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Tiina Eskelinen

Kalevalaisella luontosuhteella tar-
koitetaan henkistä kasvuproses-
sia, jossa ihminen etsii ja rakentaa 
sielullista ja henkistä kehitystään 
luontoyhteydestä käsin. Se kuvaa 
oppimispolkua, jonka avulla luon-
tokokemus ja -elämys muuttuvat 
inspiraatioksi, oivallukseksi ja ym-
märrykseksi, jotka heijastuvat ym-
päröivään yhteisöön ja luontoon.

– Tämän ajatuksen esille tuo-
minen oli pohjana idealle lähteä 
järjestämään Pax Natura -tapahtu-
maa, joka nyt siis toteutui kolman-
tena peräkkäisenä juhannuksena, 
kertoo Kalevalaisen Kulttuurin Liit-
to ry:n puheenjohtaja, taiteilija, Ka-
levala-tutkija ja mytologi Seppo 
Huunonen.

Huunosen mukaan Pax Natura 
pyrkii ohjaamaan luontosuhdet-
tamme alueelle, jonka olemme 
unohtaneet tai josta emme ole vä-
littäneet.

– Malli luontorauhan seremo-
nialliseen julistamiseen tulee Tu-
russa julistettavasta joulurauhasta. 
Juhlallisuudet rytmittävät nykyih-
misellekin vuoden kulkua, lisää 
toisena järjestäjänä toimineen 
Ukko-Kolin ystävät ry:n puolesta 

tapahtumaa juontanut ja osallistu-
jia Kolilla opastanut Lasse Lovén.

Ennen varsinaista luontorauhan 
julistusta yleisöllä oli mahdollisuus 
päästä kuulemaan oopperalaula-
ja Juha Kotilaisen laulua juhan-
nukseen liittyvistä suomalaisista 
aiheista sekä Duo Vildán saame-
laistyylistä musisointia. Harmonik-
kataituri Viivi Maria Saarenkylä ja 
Juha Kotilainen esittivät yhdessä 
lopuksi maistiaisia tekeillä olevas-
ta musiikkidraamasta Uni &Umbra 
– maahan kirjoitettu. Asiantunti-
jaluennot sekä illan päättänyt 
keskusteluhetki olivat nekin osa 
kokonaisuutta.

– Tänä vuonna teemana on 
pyhyys, johon päästään hyvin 
aiemmin käsiteltyjen teemojen hy-
vyyden ja kauneuden jatkumona. 
Kauneuden kautta päästään sie-
lullis-henkiseen tilaan, pyhyyden 
kokemukseen, kertoo iltakeskus-
telua johdatellut Ukko-Kolin ystä-
vät ry:n hallituksen jäsen Tuomo 
Kauranne.

Tahdonilmaus
Otsikolla Luomakunta ja luonto-
rauha luennoinut ja luontorauhan 
julistanut professori Yrjö Sepän-
maa kuvailee luontorauhaa lu-
paukseksi ja sitoumukseksi, jonka 
mukaan ihminen toimii luontoa 
ajatellen ja kunnioittaen.

– Maa henkilöllistetään, sa-
nanmukaisesti ja symbolisesti; 
ihminen asettuu luonnon edun-
valvojaksi ja oikeuksien turvaa-
jaksi, mutta myös edunsaajaksi. 
Julistus on tahdonilmaus, joka 
sitouttaa kunnioittavaan ympä-

ristösuhteeseen. Kysymys on 
ympäristösivistyksestä, hyvän 
käytöksen etiketistä ja toisen ja 
toiseuden kohtaamisesta ystäväl-
lisessä hengessä, Sepänmaa ku-
vailee.

Seppo Huunonen puolestaan 
esitteli tärkeistä paikoista ja kar-
toista otettujen kuvien avulla Ko-
lin merkitystä osana henkiseen 
kasvuun valmistavien initiaatio-
riittien suorittamista sekä niiden 
merkitystä luontosuhteen jäsen-
tymisessä.

– Kautta aikain shamaanit ovat 
tehneet täällä taivasmatkoja, joi-
den avulla on haettu tietoa ja vies-
tejä henkimaailmasta, hän kertoo.

Yhteys suurempaan
Tilaisuutta pidettiin myös reilun 
30 osallistujan keskuudessa vai-
kuttavana.

– Olen ollut mukana kaikki kol-
me kertaa. Nyt mieheni ei olisi 
malttanut lähteä, koska lapsetkin 
ovat kotona käymässä, mutta mi-
nun oli pakko päästä tänne. Koli on 
minulle sielunmaisema. Rakastan 
luontoa, kallioita ja puita. Erityi-
sen tärkeää minulle on tuo vaaran 
laella soitettava elävä musiikki. Sen 
avulla voi saavuttaa yhteyden hen-
kimaailmaan, johonkin itseämme 
suurempaan, kertoo loviisalainen 
Merja Maksimainen.

Agnes ja Antti Niskanen eivät 
hekään ole Kolilla ensimmäis-
tä kertaa, mutta lähtivät ystävän 
houkuttelemana viettämään ju-
hannusta luontorauhassa.

– Hienoa, vaikuttavaa ja täydel-
listä, he kehuvat.

Luonnon asianajaja
Luontorauha Pax Natura’19 julistettiin juhannuspäivän iltana Kolin huipulta.
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Kysymys on 
ympäristö-

sivistyksestä, 
hyvän käytöksen 
etiketistä.
Yrjö Sepänmaa

Luontorauhan julistanut Yrjö Sepänmaa tunnetaan 
luonnonelementtien estetiikkaa käsittelevästä tutkimustyöstään. 

Juha Kotilainen ja Viivi Maria Saarenkylä esittivät Kolin huipulla 
esimerkiksi kappaleen Maailma on kaunis.

Juhannuspäivän tapahtumaan kuului huippujen kierros. Oppaana 
toimi Lasse Lovén.

Lasse Lovén (vas.) johdatti osallistujia huippujen kierroksella ennen varsinaisen luontorauhan 
julistuksen alkamista. KUVA: TIINA ESKELINEN


