
 

 

LEHDISTÖLLE 
 

 

LUONTORAUHA - PAX NATURA ’19 

Kolin kansallispuiston ystäväyhdistys Ukko-Kolin Ystävät ry ja Kalevalaisen Kulttuurin Liitto (KKL) ry 
järjestävät yhdessä nyt jo kolmannen kerran LUONTORAUHA – PAX NATURA-tapahtuman 
Juhannuspäivän iltana Suomen Kolilla. 

 
Ensimmäinen PAX NATURA järjestettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmistossa vuonna 2017. 
Silloin julistuksen antoi rauhantutkija Tarja Cronberg. 

 

Vuonna 2018 julistuksen ’Ukon laelta’ antoi oopperalaulaja Juha Kotilainen. 
 

Nyt vuonna 2019 julistuksen tulee antamaan professori Yrjö Sepänmaa. 
 

 

Mihin perustuvat ja mitä saavat aikaan kalevalaisen luontosuhde ja LUONTORAUHA – PAX 
NATURA? 

 

Johann Wolfgang von Goethe on sanonut: 

"Hän, jolle luonto alkaa paljastaa salaisuuttaan, tuntee vastustamatonta kaipausta sen arvokkainta tulkkia, 
kauneutta, kohtaan. Kauneus on niiden salaisten luonnonlakien ilmaus, jotka ilman tätä ilmennystään 
olisivat jääneet ikuisesti salatuiksi." 

Näin ilmenee kalevalainen luontosuhde ja siitä muodostuva luontorauha. Tällaisen eteerisen luontosuhteen 
kautta ovat saaneet alkunsa myös Kalevalan runot ja on syntynyt suomalainen mytologia. 

 

LUONTORAUHA - PAX NATURA julistuksessa sanotaan: ”Juhannuksen yöttömän yön valossa kehoitetaan 
kaikkia luonnossa eläviä ja luonnossa liikkuvia kohtaamaan Maan luonto kuten ihmisluontokin 
kalevalaisen luontosuhteen mukaisella kunnioituksella ja myötäeläen.” 

 

 

Ensimmäinen PAX NATURA järjestettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi-100 
ohjelmistossa vuonna 2017.  Julistuksen antoi rauhantutkija Tarja Cronberg. 

 

Ukon ystävien puheenjohtaja Tarja Cronberg julistaa ensimmäisen ”LUONTORAUHA – 
Lasse Lovén opastaa julistajaa. PAX NATURAN” Suomen itsenäisyyden juhlavuotena. 

”Marsalkan hopeatorvet” soivat Lieksan Vaskiviikkojen 
taholta sinetiksi tapahtumalle. 



  
 

LUONTORAUHA - PAX NATURA '18:n julistus Suomen Kolilla julistajana oopperalaulaja Juha Kotilainen. 
Vuoden 2018 harmonikkataitelijaksi nimetty Viivi Maria Saarenkylä loihti meditatiivisella soolollaan 
tapahtumalle syvällisen tunnelman. 

 
 

Nyt vuonna 2019 Luontorauhan julistuksen antaa professori Yrjö Sepänmaa. 
 

 

Yrjö Sepänmaa on määritellyt LUONTORAUHA – PAX NATURA-julistusta mm. seuraavasti: 
 

Luontorauha on lupaus ja sitoumus toimia luontoa ajatellen ja kunnioittaen, sitä viljellen ja varjellen. 
Maa henkilöllistetään, sananmukaisesti ja symbolisesti; ihminen asettuu luonnon edunvalvojaksi, 
oikeuksien turvaajaksi, mutta myös edunsaajaksi. Konkreettisesti on kysymys suojelun ja käytön 
valvonnasta, mutta myös rajallisesta oikeudesta ympäristöön. 
_ _ _ 

 

Julistus on tahdon ja sitoutumisen ilmaus, seremoniallinen yhtä lailla kuin Suomen Turun julistama 
joulurauha. Julistus sitouttaa kunnioittavaan ympäristösuhteeseen ja hyvään käytökseen. Se on 
enemmän kuin sovinnaistapojen noudattamista; on kysymys ympäristö-ystävällisistä elämäntavoista, 
ympäristösivistyksestä, kunnioittavasta asennoitumisesta eläin-, kasvi- ja kivikuntaan. Kyse on hyvän 
käytöksen etiketistä, toisen ja toiseuden kohtaamisesta ystävällisessä hengessä. 

 
Yrjö Sepänmaa esitelmöi Luontokeskus Ukossa Kolilla PAX NATURAn avaustilaisuudessa 
Luomakunnasta ja luontorauhasta. Sitä kannattaa tulla kuulemaan. 



Juhannuskonsertti Luontokeskus Ukossa Kolilla on myös erittäin kuulemisen arvoinen tilaisuus. 
Siinä esiintyy viimekertaisten ”kolitaiteilijoiden” solistina saamelaisen kansanmusiikin, ’joikujen’ 
loistava esittäjä Hildá Länsman, joka laulaa muutakin ”maailmanmusiikkia” – sekä, mikä hienointa 
Ukon laella, julistuksen sinetiksi kuullaan Hildán ”luohteja”. 

 

 

Baritoni Juha Kotilainen Viivi Maria Saarenkylä ja Hildá Länsman: DUO VILDÁ 

Juhannuskonsertti Kolilla Luontokeskus Ukon auditoriossa 22.06 alkaa kello 16.00. 

Kello 17.00 pidetään lehdistötilaisuus, jossa on mahdollista tavata taiteilijat, esitelmöitsijät 
ja järjestäjät. Toivotamme kaikkien medioiden edustajat tervetulleeksi Juhannuspäivän 
iltaan . 

 

Kello 17.30 alkaa PAX NATURA-tapahtuman aloitustilaisuus, jonka jälkeen ilta jatkuu ohjelman 
mukaisesti. 

 
Toivomme luonnollisesti myös, että edustamanne tiedotusväline julkaisisi oheisesta materiaalista 
mielenkiintoisia uutisia. 

 
 

Terveisin: 
 

Ukko-Kolin Ystävät ry, Lasse Lovén, 040 170 3886 
Kalevalaisen Kulttuurin Liitto ry, Seppo Huunonen, 050 025 8454 
 
Lieksan kaupungin hyvinvointilautakunta/kulttuuritoimi on tukenut tapahtuman järjestämistä 

 


