Sakari Hämäläinen
Tervehdyspuhe Uukuniemi-juhlassa 30.6. 2012
Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö
Siellä tuoksuvat pellot ja niityt,
siellä on lempein lehtipuu,
puhtain pehmoisin rannan hiekka,
kaunein soudella salmensuu.
Siellä on armain synnyinseutu,
lapsuuspolkuni pienet niin.
Siellä en eksynyt.
Valtateillä usein olen kulkenut eksyksiin.
Tämä Väinö Vuorinteen runo Synnyinseutu kuvaa sitä evakkoikävän tunnetta,
jonka pohjalle Uukuniemi-seura 60 vuotta sitten perustettiin. Kaipuuseen
synnyinseudulle, pihapiiriin, jossa nuoruuden muistot elivät.
Vaikka viimeisen parin vuosikymmenen aikana onkin päästy käymään noille
rajantakaisille poluille ja pihapiireihin, on monille evakkoon lähtemään
joutuneille iso kynnys astua vieraan maalle. Siksi tämä oma Uukuniemen
kirkkomäki on meille sitäkin tärkeämpi paikka kokoontua. Uukuniemi-juhlat
ovat vakiintuneet vietettäväksi täällä, paikalla jossa esivanhempiemme
kotikirkon siimeksessä sankarihautojen rivistössä lepää runsaat kaksisataa
Isänmaamme turvaajaa.
60 vuotta täyttävän Uukuniemi-seuran alkuvuosina seuraa johtivat sodan
käyneet hallituksen jäsenet luoden vankan perustan kauaskantoiseksi
toimintamme pohjaksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä sukupolvi
on saanut väistyä ja monet heistä on jouduttu saattelemaan haudan lepoon.
Alkuvuosina juhlakansa koostui lähes yksinomaan veteraaneista, sodan ja
niukkuuden kokeneista uukuniemeläisistä, evakkoon joutuneesta väestä.
Matka evakkopitäjistä Uukuniemi-juhlaan oli pitkä. Silti siihen uhrattiin päiviä
monesti kiireimpänä heinänkorjuuaikana. Vielä runsaat kymmenen vuotta
sitten Pohjanmaalta näille tultiin juhlille jopa kahdella linja-autolla. Vieläkin voi
ilolla todeta joidenkin kaukaisimmista evakkopaikoista saapuneiden
veteraanien edelleen jaksavan osallistua vuotuiseen juhlaamme.

Miten nyt? Maailma on erilainen. Sosiaalinen media ja sähköinen viestintä
raamittaa arkipäiväämme. Osa nuorista elää virtuaalimaailmassa.
Nuorempien sukupolvien käsitys karjalaisuudesta on muuttunut. Karjalan
palautuskysymys ei puhuttele samoin, kuin ennen aikaan. Yhteisöllisyyden
muodot muuttuvat. Nuorten viestinnässä on havaittavissa erimuotoista
paikkakuntiin, Uukuniemeenkin tukeutuvaa sitoutuneisuutta.
Naamakirjayhteisöt liputtavat perinteiden pohjalla. Vartuttuaan nämä yhteisöt
ovat seurammekin voimavara, niin uskon.
Kuinka tästä sitten eteenpäin? Aika-ajoin on hyvä kaivaa keskeiset
kysymykset pohdittaviksi:
KEITÄ Uukuniemi -juhlilla käy? Jatkuuko perinne?
Mitä ihmiset hakevat juhlilta ja toteutuuko toiveet?
Miltä tulevaisuus näyttää? Kuinka saadaan nuoret mukaan?
Onko näköpiirissä uudistumista?
Millainen organisaatio juhlien taustalla on, talkoolaisten määrä ja mitä kaikkea
juhlien järjestely vaatii?
Kysymykset ovat joka päivä agendalla. Vastuu kehittämisestä on seuran
toimijoilla, haaste hallituksen luotsauksella, jotta 60 vuoden ikäinen seura
uudistuisi oikeaan suuntaan ja vahvistuisi elinvoimaisena ajan muutoksessa.
Kunniakkaita perinteitä vaalien toiminnan uudistuvat muodot ovat
kasvattaneet seuran jäsenmäärää yli 500 hengen suuruiseksi. Vuoden 2005
jälkeen seuraamme on liittynyt 150 uutta jäsentä. Kolmas sodanjälkeinen
sukupolvi on asialla. Mittaamaton talkootuntien määrä, toimijoiden tinkimätön
sidonnaisuus, ohjelmasuorittajien laadukas panostus, juhlayleisön
uskollisuus, ne ovat tekijöitä mm. näiden juhlien onnistumiselle, joka saa
mielen herkäksi. Tästä onnistumisen tunteesta voimme ammentaa sitä
voimaa, jolla vuosi vuodelta toteutamme Uukuniemi-juhlaa tällä rakkaalla
pyhällä kirkkomäellä. Tästä nöyrä, vilpitön kiitos teille juhlien takana olevalle
taustavoimalle ja juhlayleisölle.
Kuten huomasitte, avasin tämän 60 v juhlan tervehtimällä tilaisuuden
arvokkaimpia henkilöitä sanoilla; sotiemme veteraanit. Tervehdyksestä
kumpuaa kiitos tekemästänne työstä, jonka merkitys aukeaa vaikkapa vain
pistäytymällä entisillä kotikonnuilla luovutetulla alueella.
Viime vuosina tuo, niin entisaikojen eri tilaisuuksien tuttu tervehdys, on
käymässä yhä harvinaisemmaksi. Toivottavasti saamme tervehtiä teitä vielä
monien juhlien aikana.
Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö.
Olkaa sydämellisesti tervetulleita tämänvuotiseen Uukuniemi-juhlaan!

