
RAUHANPUU

”Nähköön tämä koivu rauhan jatkuvan näillä Karjalan mailla ja leviävän yli koko maailman”, sanoi
107-H Lions-piirin kuvernööri Matti Hokkanen rauhanpuun istutuksen alkajaiseksi sunnuntaina
25.4.1982 Bomballa.

Rauhanpuu oli istutettu Bomban edustalle Lions-piirin 107-H pidetyn piirikokouksen yhteydessä.
Puu luovutettu Nurmeksen LC -klubien hoitoon.
LC Nurmeksen silloinen presidentti Pekka Tavi oli luvannut, että ”puun hyvinvoinnista tullaan
huolehtimaan”.

Rauhanpuun istuttaminen kuului LC-järjestön maailmanlaajuiseen kampanjaan,  joka noudatti
kansainvälisen presidentin, japanilaisen Kaoru Murakamin teemaa ”rauha ihmisille”.
Istutus ajankohdan aikaan rauhanpuita oli istutettu pitkälti toista miljoonaa eri puolille maailmaa
vajaan vuoden aikana.

Ylä-Karjala -lehden uutisoidessa huhtikuussa -22 ”40 v -sitten” -palstalla, totesimme myöhemmin
lions -järjestöön liittyneet lionit etsiskelyistä huolimatta, ettei rauhanpuuta löydy Bomban edustalta?
Saman oli todennut vuosia aiemmin Bomballa käydessään PDG Matti Hokkanen. Se lienee tullut
kaadettua rakentamisen tieltä pois?
Koska nykyiset rakentamisen laajentumissuunnitelmat alueella ovat vielä kesken, ei rauhanpuulle
löytynyt Bombalta sopivaa paikkaa.

Uusi paikka löytyi Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilän riihen luota. Hyvärilän toimesta oli
alueelle viisi vuotta sitten istutettu ”Tulevaisuuden puu”, joka oli Suomen Itsenäisyyden 100
-vuotisjuhlakuusi. Kuusi oli kuitenkin kuollut.

LC Nurmes/Pielisen lionit ja puolisot yhdessä Hyvärilän edustajan kanssa istuttivat Rauhanpuun,
nyt kuusen, uudelleen 2.6.2022. Samalla he myös istuttivat uudelleen Tulevaisuudenpuun. Puut
kasvavat nyt rinnakkain muutaman metrin välein.

Tapahtuman avannut LC Nurmes/Pielisen presidentti Markus Kontiainen sanoi ”Ukrainan tilanteen
takia rauha on saanut uuden merkityksen. Rauha ja tulevaisuus kulkevat käsi kädessä. Ei ole
tulevaisuutta ilman rauhaa. Hyvärilä on näille sopiva paikka, koska täällä tulevaisuuden toivot
opettelevat hyvän elämän perusteita”.
Uudelleen istutuksessa oli mukana myös ensimmäisen puun istutus tilaisuuden Bomballa avannut
PDG Matti Hokkanen.

Rauhan- ja tulevaisuudenpuut, kuusen taimet, ovat 1967 Suomen Itsenäisyyden 50
-vuotisjuhlavuonna Laamilan Rauhanpuistoon istutettujen puiden jälkeläisiä.
Nurmes-Seuran pj;n luvalla taimet valitsivat ja hakivat lionit Aimo Kotilainen ja Pertti Ryynänen.

”Puut viestittävät myös nuorille, että on hyvä hiljentyä tärkeimpien asioiden äärellä” sanoi
Hyvärilän nuorisopäällikkö Tuija Hurri kiittäen istuttajia.
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