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KUTSU / TIEDOTE
SUOMEN KOLILLA JULISTETAAN 22.06.2019 JUHANNUSPÄIVÄN Ä

LUONTORAUHA - PAX NATURA ’19
Kolin kansallispuiston ystäväyhdistys Ukko-Kolin Ystävät ry ja Kalevalaisen Kulttuurin Liitto
(KKL) ry järjestävät yhdessä jo kolmannen kerran LUONTORAUHA – PAX NATURA ’19 –
tapahtuman. Ensimmäinen PAX NATURA järjestettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
ohjelmistossa v. 2017. Silloin julistuksen antoi rauhantutkija Tarja Cronberg. Vuonna 2018
julistuksen ’Ukon laelta’ antoi oopperalaulaja Juha Kotilainen. Nyt v. 2019 julistuksen antaa
professori Yrjö Sepänmaa.

Kalevalainen luontosuhde ja Luontorauha – Pax Natura ’19
Ihmisillä on yleisesti kaipuu ja pyrkimys kokea luonto syvällisinä elämyksinä, jossa ihminen ehkä
tiedostamattomasti etsii henkistä jäsentymistä elävästi itseänsä suurempaan kosmiseen kokonaisuuteen.
Luonnossa liikkuminen voi olla lomailua, retkeilyä, puiden halaamista tai sienestystä, marjastusta tai
lintubongausta yms. Näissä tekemisissä luonnossa perustalla on kyllä luontosuhde, mutta kokemusten
perusteella voidaan väittää, että sanotunlaiset fyysiset perusteet luonnossa toimimisen päämääränä ovat
esteenä syvemmän sisäisen luontohavainnon – kalevalaisen luontosuhteen muodostumiselle.
Kun ihmisluonnon ja maisemaluonnon yhdentävä elämys tempaa mielen mukaansa, on syntynyt
kalevalainen luontosuhde. Monessa tapauksessa kokemuksesta seuraa eettinen havahtuminen, joka voi
antaa ihmiselle sisäisen rauhan ja myös esimerkiksi ymmärryksen vastuullisuudesta luonnon suhteen.
Ulkoisen luonnon ja ihmisluonnon yhdentyessä luontoelämyksessä, muodostuu ihmisen mielessä henkinen
havainto, jossa "silmällä ja sydämellä on välitön yhteys, jonka suhteen järjellä ei ole vartijan valtaa".
Muodostuu ihmisluonnon ja maisemaluonnon integraatio - kalevalainen luontosuhde - ja kasvava
ymmärrys siitä mikä ihminen on - ja siihen meitä pyrkii ohjaamaan myös itse Kalevala.
Kalevalaisen luontosuhteen tärkeä ilmentymä on myös laajan kansallisten luontopyhäkköjen eli kansallispuistojen verkoston toteuttaminen. Kolin kansallispuiston perustaminen vihdoin vuonna 1991 loi uuden
mahdollisuuden luonnosta vieraantuvalle ihmiselle elvyttää luontosuhdettaan.

YLEINEN JA YHTEINEN
LUONTORAUHA - PAX NATURA ’19

JUHANNUSPÄIVÄN OHJELMA 22.06.2019
Koli, Luontokeskus Ukko
Kello 16.00 JUHANNUSKONSERTTI, ks. juliste.
Kello 16.45 Yleisölle kahvitauko Ukon kahvilassa.
Kello 17.00 LEHDISTÖTILAISUUS, auditoriossa, siinä on mahdollisuus tavata ja haastatella
järjestäjiä, julistajaa ja taiteilijoita sekä auditoriossa ja luontokeskuksen kahvilassa.
Kello 17.30 LUONTORAUHA - PAX NATURA ’19 -tapahtuman avaus auditoriossa. ks. juliste.
OHJELMA:
- Musiikillinen avaus: Duo Vilmá: Viivi Maria Saarenkylä ja Hildá Länsman
- Tervehdyssanat Ukko-Kolin ystävät ry:n puheenjohtaja Lasse Lovén
- Yrjö Sepänmaa, prof. puhuu aiheesta: ”Luomakunta ja luontorauha”
- Seppo Huunonen, tutkija-taiteilija puhuu kuvanäyttein aiheesta: ”Kolin pyhä muinaisuus ja
nykyisyys”
- Tilaisuuden musiikillinen päätös baritoni Juha Kotilainen ja harmonikkataiteilija Viivi Maria
Saarenkylä
- Tutustuminen Luontokeskuksen näyttelyihin.
Kello 19.00 lähtö Ukolle. Tutustuminen vaaramaisemiin Lasse Lovénin opastuksella.
Kello 20.00 Luontorauha – Pax Natura ´19 Ukko-Kolin laella.
- Hildá Länsmannin saamelainen joiku avaa tapahtuman
- LUONTORAUHA – PAX NATURAN ’19 julistus. Julistuksen antaa prof. Yrjö Sepänmaa.
- ”Jo valkenee kaukainen ranta” tämä ’KKL:n perinteinen’Koli-laulu’ lauletaan kaikki yhdessä,
Juha Kotilainen toimii esilaulajana.
Kello 20.30 siirrytään päivän päätöskeskusteluun ”Pääministerin nuotiopaikalle”
- Keskustelun alustaa ’Ukon ystävien’ hallituksen jäsen, toim.joht. Tuomo Kauranne. Järjestäjien
tarjoamat iltakahvit ja nuotiomakkarat nautitaan siinä ohessa.
LUONTORAUHA - PAX NATURA ’19 päättyy kello 22.00.

TERVETULOA JULISTAMAAN LUONTORAUHA – PAX NATURA ’19
Ukko-Kolin Ystävät ry
Lasse Lovén, puheenjohtaja, yhteyshenkilö
lasse.loven@gmail.fi
+358401703886

Kalevalaisen Kulttuurin Liitto ry (KKL)
Seppo Huunonen, puheenjohtaja
seppo.huunonen@kalevalacult.net
+358500258454

Lieksan kaupungin hyvinvointilautakunta/kulttuuritoimi on tukenut tapahtuman järjestämistä.

LIITTEENÄ: valokuvia ja julistuksen historiaa; 2 julistetta

