herrassa jokapäi-
väistä? Tunteet ja erityisesti hyvä olo 
tarttuvat ihmisiin, joita kohtaamme. 
Jospa jaksaisimme nähdä ja ymmärtää 
Herran jokapäiväisiä lahjoja ympäril-
lämme ja iloita niistä! Meidän kan-
nattaa pysähtyä katsomaan ja kertaa-
maan Jumalan hyviä töitä. Kaikkihan 
me niitä olemme saaneet kokea.  

Raamattu on Jumalan läsnäolon ja 
lupausten aarreaitta. Sen äärellä on 
hyvä viipyillä ja kuunnella Herran 
puhetta. Ilman jokapäiväistä Sanan 
lukemista ja rukousta Herran puhe 

jää elämän kiireiden 
ja melun alle.

Olisiko meidän myös aika jakaa ilos-
tamme? Vaikkapa kertomalla seura-
kunnassa, Oronmyllyllä tai muualla 
saaduista hengellisistä lahjoista ja koke-
muksista. Jaetaan iloisia maistiaisia.

Pian alkaa adventtiaika. Se tarjoaa 
mahdollisuuden hiljentyä odotta-
maan Herraa ja Hänen johdatustaan. 
Toivotankin kaikille yhdistyksemme 
jäsenille rauhaisaa ja rikasta adventti-
aikaa sekä joulurauhaa!

Timo Huttula
Oron ystävät ry:n hallituksen pj.

Puheenjohtajan kynästä
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Oron ystävien uutisia

Oronmyllyn vilkas kesä sisälsi monia tapahtumia. 
Kävijämäärä eri tilaisuuksissa oli huomattava. Las-
ten- ja nuorten leirillä oli maksimimäärä osallistujia. 
On hienoa, että Oronmyllyn keskeisten tavoitteiden 
mukaisesti olemme saaneet tarjota juuri heille 
myönteisiä ja kiinnostavia hetkiä Sanan ääressä. 
Kesäteatterin puhutteleva näytelmä Hiekkaan piirretty kokosi odotuksia pienem-
män määrän katsojia kesäkuussa. Helteinen sää lienee ollut pääsyy useisiin peruu-
tuksiin. Sen sijaan elokuussa katsomo täyttyi useaan kertaan. Palaute oli erittäin 
myönteistä. Kiitos kaikille teatterityössä mukana olleille!

Eri paikkakunnilla toteutetut On rakkaus -tilaisuudet, joissa Birgitta Yavari-Ilan oli 
pääpuhujana, levittivät myös tietoa Oronmyllystä. Myös saatu taloudellinen tuki oli 
erittäin merkittävä. Kiitos Pentti Holille ja hänen ystävilleen tilaisuuksien järjestämi-
sestä. Syksymmällä Esko Luukkonen on kiertänyt Vaara-Karjalassa pitämässä Oron-
mylly-tilaisuuksia. Punkaharjun tapahtuman järjesti Liisa Rautiainen, ja Oro Gospel 
-ryhmä avusti messussa. Kiitokset myös heille

Syyskuun puolivälissä pidetty Oron talkoolaisten ja kummien juhla keräsi paikalle 
runsaan joukon. Erityisen antoisaksi koettiin Markku Hokkasen johdattelu Oron 
yhteisön rakentamisteemasta.

Huomio!

Huomio!
Teksti Timo Huttula 
Kuvat Jarmo Pippola,  
 Jussi Siitonen
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Oron Solina. Kuvassa vasemmalta Elisa Solasaari, Rauni Suutarinen, Anneli Vettenranta, Katri Repo, 
Sisko Harinen, Sari Suppola, Jenni Aho, Jarkko Hyvärinen, Johanna Rönkkönen, Juhana Solasaari, 
Tapani Ruuska ja Jussi Siitonen.
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Radio Patmoksessa lähetettävä Oron Mylly –
ohjelma lähetään nyt puolituntisena perjan-
taisin klo 21.30, ja ohjelma uusitaan lauantai-
sin klo 13.30. Seuraavat lähetykset ovat 11.11., 
25.11. ja 9.12. Ohjelmassa on nyt myös musiik-
kia, jota tarjoavat Oron Solina -yhtye Elisa Sola-
saaren johdolla sekä Duo Jarmo Pippola ja 
Jarmo Majamaa. Molemmat ryhmät ovat erit-
täin korkeatasoisia. Ohjelman vieraat mainitaan 
Radio Patmoksen ohjelmakartassa. Ohjelmaa 
voi kuunnella suoraan radiosta tai netin kautta. 
Aiemmat jaksot löytyvät PatmosPlus-palvelun 
arkistosta. Toimin ohjelman tuottajana ja tyttä-
reni, medianomi Anna Huttula hoitaa toimittajan 
tehtäviä. Olemme todella kiitollisia Radio Patmok-
selle tästä mahdollisuudesta. Nyt kannattaa le-
vittää tietoa myös tästä Oron tiedotuskanavasta! 

Kannustan edelleen meitä kaikkia pitämään Oron asiaa esillä mahdollisimman mo-
nin tavoin. Kehutaan Oroa ja puhutaan siitä varsinkin nyt uutta suuntaa hakiessamme. 
Esitellään Oron toimintaa internet-sivujen avulla, tuodaan paikalle vanhoja Oron kävijöitä 
ja uusia henkilöitä. Viestinnässä suusta suuhun menetelmä on tunnetusti tehokkain. 

Lopuksi vielä taloudellisen tuen haasteita. Valitettavasti viime kesän lopulla Oron 
ystävien saama taloudellinen tuki on ollut todella pieni. Lahjoitusten määrä on laske-
nut niin, että olemme painuneet jo kirkkoremonttia ja koronaa edeltävän tason ala-
puolelle. Jäsenmaksujen ja kummimaksujen kertymä on kyllä pysynyt viimevuo-
tisella tasolla. Tosin, kuten edellisen sivun barometrista näkyy, kaikki jäsenet eivät 
maksujaan ole maksaneet. Kirkkoremontti sai kiitettävästi tukea. Ehkä sen jälkeen on 
pidetty tukitaukoa.

Lupaavasta kesästä huolimatta Oronmyllyn tapahtumatoiminta ei vielä kata kaikkia 
kuluja. Niinpä Ystävien taloudellinen tuki on aivan ratkaisevaa Oronmyllyn toimin-
nan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tästä tulee meille Oronmyllyn toimiston ja 
Oronmyllysäätiön kautta nöyrän kiitollisia viestejä jatkuvasti. Uskollista antajaa Jumala 
rakastaa. Ei siis unohdeta Oroa nytkään!

Erityinen haaste on nyt sähkön hinnan nousu. Esimerkiksi Oronmyllyn sähkön ko-
konaishinta on lokakuussa nelinkertaistunut kesän hinnasta ja talvi on tulossa. 
Silloin sähkön hinta mitä ilmeisimmin edelleen nousee. Oron ystävät ry:n vuoden 
investointihanke on Jyväkirkon ja Jyväsalin välisen äänieristetyn taiteoven hankki-
minen. Sen alustava kustannusarvio on 10 000 euroa. Ovi mahdollistaisi tilojen käyt-
tämisen samanaikaisesti esimerkiksi rippikoululeirien aikana. 

Jos sähkö- tai oviasia on sydämelläsi tai haluat antaa Orolle lahjan vaikkapa rohkaisuna 
lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen, tee lahjoituksesi Oron ystävien tilille 
FI78 4108 2340 0101 97, viite 2610003. Voit myös antaa tekstiviestilahjan numeroon 16588. 
Viesti esimerkki: 10 € ORONTUKI. Kiitos lahjastasi, jokaiselle eurolle on Orolla käyttöä!

Jarmot-duo, Jarmo Majamaa (vas.) 
ja  Jarmo Pippola.
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Tunnelmapaloja 
kesäteatterista

Teksti Annukka Tahvanainen
Kuva Esa Repo

Kesällä 2022 Oronmyllyllä saatiin nauttia koskettavasta ja paljon kiitosta saaneesta kesäteatte-
rista. Esityksen nimi oli Hiekkaan piirretty, ja se kertoi Aura Latvuksen elämästä. Näytelmän olivat 
käsikirjoittaneet Mirja Valtonen ja Teuvo V. Riikonen, ohjauksesta vastasi Eija Vilpas. Rooleissa 
esiintyi sekä alan ammattilaisia että harrastajanäyttelijöitä.
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Birgitta Yavari-Ilan on kesäisissä tunnelmissa.

Kuva 1:  Riitta Keskimäki, Birgitan tulkki ja aisapari
 ”Birgitta lähti kotiin varmasti uupuneena mutta  
 kiitollisena, laukussaan Fazerin Sinistä. Birgitta  
 näki, että meillä osataan vielä mennä polvilleen  
 ja turvautua elävään Jumalaan. Ja meiltä löytyy  
 paljon rakkautta Israeliin. Rukoillaan, että  
 Birgitta olisi oikeassa.”

Kuva 2: Reijo Telaranta
 ”Paavali kirjoittaa: ”tai paremminkin, jotta 
 puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä  
 uskostamme” (Room. 1:12). Raamattu ja  
 Israel -viikon aikana tuo lyhyt jae nousi usein  
 mieleeni, kun vedin vastuulleni uskottuja  
 päivittäisiä rukoushetkiä.” 

Raamatun ja Israelin viikon puhujien palautteita 

Elokuun lopussa Oronmyllyllä vietettiin Raamatun ja Israelin viikkoa. Puhujia oli 
laaja joukko, kaukaisin heistä Birgitta Yavari-Ilan Israelista. Seuraavassa muuta-
mien vastuuhenkilöiden kokemuksia viikon annista.

1 2
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Raamatun ja Israelin viikon puhujien palautteita 
Tekstit Pentti Holi, Timo Huttula,
Annukka Tahvanainen
Kuvat Esa Repo

Kuva 3:  Liisa Pura
 ”Ohjelmaan oli varattu päivähetki kirkossa,  
 missä saimme rukoilla. Koin tämän todella  
 hyväksi, koska monet rukousaiheet koskivat  
 useita kirkkovieraita. Uskon, että moni sai  
 vastauksia ja voimaa elämäänsä. Olen kiitollinen  
 Pentin ideasta, tämä oli uutta Orolla.”

Kuva 4:  Pirkko Säilä
 ”Kuin kotiin olisin palannut! Harjumaisemaa  
 katsellessani ajatukset lennähtivät moniin  
 muistoihin Oronmyllyltä aikaan, jolloin Ruoko-
 lahden seurakuntanuorten kanssa teimme retkiä  
 Orolle. Tai kesään, jolloin sain olla rakentamassa  
 lastenleirien raamattutunteja yhdessä Vilho 
 ”Vikke” Virolaisen ja Lauri Laurosen kanssa.  
 ”Kyllä järjestyy”, sanoi Vikke. Oli siunattua  
 saada olla viikossa mukana. Puolisoni Juhanin  
 kanssa rukoilemme Oronmyllyn väelle siunausta  
 tuon rakkaan paikan pyörittämisessä.”

Kuva 5:  Mia ja Harri Joki
 ”Meille molemmille vierailu Oronmyllyllä oli  
 todella koskettava. Jumalan rauha lepäsi siellä.  
 Olimme kuin lintukodossa, siunatussa sellaisessa.  
 On tärkeää, että on olemassa tuollainen raken-
 tumispaikka ja levähdyspaikka. Tulemme  
 mielellämme uudelleen Oronmyllylle!”

Kuva 6:  Pentti Holi
 ”Taas saimme nähdä ja kokea, että Jumalan virta 
 on vettä täynnä, synnyttää elämää ja tulvii  
 kukkuramitoin. Hän tekee tyhjästä astiasta  
 ylitsevuotavan maljan. Saimme kokea hyviä  
 yllätyksiä yllätysten perään niin opetuksessa,  
 musiikissa kuin käytännön asioissakin.
 Joissakin ennakko-ohjelmissa oli meikäläinen  

 esitelty tapahtuman isäntänä, mutta viikon  
 aikana sain huomata, että tahtipuikko oli  
 paljon paremmissa käsissä. Asiat luistivat,  
 aikataulut pitivät ja innokasta, taitavaa  
 palvelusväkeä oli paikalla aina kun olla piti.  
 Oli perheväen tuntua.”

3

4

5

6

9
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Lähes vuoden ajan olemme hakeneet 
veden ruuanlaittoon ja juomiseen 
milloin mistäkin, koska oman kai-
vomme veden kanssa on tullut vastaan 
ongelma jos toinenkin. Vuoden aikana 
vanha kaivo kaivettiin kokonaan auki ja 
tilalle tehtiin uusi. Sen jälkeen piti vielä 
hankkia vedensuodatinjärjestelmä, joka 
on juuri saatu käyttöön. Pian kaivon 
vettä pitäisi voida käyttää vapaasti kaik-
keen.

Vesitonkkien kanssa puljaamisessa on 
ollut oma vaivansa kaiken muun mene-
misen keskellä. Samaan aikaan se on ol-
lut terve muistutus, että moni asia, jota 
pidän itsestään selvänä, ei ole sitä. Aivan 
liian monelle tässä maailmassa puhdas 
tai läheltä saatava vesi on kaikkea muuta 
kuin itsestäänselvyys.

Aina kun vesi loppuu, voimme hakea 
sitä jostakin. Hakemisen tarve on help-
po ennakoida tonkkia vilkaisemalla, 
ja ehtyvä varasto täydennetään saman 
tien. Mieleenkään ei tule ajatella, että 
katsotaan tilannetta parin päivän päästä 
uudelleen.

Miten on elämän veden kanssa? Tu-
leeko hengellinen jano sammutettua 
yhtä hanakasti? Saako se sinut tai minut 
lähtemään liikkeelle? Juomaveden kal-
taiset mitattavat tarpeet on helpompi 
hahmottaa kuin se, mitä sielu tarvitsee.

Maailmassa on lopulta vain kaksi 
pysyvää asiaa. Muutos ja Ikiaikojen 
Jumala. Ensimmäiselle emme mahda 
mitään, mutta jälkimmäinen lahjoit-
taa meille itsensä. Hän on elävän veden 
lähde (esim. Jer. 2:13). Iltojen pimetessä 
kuljemme kohti joulua, jolloin elävän 
veden lähde syntyi maailmaan.

Epäsuotuisat puitteet

Kun Jeesus syntyi, puitteet eivät 
olleet ihmisen mittareilla mairittele-
vat. Kuitenkin Jumala oli valmistellut 
sitä hetkeä aina syntiinlankeemuk-
sesta asti. Hän oli valinnut omakseen 
kansan ja antanut sille lain. Hän oli 
valinnut itselleen heimon, suvun ja 
perheen voidakseen syntyä kansansa 
keskelle. Hän saapui antamaan kan-
sansa ja kaikkien ihmisten elämälle 

10

Vettä 
Teksti Tapio Kilpiä
Kuvat Anni Kilpiä, Jouko Tykkyläinen, Pixabay
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merkityksen ja vastaamaan sielun 
syvimpään kaipaukseen. Hän syntyi 
antamaan meille rauhan levottoman 
maailman keskellä. Hän syntyi pelas-
tamaan meidät.

Aikanaan, kun Jeesus vaelsi ihmis-
ten keskellä, hän meni Samariaan 
Sykarin kaivolle ja siellä sanoi veden-
hakuun tulleelle naiselle: "Jos tietäisit, 
minkä lahjan Jumala on antanut, ja 
ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juo-
tavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän an-
taisi sinulle elävää vettä" (Joh. 4:10). 

Hetken kuluttua Jeesus jatkoi: 
"Joka juo tätä vettä, sen tulee uudel-
leen jano, mutta joka juo minun an-
tamaani vettä, ei enää koskaan ole 
janoissaan. Siitä vedestä, jota minä an-
nan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa 
ikuisen elämän vettä" (Joh. 4:13–14). 
Aluksi nainen ei ymmärtänyt, mitä 
tuo mies höpisee, mutta kun hän 
tajusi, kenestä oli kyse, saivat vesi-
ruukku ja arkiset askareet jäädä niille 
sijoilleen. Hän lähti innoissaan kerto-
maan, kenet oli saanut kohdata.

Vapaus kutsua

Jumala on vapaa kutsumaan ja toi-
mimaan missä ja milloin vain. Hän 
ei tarvitse jotain erityistä paikkaa 
kohdatakseen ihmisen. Kuitenkin 
ihminen usein tarvitsee Oron kaltai-
sia paikkoja, joihin voi tulla Jumalan 
eteen yhdessä toisten kanssa ja vas-
tata Jeesuksen kutsuun:

"Jos jonkun on jano, tulkoon minun 
luokseni ja juokoon! Joka uskoo mi-
nuun, ’hänen sisimmästään kumpua-
vat elävän veden virrat’, niin kuin kir-
joituksissa sanotaan." (Joh. 7:37–38).

Kutsun taustalla on Jumalan lupaus 
Jesajan profetiassa: ”Ja Herra on alati 
ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin 
hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsene-
si. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin 
lähde, jonka vesi ei ehdy” (Jes. 58:11).

Tapio Kilpiä

Perheenisä ja Lemin aluepappi 
Taipaleen srk:ssa

11

Vettä 
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Eki ja mieEki ja mie
Erkki Leminen 100 vuotta 

– hengellinen perintö 20.11.

Ohjelma
8.00  Aamiainen
9.00  Minä muistan, kun Eki…, 
 Esko Luukkonen, 
 johdettu vapaa sana
10.00  Armon matkamies, 
 Arto Valkeapää, 
 Jorma Kalajoki
11.00  Tämä Erkin runo kosketti, 
 Kalle Virta, Markku ja 
 Riitta Leminen,
 Erkki mukana äänitteen kautta
12.00  Lounas
13.00  Messu, Kalle Virta, 
 Teuvo V. Riikonen
 Juhlakahvit
Mukana ovat Markku ja Riitta Leminen, 
Jorma Kalajoki, Arto Valkeapää, Kaisa ja 
Timo Tuikkanen, Heikki Mikkonen, Kalle Virta, 
Teuvo V. Riikonen ja Esko Luukkonen.

Yhteistyössä

Kuva Pixabay
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Eki ja mieEki ja mie
Erkki Leminen 100 vuotta 

– hengellinen perintö 20.11.

Teksti Hannu Soikkeli
Kuva Jouko Tykkyläinen 

Oronkävijät kertovatOronkävijät kertovat
Muistoja Orolta

Kokemuksia Oronmyllyn toiminnasta

Muistoni Oronmyllyltä alkavat vuodelta 1979, jolloin kävin siellä kesän 
avajaisissa puolisoni kanssa. Myös Oron ensimmäiset miestenpäivät 
ajoittuvat niihin aikoihin. Vaimoni isä vei minut päiville, ja siitä asti 
olen osallistunut miestentapahtumiin.

Vuosien varrella olen vienyt miehiä pikkubussilla tapahtumiin. Hen-
gellinen anti on ollut juurevaa ja Raamattuun tukeutuvaa. Siitä olen 
pitänyt. Kirkkotalkoisiin osallistuin muutamia kertoja seinä- ja katto-
paneelien höyläyksessä ym. rakennustehtävissä.

Oron tapahtumat ovat merkinneet minulle hengellisen kasvun kannalta 
erittäin paljon. Erityisesti Erkki Leminen on jättänyt muistoihini läh-
temättömän jäljen.

Hannu Soikkeli, Kovero
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Eeva-Liisa Siitonen, ”Mrs Oronmylly”, 
in memoriam 1953–2022

Meille monille menneen kesän surul- 
lisin Oroa koskeva viesti oli tieto 
Eeva-Liisa Siitosen kuolemasta vai-
kean sairauden murtamana. Ohei-
nen teksti oli pääosin heinäkuun 
Oron ystävien kirjeessä. Monet Oron 
kävijät ovat toivoneet muistokirjoi-
tusta myös tähän lehteen.

Eeva-Liisa Uski syntyi 24.5.1953 
Ristiinassa ja nukkui pois 28.6.2022. 
Sain olla saattamassa rakasta työ-
toveria ja Oronmyllyn monitoimista 
sihteeriä, retkiemäntää, tekstiilitai-
teilijaa ja matkanvetäjää Eeva-Liisaa, 
kun hänet 16. heinäkuuta siunattiin 
haudan lepoon täällä Parikkalassa. 
Pidetään Eeva-Liisan Hannu-puoliso 
ja lapset perheineen rukouksissamme 
tänä surun ja kaipauksen aikana.

Tässä Hannun kaunis ilmoitus Eeva-
Liisan poismenosta Facebookissa: 

Teksti Arto Valkeapää
Kuva Hannu Siitonen, Pixabay

”Yli viidenkymmenen vuoden yhtei-
nen taival täällä maan päällä on ohi. 
Olen ikuisesti kiitollinen rakkaalle 
Eevikselle siitä, mitä me saimme yh-
dessä kokea ja tehdä. Rakkaani tuki ja 
kannustus auttoi kaikessa mitä olen 
tehnyt. Suru ja kaipaus on ääretön.”

Eeva-Liisa, Eevis, tuli Oronmyl-
lyn työntekijäksi vuonna 1991 Esko 
Luukkosen ollessa Oron isäntänä. 
Eeva-Liisa työskenteli Orolla vuoteen 
2014. Hän ja Irma Kosonen pereh-
dyttivät minua Oron toimintaan aloit- 
taessani johtajana vuonna 2008.

Yli viidenkymmenen 
vuoden yhteinen taival 

täällä maan päällä 
on ohi.
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Eeva-Liisan panos Oronmyllyllä 
oli monipuolinen ja merkittävä. Hän 
sai valtavan määrän positiivista pa-
lautetta asiakaspalvelun lahjoistaan. 
Hänen hymyilevistä kasvoistaan tuli 
Oron kasvot tuhansille kävijöille. 
”Asiat järjestyy”, Eevis viestitti han-
kalimpienkin toiveiden esittäjille.

Eeva-Liisan työ ulottui myös Oron 
ulkopuolelle monien matkojen ja 
retkien emännyytenä, jolloin hän 
huolehti osallistujien pienimmis-
täkin tarpeista ja huolista. Vedimme 
yhdessä Oron Ystävien matkoja 
Suomen lähialueille, Karjalaan, Vi-
roon ja Israeliin. Eevis tunsi myös 
Oron ympäristön retkipolut, par-
haat nähtävyydet ja oli taitava nuo-
tiokokki. Yhdessä saimme jakaa 
myös isovanhemmuuden odotusajan 
ensimmäisten lastenlapsien kanssa, 
ja kyllä niitä kuvia sitten katseltiin 
iloisten sattumusten tuomien nau-
rujen kera.

Eeva-Liisaa pyydettiin vielä tämän 
vuoden Israelin matkan emännäksi. 
Matka jouduttiin perumaan, mutta 
Eeva-Liisa on nyt siellä Uuden Jeru-
salemin porteilla meitä muita odot-
tamassa. Häntä ajatellessa nousevat 
sydämeltä Vapahtajamme sanat: 
”Ihmisen Poika ei tullut palvelta-
vaksi, vaan palvelemaan, ja suurin 
on se, joka palvelee kaikkia.” Tätä 
esikuvaa Eeva-Liisa toteutti uskol-
lisesti niin läheistensä parissa kuin 
työssään.

Arto Valkeapää
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Hilla Kaartti, 
Oronmyllysäätiön hallituksen 

uusi jäsen

Nuorisotyönohjaaja Hilla Kaartti tuli mukaan Oronmyllysäätiön hallitukseen 
toukokuussa 2022. Hilla ja Juho Karjalainen tuovat hallitukseen nuorten ja  
lastenkin näkökulmaa.

Hilla, kuka olet ja missä toimit Oron ulkopuolella?

Olen sisko, tytär, täti, kummi ja ystävä. Parin viime vuoden aikana olen muutta-
nut useita kertoja, tällä hetkellä asun kahden mahtavan kämppikseni kanssa 
Helsingissä. Käyn mielelläni konserteissa ja muissa tapahtumissa, mutta viih-
dyn hyvin myös metsäpoluilla ja järvimaisemia ihailemassa. Olen koulutukseltani 
sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja ja teologian kandidaatti, ja tällä hetkellä 
teen teologian maisteriopintoja.

Olet ollut monella tavalla mukana Oronmyllyn toiminnassa. Mikä on ollut 
sinulle erityisen tärkeää?

Erityisen tärkeitä ovat olleet nuoruuden leirit, sillä niillä tutustuin moniin upei-
siin ystäviin, joiden kanssa edelleen näemme ja pidämme yhteyttä. On myös 
ollut hienoa, että Orolla on saanut kasvaa vastuuseen ja leiriläisestä leirien  
järjestäjäksi.

Olet nähnyt Oronmyllyn viime vuosien haasteita. Miksi kuitenkin koet, että 
kannattaa olla mukana Oron toiminnassa?

On ollut rohkaisevaa huomata, kuinka monille ihmisille Oro on tärkeä ja rakas 
paikka. En kuitenkaan usko, että se pelkällä ihmisvoimalla ja -viisaudella olisi 
pystyssä. Vaikuttaa siltä, että myös Jumalan silmissä Oro on tärkeä. Haluan olla 
mukana näkemässä, millaiset suunnitelmat Hänellä jatkossa Oron varalle on. 
Jumalan ajatukset ovat rauhan ajatuksia ja Häneltä saamme tulevaisuuden ja 
toivon.

Mitä haluat antaa Orolle hallituksen jäsenenä?

Oronmylly on kotoisa paikka, jonne on ollut tervetullut sellaisena kuin on  
kokemaan yhteyttä Jumalaan ja toisiin. Orolla on saanut innostua Raamatusta 
ja nauttia kauniista luomakunnasta. Haluan toimia sen eteen, että Oronmylly 
voisi jatkossakin olla tällainen paikka.

Teksti Timo Huttula ja Hilla Kaartti
Kuva Hilla Kaartti Kesällä 2023!Kesällä 2023!

Lapsille ja nuorilleLapsille ja nuorille
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Kesällä 2023!Kesällä 2023!
Lapsille ja nuorilleLapsille ja nuorille
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Ohjelmassa luentoja, seuroja, keskusteluja, 
muistekoita, musiikkia, ulkoilua ym.

Päivillä mukana Eero Junkkaala, 
Jorma Kalajoki, Esko Luukkonen, 
musiikki Heikki Mikkonen, 
sunnuntaina myös Markku ja Riitta Leminen, 
Kaisa ja Timo Tuikkanen, Kalle Virta, 
Arto Valkeapää ja Teuvo V. Riikonen.

Hinta 130–210 € / hlö. 
(Sis. majoitus, ruokailut, sauna) 

Ilmoittaudu viim. 4.11.2022

Majoitus- ja ruokailuvaraukset. 
Ilm. 0400 793 441, 
toimisto@oronmylly.fi
oronmylly.fi

Mies tienhaarassa

Miestenpäivät
18.‒–20.11.



19

Perjantai 18.11.
17.00  Päivällinen
18.00  Kuka, mistä, miksi? 
 tervetuloa, Esko Luukkonen
 Mistä sinä minut tunnet? 
 Jorma Kalajoki, Eero Junkkaala
20.00  Saunat ja iltapala
21.45  Iltahartaus kirkossa

Lauantai 19.11.
8.00  Aamiainen
9.00  Lipunnosto ja aamun Sana
 Voit ulkoilla Eeron ja Jorman johdolla tai 
 osallistua kirkossa yhteislaulutuokioon
9.45  Termarikahvit aulassa
10.15  Jokaisella on omat paininsa, Jorma Kalajoki, 
 Eero Junkkaala, aiheen käsittelyä ryhmissä
12.00  Lounas
13.00  Miesten seurat, Esko Luukkonen, 
 Jorma Kalajoki, puheita rivistä,
 Oron kuulumiset
14.30  Päiväkahvi
15.00  Ottakaa pienet ketut kiinni!, Eero Junkkaala
15.45  Ristin luona paras paikka on, alttarihetki
 Ehtoollinen
17.00  Päivällinen
18.00 Takkaseurat
 Saunat – iltapala
21.30  Iltahartaus kirkossa

Sunnuntai 20.11. EKI JA MIE
8.00  Aamiainen
9.00  Minä muistan, kun Eki...
 Esko Luukkonen, johdettu vapaa sana
10.00 Armon matkamies, 
 Arto Valkeapää, Jorma Kalajoki
11.00  Tämä Erkin runo kosketti, 
 Kalle Virta, Markku ja Riitta Leminen
12.00  Lounas
13.00  Messu, Kalle Virta, Teuvo V. Riikonen
 Juhlakahvit
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Talkoolaiseksi Orolle?
Oronmyllyllä tarvitaan uusia tal-
koolaisia. Tehtäviä riittää niin keit-
tiössä kuin siivouksessakin tai sau-
nojen lämmittämisessä ja liikenteen 
ohjauksessa. Myös remonttitöissä sekä 
piha- ja kiinteistöhuollossa tarvitaan 
talkoolaisia, ja tässä on vain osa monen-
laisista tehtävistä. Sinun ei tarvitse olla 
erityisammattilainen, useimmiten taval- 
liset arkitaidot riittävät. Toki voit tar-
jota myös erityisosaamistasi yhteiseksi 
hyödyksi. Talkoolaiseksi voit tulla 
mahdollisuuksiesi mukaan arkisin tai 
viikonloppuisin.

Kuuden tunnin talkootyö tai tal-
koopäivä oikeuttaa ilmaiseen ruokailuun 
ja majoitukseen Orolla. 1–2 tunnin työl-
lä voit nauttia talkookahvit ja 4–5 tun-
nin työllä olet oikeutettu ruokailemaan 
Orolla. Työskennellessäsi kuulut Oron 
talkoolaisvakuutuksen piiriin.

Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu 
toimistolle ja täytä talkoolaiskortti, 
jotta tietosi saadaan tallennettua toi-
miston ja talkoolaiskoordinaattorin 
käyttöön.

Eikö olisi hienoa olla mukana tämän ainutlaatuisen kristillisen leirikeskuk-
sen toiminnassa? Voit tutustua evankeliumin asialle antautuneisiin ihmisiin 
ja saada uusia ystäviä. Yhteinen tekeminen yhdistää!

Teksti Timo Huttula
Kuvat Oron kuva-arkistosta
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Ontuen, mutta tiellä!
Viikonloppu särkyneille

25.–‒27.11.2022   

Perjantai 25.11.
15.30 alkaen saapuminen
16.30 Päivällinen
18.00 Polvet ruvella? Raamattutunti, 
 Jouko Kukkonen
19.30 Rukouspalvelu- ja sielunhoitomahdollisuus
20.00 Iltapala ja sauna

Lauantai 26.11.
8.00 Aamiainen
9.00 Aamun avaus
10.00 Mielen taistelukenttä, raamattutunti, 
 Jaakko Pirttiaho
11.30 Lounas
13.30 Luottamuspula? Raamattutunti, 
 Pirkko Muhonen
15.00 Kahvi
16.00 Alaston, mutta onnellinen
 Raamattutunti Jaakko Pirttiaho
17.00 Päivällinen
18.00 Jakamisen ilta, yhteislaulua, rukousta, sanaa
20.00 Iltapala ja sauna

Sunnuntai 27.11.
8.00 Aamiainen
9.00 Aamuhartaus
9.30 Uskallanko eteenpäin? 
 Raamattutunti, Pirkko Muhonen
11.00 Haavat sidotaan, raamattutunti, 
 Jaakko Pirttiaho
12.00 Rukouspalvelu- ja sielunhoitomahdollisuus
12.30 Kiitokset, Jouko Kukkonen, lounas ja lähtökahvit

Tapahtuman vetäjinä Jaakko Pirttiaho, 
Jouko Kukkonen ja Pirkko Muhonen.
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Oronmyllyn talvinen luonto kutsuu hiljentymään.
Retriitti suo mahdollisuuden irtiottoon arjesta.
Voit rauhoittua, olla itsesi kanssa, ulkoilla, 
nauttia talvisesta maisemasta tai 
vetäytyä oman huoneesi rauhaan.

Koko perheen hiihtoviikkoKoko perheen hiihtoviikko  
18.–23.2.2023 Oronmyllyllä

oronmylly.fi/tapahtumat

ronmylly

Talven hiljainen kutsuTalven hiljainen kutsu

Hiljaisuuden retriittiHiljaisuuden retriitti
27.–29.1.2023 Oronmyllyllä

ronmylly
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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
helmikuussa. helmikuussa. Materiaali Materiaali 
Annukalle 3.2. mennessä.Annukalle 3.2. mennessä.

KansikuvaKansikuva
Talvi on tulossa. Talvi on tulossa. 
Kuva Jouko TykkyläinenKuva Jouko Tykkyläinen

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 **

Marraskuu  

18.–20.11. 93. Miestenpäivät – Mies tien- 
 haarassa, Eero Junkkaala, 
 Jorma Kalajoki, Esko Luukkonen,  
 Teuvo V. Riikonen **

20.11. Eki ja mie, Erkki Leminen 100  
 vuotta – hengellinen perintö,   
 Markku ja Riitta Leminen, Jorma  
 Kalajoki, Arto Valkeapää, Kaisa ja Timo 
 Tuikkanen, Heikki Mikkonen, Kalle  
 Virta, Teuvo V. Riikonen ja Esko  
 Luukkonen **

25.–27.11. Viikonloppu särkyneille – Ontuen,  
 mutta tiellä,  Jaakko Pirttiaho,  
 Jouko Kukkonen ja Pirkko Muhonen. *

Tulevia tapatumia vuonna 2023 
18.–23.2. Hiihtoviikko *

24.–26.2. Hiljaisuuden retriitti, 
 Liisa Rautiainen  *

17.–19.3. Miestenpäivät – Usko tai älä,  
 Esa Repo, Vesa Honkanen,   
 Olli Seppänen, Samppa Lajunen,
 Arto Myllärinen, Pekka Maaranen,  
 musiikki Uskonveljet *

7.–9.4.  Nuorten aikuisten pääsiäis-  
 tapahtuma, Juho Karjalainen *

27.–30.4. Seppo Saukkosen maisema-  
 maalauskurssi

28.–30.4. Luontovalokuvauskurssi,   
 Hannu Siitonen, Lauri Heino,   
 Esa Repo *

5.–7.5. armOROkki 2023, 
 Juho Karjalainen **

7.–17.6. Oron ripari 

19.–22.6. Oron kesäleiri 8–14-vuotiaille, 
 Mari Maximilien, Laura Kuivalainen,  
 Juho Karjalainen  *

23.–24.6. Oron juhannus *

18.–23.7. Israelin kulttuurin viikko 
 (hepreaviikko) * 

3.–13.8. Kesäteatteri 

22.–27.8. Raamatun ja Israelin viikko 
 (Raamattuloma ja Israel-viikonloppu) * 

18.–22.9. Ruskapatikka, 
 Esa Repo, Vesa Honkanen *

22.–24.9. Luontovalokuvauskurssi, 
 Lauri Heino, Hannu Siitonen ja 
 Esa Repo *

K
u

va
 J

ou
ko

 T
yk

ky
lä

in
en



Siunattua Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Toivottaa oronmyllyn väki

"Kunnia Jumalalle
korkeuksissa,

ja maassa rauha
ihmisten kesken,
joita kohtaan

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

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.fi4041 0895

Painotuote


