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Voittajan vaunuissa joulua 
kohti 
 
Kirjoitan tätä ensimmäisenä adventtina. 
Tänään muistamme Kristuksen 
saapumista Jerusalemiin. Lämpimät 
joulun odotusta täynnä olevat muistot 
nousevat mieleen, valoa ja iloa on 
luvassa talven keskelle. Iloitsemme, että 
Jumala antoi meille Vapahtajan. Kaikille 
adventti ei kuitenkaan ole 
merkityksellinen. On ihmisiä, meitä 
lähelläkin, joille Kristuksen tulo tai tieto 
hänestä ei ole kovinkaan tärkeää. Tai he 
juhlivatkin jotain ihan muuta kuin 
joulua. Se saattaa meitä jopa loukata. 
Mikä on meidän kristittyjen oikea tapa 
suhtautua joulun vieton muutoksiin? 
 
Muutama viikko sitten sain opetuksen. 
Olen mukana isossa 
tutkimushankkeessa, jossa selvitämme 
vanhojen vesiluontoon liittyvien 
sanalaskujen ja sanontojen merkitystä ja 
kytkentöjä tieteellisiin tosiasioihin. Eli 
esimerkiksi sitä, miksei kannettu vesi 

pysy kaivossa tai miksi routa ajaa 
porsaan kotiin. Entä mitä tarkoittaa:  
halla hanhen siiven alla ja lumi luikan 
perässä? Luikka on laulujoutsenen 
vanha nimi.  Hanke on hyvin 
poikkitieteellinen ja siinäkin mielessä 
antoisa. Luonnontieteilijöiden lisäksi 
mukana on antropologeja, 
perinnetutkijoita ja taiteiden edustajia, 
jotka haluavat meidän kaikkien kanssa 
lisätä nykyihmisen käsitystä 
vesiluonnon merkityksestä ja nostattaa 
intoa sisävesien suojeluun. 
 
Pidimme pari päivää yhteistä 
seminaaria. Perinnetutkijoiden kanssa 
keskustelussa nousi esille, että emme 
pääse ajassa kovinkaan pitkälle 
taaksepäin. Kirjallisia dokumentteja on 
vasta 1500-luvulta ja Kalevalakaan ei 
kuulemma ole kovin suomalainen. Myös 
uskonpuhdistus Suomessa on heille 
ongelma. Kirkko nimittäin kehitti 
kiinnostavia ja mieleen jääviä lauluja eli 
virsiä, joista tuli aikansa hittejä ja 
perinneviisut jäivät varjoon. Kirkko 
myös levitti tehokkaasti kansan 
keskuuteen kristillistä opetusta ja 
perinteiden vieroksuntaa Raamatun 
pohjalta. Paljon hyvää aikaisempaa 
perinnettä meni hukkaan. Paljon 
muitakin minulle yllättäviä näkökulmia 
tuli esille.  
 
Miten siis reagoin? Tyypilliseen tapaani 
pysyin ulkoisesti rauhallisena, mutta 
sisälläni tunteet kiehuivat. En saanut 
sanotuksi vilkkaasti keskusteleville 
nuorille kanssatutkijoille, että toki 
kirkko ja kristinusko on tässä maassa ja 
Euroopassa yleensä tehnyt todella 
paljon myös kulttuurisesti hyvää. 
Ajatellaanpa vaikka kansanvalistusta, 
taiteita ja sivistystä yleensä ja 
tutkimustakin. 
 



Sisäinen kiehuminen kävi pumpun 
päälle. Piti mennä huoneeseeni 
huilaamaan ja ottaa nitrosuihke enkä 
pystynyt menemään juhlaillalliselle. 
Talon emäntä toi ystävällisesti illallisen 
huoneeseeni.  
 
Miksi perinnetutkijoiden kirkkokritiikki 
nousi noin isoksi asiaksi minulle? 
Varmaan siksi, että otin sen kovin 
henkilökohtaisena asiana. Koin ehkä, 
että minun syvimpiä arvojani 
kyseenalaistettiin, vaikka eivät puhujat 
sitä tietysti tarkoittaneet. Kristus, 
Vapahtaja, on minulle ainutlaatuisen 
tärkeä persoona. Nyt en saanut tuota 
asiaa selvennetyksi itselleni enkä siis 
myöskään seminaariväelle. No, onneksi 
hanke kestää vielä pari vuotta ja monta 
mielenkiintoista tapaamista on tiedossa 
ja mahdollisuuksia avata omaa 
näkökulmaani.  
 
Paavali antaa meille helpottavan rennon 
ajatuksen siitä, miten tässäkin ajassa 
Kristuksen kanssa voi elää. Hän sanoo 
”Kiitos silti Jumalalle, joka aina kuljettaa 
meitä Kristuksen voittokulkueessa ja 
antaa meidän levittää Kristuksen 
tuntemisen tuoksua kaikkialle! ” (2. Kor. 
2:14, UT2020). 
 
Tuo voittokulkue tarkoittaa triumfia, 
jossa ansioitunut sotapäällikkö ajoi 
neljän hevosen vetämissä vaunuissaan 
eliittijoukkonsa edessä keisarin eteen. 
Vaunuissa seisoi myös orja, joka 
kuiskaten muistutti, että triumfin vetäjä 
oli kuolevainen. Me saamme siis olla 
ansiotta mukana Kristuksen vaunuissa 
Hänen voittokulkueessaan. Saamme 
levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. 
Jokin tuoksuhan se aina meistä leviää.  
Hengellinen sota on Herramme, me 
saamme iloiten ja rennosti antaa Hänen 
johtaa ja elää todeksi meille itse kullekin 

annettua osaa hänen eliittijoukoissaan. 
Lähestytään siis rohkeasti joulua, 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa, ja 
eletään se iloiten ja kiitollisena. 
Odotetaan, millaisia tuoksureaktioita 
Hän kauttamme herättelekään. 
 
Joulurauhaa siis sinulle rakas 
Oronmyllyn ystävä! 
 
Timo Huttula 
 
Oron ystävät ry:n pj. 
 

 
 
Lumen narsketta 
puheen porinaa, 
elävän veden solinaa 
 
Maan peittona on ohuen ohut luminen 
vaippa. Puiden oksistot ovat vielä 
kuitenkin harmaat. Milloin mahtaa tulla 
niin paljon hiutaleita tai kipakka, 
huurretta antava pakkanen, että näkymä 
valaistuu? Toinen puoli tuota tilannetta 
on toiveikas odotus. Toinen puoli on 
epäilys siitä, mahtaneeko tänä talvena 
olla ollenkaan tulossa kimmeltävää ja 
valoa hohtavaa säätä. 
 
Lumen narske on varmasti kuitenkin osa 
tulevia kuukausia. Yhtä varmasti kuin 
elävä vesi virtaa Myllytuvan taustalla. 
Ja varmaa on myös se, että teemmepä 
me ihmiset kuinka paljon tahansa, kuten 
vaikkapa ahkera keittiön väki 



herkullista lounasta tai tuleva johtaja 
hienoja tilaisuuksia tai siistijä puhdasta 
jälkeä, on yksi suurin johtaja aina lopulta 
Hän, jolla on viimeinen sana 
sanottavanaan ja ne parhaimmat 
päätökset kaikesta. 
 
Kirje filippiläisille 4:6 
 
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan 
saattakaa aina se, mitä tarvitsette, 
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan 
tietoon.” 
 

 
 
Kun joulukuussa on vietetty muutamia 
yksityistilaisuuksia, on tulossa vielä 
kaikille avoin tapahtuma, 
”Tunnelmalliset Joululaulelot”. Tarjolla 
on lämminhenkinen tilaisuus, joka vie 
mielen kohti joulua. Olet tervetullut! 

Anu  toimitusjohtaja va 

 
 

Vuodesta 2017 toiminut Oronmyllysäätiö sr 
hakee säätiön ja Parikkalassa toimivan 

ORONMYLLYN LOMA- JA KURSSIKESKUKSEN 
JOHTAJAA 

Tarkempi toimenkuva ja työehdot sovitaan 
yhdessä säätiön hallituksen kanssa. Kerro 

hakemuksessasi, millaista johtamiskokemusta 
sinulla on hengellisestä työstä, 

ohjelmatoiminnan ja palvelujen 
innovatiivisesta kehittämisestä, 

markkinoinnista, taloudenhoidosta, 
henkilöstöjohtamisesta, verkostoitumisesta eri 

yhteisöjen kanssa sekä vapaaehtoistyöstä? 
Mitkä ovat omia vahvuusalueitasi? 

Tarkempia tietoja voit kysyä Oronmyllysäätiön 
puheenjohtaja Jouko Kukkoselta puh. 040 568 
6259, sähköposti: joke.kukkonen@gmail.com, 
hallituksen jäseneltä Juho Karjalaiselta 044 344 
8373, sähköposti; 
juho.karjalainen@pookipalvelut.fi ja va. 
toimitusjohtaja Anu Revolta, puh. 0400 793 
456 (12.-15.12.2022 klo 10–15), sähköposti 
anu.repo@oronmylly.fi. 
 
Tietoa Oronmyllyn toiminnasta löytyy myös 
nettisivuilta www.oronmylly.fi. 
 
Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV 
viimeistään 15.1.2023 säätiön hallituksen 
puheenjohtajan sähköpostiin: 
joke.kukkonen@gmail.com 

 
 
 

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. 
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Tulevia tapahtumia 
Oronmyllyllä:    

 

 
 


