
 
Lokakuun Oron kirje 
 

Mikä on ollut tämän syksyn suurin 
kristillinen juttu? 
Meistä itse kullekin se voi olla ihan eri 
asia. 
 
Kuitenkin Mediamissio ja Se löytyi -
tapahtumat eivät ole jääneet näkymättä. 
Tavoitteena on, että jokainen 
suomalainen kuulisi Ilosanoman, 
jokainen kuulisi Jumalan kutsun 
itselleen. 
 
Se on voinut ja voi tapahtua 
postiluukuista tipahtaneen Se löytyi -
vihkosen kautta. 16 ihmistä on halunnut 
kertoa, miten Jumala on heidän 
elämässään löytänyt, rakastanut, 
kutsunut, rohkaissut ja varustanut. 
Voisiko minun ja sinun elämässä 
tapahtua jotain samaa?   
Kyllä voi!  
Lue tuo vihkonen, vaikka uudelleen 
ajatuksella ja anna sanojen kertoa 
sinuakin rakastavasta Jumalasta. 
Jumalasta, jolla on hyvä suunnitelma 
jokaista luomaansa varten. Jonka  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
enkelikunta pitää ilojuhlia taivaassa 
jokaisesta, joka suostuu 
armahdettavaksi ja rakastettavaksi.  
Joku on löytänyt puuttuvan palan, joku 
avun käsitellä pettymyksiä, Oron aiempi 
isäntä kertoo, Menetettyäni käteni ja 
jalkani löysin uuden tehtävän.  
 
Sitten on vielä Eväitä kasvuun! 
Siinä on kunnon eväspaketti tähän 
kuukauteen ja pitemmäksikin aikaa. 
Siunaa Jeesus kaikkien nälkäisten 
lukuhetket ja kasvu kristittynä.  
 
Samanlaisia tarinoita Elämästä on saatu 
kuulla ja jakaa moneen kertaan 
Orollakin.  
 
Jes. 45:3 sanoin: Minä annan sinulle 
aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet 
kätköistään, jotta oppisit tietämään, että 
se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, 
Herra, Israelin Jumala. 
 
Minna Koistinen 
talkoolainen siinä, missä tarvitaan 



 
Yöpakkasia ja hiljentymistä 
 
Aamulla pääsin raaputtelemaan 
ensimmäistä kertaa tänä syksynä auton 
ikkunoista jäätä. Oronmyllyn ympäristö 
on alkanut muuttaa muotoaan ja 
auringon pilkahdellessa, puiden lomasta, 
pääsevät loistamaan moniväriset lehdet. 
Osa on pudonnut maahan, osa vielä 
sitkeästi tarjoaa väriloistoaan luonnossa 
liikkujille. Huikean kaunis on väripaletti. 
 
Luojan luomasta luonnosta pääsevät 
tällä viikolla nauttimaan ensin eräs 
yksityisryhmä ja jatkoksi viikonloppuna 
syysretriittiin saapujat. Arjen 
haasteiden, uutisten, vastuiden ja muun 
ympärillä tapahtuvan tilalle saa 
mahdollisuuden rauhoittua, olla itsensä 
kanssa ja kulkea hiljaista vaellusta. 
Retriitti antaa tilaa rukoilla ja levätä. 
 
Hiljentymisen aika koittaa myös 
osaltaan Oron toiminnalle, sillä meille 
tulee talvitauko. Toiminta hiljentyy 
joulukuun alusta ja ovet aukeavat 
toiminnalle jälleen ensi vuoden 
helmikuussa, hiihtoleirin alkaessa. 
Vaikka tapahtumia ei talvitauon aikana 
olekaan, tapahtuu taustalla kuitenkin 
valmistelutyötä. Hiljaa ja hartaasti hyvä 
tulee. 
 

Viime viikolla kokoontui 
Oronmyllysäätiön hallitus. Pohdinnan 
aiheena on ollut monen muun 
ajankohtaisen asian lisäksi 
johtajatilanne. Hallitus kokosi 
työryhmän ja meneillään on prosessi 
johtajahaun aloittamiseksi. Tähän 
prosessiin tarvitaan harkintaa ja 
viisautta. Tarvitaan myös runsaasti 
rohkaisua ja siunausta. Eteeni nousi 
kohta Raamatusta, toisesta Mooseksen 
kirjasta 35: ” Hän on täyttänyt heidät 
viisaudella, niin että he osaavat tehdä 
kaikkia kultasepän ja puusepän töitä, 
kutoa kankaita sinipunaisista, 
purppuraisista ja karmiininpunaisista 
villalangoista ja hienoista 
pellavalangoista, kirjoa niitä ja tehdä 
muitakin kankurin töitä. Nämä miehet 
pystyvät suunnittelemaan ja tekemään 
kaikki tarvittavat työt.” 
 
Millainen suunnitelma taivaan Isällä on 
tarjolla ja mihin tulevaisuus meitä 
johtaa. Luottamuksella ja uskolla 
seuraavia aikoja kohti. Onneksi meidän 



ei tarvitse tietää kaikkea, eikä selvitä 
yksin. Orolla on tapahtunut 
vuosikymmenten aikana monenmoista 
ja ihmeiden kaupalla tai ei oikeastaan 
kaupalla, vaan niillä ihmeillä elämää on 
eletty aina eteenpäin. 
 
Viime viikon perjantaina tapasimme 
tulevan vuoden kesäteatterin 
suunnittelun merkeissä. Keskusteluissa 
esiin nousi Yrjö Kokon kirjoittama teos, 
Miglin Joutsenet. Yrjö Kokko tunnetaan 
muun muassa siitä, että hän pelasti 
laulujoutsenen kuolemasta 
sukupuuttoon. Hänen syntymästään 
tulee ensi vuonna kuluneeksi 120 
vuotta, mutta luonnon ja ihmisen arvo 
on meille yhtä lailla ajankohtainen joka 
hetki. Miglin Joutsenet-teos kertoo 
vahvaa tarinaa uhanalaisesta 
elämänmuodosta, pienestä kylästä ja sen 
ihmisistä. Oron näytelmistä vuosien 
takaa tuttu Arto Myllärinen sovittaa ja 
ohjaa Miglin joutsenet Oronmyllyn 
kesäteatterille kesäksi 2023. Luvassa on 
koskettava, musiikkipitoinen esitys, joka 
puhuu heikon ja hauraan elämän 
puolesta. 
 
Millaisia ajatuksia ja tunteita tuo tulevan 
kesän näytelmä tulee herättämäänkään.  
Tänä vuonna Hiekkaan Piirretty 
näytelmä on ainakin koskettanut paljon 

yleisöä ja palautetta siitä tulee lähes 
viikoittain. Oron kesäteatterin 
näyttelijät ja koko tiimi on sydämellään 
mukana. Aitous, sekä heittäytyminen 
ovat ”teatteriperheen” vahvuus. Lämmin 
yhteishenki, joka yhdistää koko tiimiä, 
näkyy ja tuntuu katsojille. Kiitoksen aihe 
on se, että Oron henki voi koskettaa 
satoja Oronkävijöitä myös näytelmien 
välityksellä. 
 

 
Filippiläiskirje 2:2 ” niin tehkää minun 
iloni täydelliseksi siten, että olette samaa 
mieltä, että teillä on sama rakkaus, että 
olette sopuisat ja yksimieliset” 
 

Illan hämärtyessä kääriydyn syksyn ja 
huovan lempeyteen. Kiitos tästä 
päivästä. 

Anu  toimitusjohtaja va 
 

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. 



Tulevia tapahtumia 
Oronmyllyllä: 
  

 
 

 
 

 

 

 

Läsnä: 
Pirkko Kaartti 
Tiina Kukkonen 
Marja-Liisa Malmi 
Mamu Kääriäinen 


