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Oronmyllyllä on meneillään tämän kirjeen kirjoittamisen aikaan Raamatun ja Israelin 
viikko. Tapahtuman isäntänä on Rovasti Pentti Holi. Ohjelmassa on mukana muun 
muassa vieraamme Israelista, taitelija Birgitta Yavari-Ilan, joka syntyi ja varttui 
Ruotsissa Smålandin Vetlandassa. Birgitta on myös kansainvälisesti tunnettu puhuja, 
esimerkiksi v. 2016 hän puhui Ruotsin parlamentissa Israelista. Hänen rakkautensa 
Herraan, Israelin maahan ja kansaan kasvaa ja syvenee vuosi vuodelta. Birgittaa, Reijo 
Telarantaa, Hannu Takkulaa, Olli Seppästä, Nurit Steinbock-Vatkaa, Liisa Puraa, Riitta 
Keskimäkeä ja monia muita Oron kantavia voimia on ollut kuuntelemassa yli 80 
henkilöä. Keittiötiimin maittava ruoka ja Oronmyllyn kauniissa Jyväkirkossa saatu 
hengen ravinto ovat olleet läsnäolijoille mieluisaa, syvällistä ja arvokasta antia. 
 

Ripareita vuosien ajan 
 
Siirryttäessä syksyyn, on aika kääntää katseita jo myös tulevaan vuoteen. Oron 
perinteiseksi muodostuneet riparit ovat alkaneet 1963. Tästä tulee 2023 kuluneeksi jo 
60 vuotta. Oron ripari 2023 toteutetaan yhteistyössä Parikanniemisäätiön ja Etelä-
Saimaan Kansanlähetyksen kanssa ja ilmoittautuminen on jo auki. Nuorten on 
mahdollista päästä kauniin luonnon keskelle vaikkapa paistamaan vaahtokarkkeja ja 
Jyväkirkkoon konfirmaatioon. 
 

Kuvat Esa Repo 



Kesäjuhlia, leirejä ja kesäteatteria 
 
Tänä kesänä täällä Orolla oli monia perhejuhlia. 
Syntymäpäiviä, hääjuhlia ja sukutapaamisia saatiin 
viettää lämpimässä säässä ja myös lämminhenkisissä 
tunnelmissa. Metso-leirillä oli mukana noin 40 lasta ja 
nuorta. Leirin aikana sai oppia ja tutustua eränkäyntiin, 
kalastukseen, koirarotuihin ja iloiseen yhdessä 
toimimiseen. Kesäteatterimme Hiekkaan Piirretty 
näytelmän kävi katsomassa lähes 1900 henkilöä. 
Näytelmä oli katsojien palautteiden mukaan koskettava, 
laadukas ja mielenkiintoinen. Tästä suuri kiitos koko 
huikealle näytelmätiimille. Elämys lammen rannassa 
Aura Latvuksen tarinan äärellä on ollut kesän yksi tärkeä 

kohokohta. Kiitos kaikille näytelmää katsoneille ja tervetuloa taas seuraavana kesänä. 

 
Talon väkeä ja kuulumisia 
 
Kesäisäntänä viimeisimmät kolme kuukautta on ollut Ali. Hänen kädenjälkensä on 
näkynyt piha-alueen siisteydessä, hymyissä ja avuliaisuudessa, kirkon äänentoistossa ja 
monissa muissa tärkeissä asioissa. Alille toivotamme seuraaviin elämänvaiheisiin 
kaikkea hyvää, antaen muistoksi mukaan paljon kiitoksia ja runsaasti rukouksia. 
 
On hienoa, että Orolla on vastuullinen ja osaava tekijäjoukko. Tästä johtuen myös oma 
kesälomani mahdollistui. Kiitokset toimiston ja keittiön väelle, sekä suurelle joukolle 
vapaaehtoisia. Minulle loma tuli enemmän kuin tarpeeseen. Virkistyminen Lapin 
luonnossa reilun viikon ajan antaa voimia pitkäksi ajaksi eteenpäin. Lomamatkalla sain 
rentoutua Inarijärvellä ja kiertää Jäniskosken reitit. Teltta ja trangiakahvi sai mielen 
laskeutumaan lähemmäs hiljaisuutta ja luonnon ihmeitä. Tulipa käytyä myös Raahessa 
ensimmäistä kertaa elämässä, hieno kirkko siellä. Alla muutama kuva matkani varrelta. 

   Anu  toimitusjohtaja va 

 



 
 

Eskon Luukkosen kynästä 
 

Lainaus Erkki Lemisen elämäkerrasta ARMONMATKAMIES 
 
”Keittiössä toimivilla emännillä oli ahdasta ja kiirettä. 
Menin verannalle vilvoittelemaan. Veranta toimi myös 
siltana talon kivijalan vieressä virtaavan Oronmyllyn 
puron ylitse. Nojasin kaiteeseen ja katselin veden 
juoksua. Puro virtasi silloin tavallista vuolaampana, sillä 

olin avannut padon melkein kokonaan auki. 
Yhtäkkiä tuvan ovi aukeni ja Pirkko Ahokas, toinen 

emännistä, syöksähti palavissaan ja kiireissään verannalle 
täysinäinen likasanko kädessään. Olin sanonut, että virtaan ei saa 

heitellä mitään jätteitä eikä roskia, mutta kuin kaatopaikalle ei ollut lapioitu vielä 
väylää ja Pirkko katsoi anovasti minuun, tokaisin: ”Noh – posauta vain!” Hän heitti 
sangon sisällön jokeen ja palasi töihinsä. Minä katselin siinä vieressä, ja vähältä piti, 
etteivät kyyneleet nousseet silmiini. Näin miten kaikki moska oli hetkessä poissa. Sain 
siinä elää armon evankeliumia todeksi omalle sielulleni…  
Kristuksen valossa ihmisen sisin paljastuu kuin viemäriksi, joka pulputtaa kaikenlaista 
moskaa. Juuri tällaiselle likaiselle sydämelle juoksee kuitenkin Jumalan armon ja 
anteeksiantamuksen virta kuin vesi Oron koskessa.” 
    

******* 
 
Vaikuttava tuttu kertomus `pulputtaa´ lisää vertauksia. 
”Posauta!” Nyt, tässä ja heti! Luotettavan ystävän 
kehoitus. Älä kanna likasankoa! *Joskus tarvitaan 
lähimmäinen myös avuksi nostamaan sanko kaiteen yli. 
*Tuliko kerralla puhdas? Ei uurteisiin jäi sitkeää moskaa.   
Ne voivat painaa enemmän kuin pelkkä neste.  Katkeruus, 
viha, anteeksiantamattomuus, tuomitseminen… 
Suosittelen prosessia, pidempi aikaista sielunhoitoa. 
*Olisiko tällä kertomuksella ajankohtaista sanottavaa 
Oron ystäville, luottamushenkilöille, työntekijöille?  
Kaikkein tärkein: Armon virta tulvii… 
 
 
Esko Luukkonen 
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Tulevia tapahtumia 
Oronmyllyllä: 
 
12.–16.9. Ruskapatikka, Jorma, Leena, Olli, 
Tauno, Vesa, Pekka, Esko ja 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, sekä Parikkalan srk Kristiina 
Rankila ja Jaana Vaittinen 
 
23.–25.9. Tule Pyhä Henki, Mari ja Kari 
Valkonen sekä Erik Bäckström 
 
21.–23.10. Nuorten Syyspäivät,  
Juho Karjalainen  
 
28.–30.10 Syysretriitti 
Liisa Rautiainen 
 
4.–6.11. Naistenpäivät 
Pirkko Kaartti, Tiina Kukkonen, Marja-Liisa Malmi, 
Pirjo Valkeapää 
 
18.–20.11. 93. Miestenpäivät  
Jorma Kalajoki, Eero Junkkala, Esko Luukkonen, 
Petri Tiusanen 
 
20.11.  Eki ja mie, Erkki Leminen 100 v 

hengellinen perintö 
 
25.-27.11. Viikonloppu särkyneille, Jaakko 
Pirttiaho, Jouko Kukkonen, Pirkko Muhonen 

Lähettäjätilinumero: FI27 4108 0010 4426 25 
Viesti: Oron lähettäjäpiiri 

Rahankeräyslupa RA/2021/1103, luvan myöntäjä Poliisihallitus, 
voimassa 2.9.2021 alkaen, luvan saaja ja keräyksen toimeenpanija Oron ystävät ry. 

VOIT TUKEA ORONMYLLYN TOIMINTAA HALUTESSASI 
TEKSTIVIESTILLÄ 
 
Keräysluvan numero RA/2021/550 
Keräystilin tilinumero FI94 4108 0011 1039 29 
Keräyksen voimassaoloaika 16.8.2019 – 31.12.2050 
  
Esimerkki tekstiviestit numeroon 16588 
 

5€ ORONTUKI 
10€ ORONTUKI 
20€ ORONTUKI 
30€ ORONTUKI 
40€ ORONTUKI 
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