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"LUONTORAUHA - PAX NATURA" 

 

AINEETON JA AINEELLINEN PERINTÖMME 

Kalevalaisen Kulttuurin Liitto (KKL) ry ja Kolin kansallispuiston ystäväyhdistys 
Ukko-Kolin Ystävät ry ovat yhdessä esittäneet Museovirastolle, että suomalaisten 
"Kalevalainen luontosuhde" kirjataan UNESCON perustamaan ihmiskunnan 
aineettoman perinnön luetteloon. Tässä alla tiivistelmä tuosta esityksestä, johon 
voi kokonaisuudessaan perehtyä osoitteessa: 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Kalevalainen luontosuhde 
 
 

KALEVALAINEN LUONTOSUHDE 

Kalevalainen luontosuhde on ihmettelyn ja syvän kunnioituksen vallassa 
muodostuva ihmisluonnon ja maisema-luonnon synteesi. Elämyksellisesti sen 
saattaa kokea erityisenä "suomalaisena mielenmaisemana". Se on tie esteettisen 
kautta eettiseen, kauneuden kautta hyvyyteen. Se on moraalinen, ihmisen 
tahtoon saakka vaikuttava kokemus. Tällaisessa eteerisessä luontosuhteessa ovat 
saaneet alkunsa myös Kalevalan runot ja on syntynyt suomalainen mytologia. 

 
Kun ulkoinen luonto ja ihmisluonto sulautuvat luontoelämyksessä yhteen, ihmis- 
mielessä muodostuu henkinen havainto, "kokemus jossa silmällä ja sydämellä on 
välitön yhteys, jonka suhteen järjellä ei ole vartijan valtaa", kuten eräs viisas on 
sanonut. Silloin kokijassa voi syntyä "kalevalainen  luontosuhde". 

 

Syysmaisema Pielisjärveltä. Eero Järnefeltin öljymaalaus 1899. Kansallisgalleria, Ateneumin taidemuseo. 
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Tällaisen luontosuhteen kokivat itsessään myös tunnetut suomalaiset taiteilijat, 

mm: Jean Sibelius, Akseli Gallén-Kallela, Eero Järnefelt, J.K. Inha, Louis Sparre, 
Pekka Halonen, Eino Leino, ns. kulttuurikarelianistit 1800-luvun lopussa erityisesti 
Kolin luonnon ja maisemien inspiroimana. Se oli suomalaista identiteettiä 
vahvistava itseyden kokemus, jonka seurauksena syntyi ikimuistoista universaalia 
taidetta: musiikkia, kuvataidetta, kirjallisuutta ja draamaa. Nämä taiteilijat olivat 
Kalevala-eepoksen laatijan Elias Lönnrotin jälkeisen ajan "runolaulajia". 

 
Kalevalainen luontosuhde voi antaa ihmiselle kokemuksen ja ymmärryksen 
siitä mikä ihminen on, siihen meitä pyrkii ohjaamaan myös itse Kalevala. 

 
On havaittu, että kalevalaisen runotiedon vuodatuksessa vaikuttaa tietty kult- 
tuurihistoriallinen sykli, jonka rytmissä "tietäjälaulajan" tehtävään armoitetut 
taiteilijat aika ajoin kuulevat luonnossa kokemissaan inspiraatioissa "kosmista 
laulua" ja luovat edelleen kalevalaista mysteeritaidetta ja tuottavat sen kautta 
ihmiskunnan kehityksen tarvitsemaa universaalia syvätietoa, kukin omassa 
genressään. Tätä esikäsitteellistä syvätietoa Elias Lönnrot, keskeisin Kalevalan 
laulaja, nimitti "yötiedoksi" erotuksena arkisesta päivätiedosta. Syystäkin Suomen 
kansaa on myös sanottu yötiedon kansaksi. 

 

KALEVALAISEN "YÖTIEDON KANSAN" SUHDE LUONTOON 
 
Kalevalaisen luontosuhteen tärkeä ilmentymä on myös laajan kansallisten 
luontopyhäkköjen eli kansallispuistojen verkoston toteuttaminen. Kolin kansal- 
lispuiston perustaminen vihdoin vuonna 1991 loi uuden mahdollisuuden 
luonnosta vieraantuvalle ihmiselle elvyttää luontosuhdettaan, oppia ymmär- 
tämään itseään osana suurta maailman luontoa. Kansallispuistojen luonnossa ja 
mielenmaisemissa liikkuvat löytävät kalevalaisessa luontosuhteessa itsessään 
luontorauhan kuten aikanaan löysivät Kalevalan laulajat ja karelianistit. 

 
 

 

 

Tutkimukset ja alkuperäisteksti: Seppo Huunonen, monialataiteilija ja mytologi. 
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LUONTORAUHAN JULISTUS 
 

Tänä päivänä, nyt ja tässä paikassa, 

Juhannuksena Suomen Kolilla julistetaan 

 

YLEINEN JA YHTEINEN 

"LUONTORAUHA - PAX NATURA" 
 

Ja tässä "yöttömän yön valossa" 

kehoitetaan kaikkia 

luonnossa eläviä ja luonnossa liikkuvia 

kohtaamaan Maan luonto kuten ihmisluontokin 

"kalevalaisen luontosuhteen" mukaisella 

kunnioituksella ja myötäeläen. 
 

Valtiollisen itsenäisyyden juhlavuotena 
Ukko-Kolilla 24.06.2017 

 

 

 

  


