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Paavolan Pakanat Oulussa l0 vuotta

Torstai-iltana Oulussa l0-juhlaansa viettiinyt Paavolan Pakanat ei ole vanhimpia kotiseutuseuroja
Oulussa, mutha yksi vilkkaimmin toimivista. Tåimän toisten lausuman myönsi paikkansapitiiviiksi myös
seuran nykyinen puheenjohtaja Olavi Lehto "vaikka ei halunnut omaa porukkaa kehua''.

Jäsenmaksun maksavia jäseniä Paavolan Pakanoissa on ollut melko tasaisesti sadan molemmin
puolin. Yhteisissä keskustelutilaisuuksissa käy jokseenkin s?iiinnöllisesti 40-50 henkeä. Niihin on usein
hankittu jokin alustaja. Usein se on ollut entinen tai nykyinen "Paavolan Pakana'. Ruukin patruunat ovat
käyneet vierailulla. Monissa tilaisuuksissa käy viikeä myös entiseltii kotipaikkakunnalta Paavolan kylistii.
Talouden tasapainottamiseksi on pidetty myös humppatansseja ja römppätanssej4 joissa on satoja ihmisiä.
Ruukin pifiijäpäivillä on käyty yhteisretkellåi kertoi puheenjohtaja Olavi Lehto.

Vielä 1960-luwlla monilla eläkeikiiiin ehtineillä muutto kaupunkiin oli lähes pakollinen. Nyt on
maalaiskuntiinkin rakennettu vuokrataloja ja vanhustentaloja. Työikäisen väen lisäksi silti muuttaa myös
vanhempaa väkeä kaupunkeihin. Kotiseuran toimintaan on joka vuosi tulossa uusia jåiseniä. Seuran
johtokuntaa valitessa on pyrrtty saam&m siihen edustus mahdollisimntan monilta Paavolan kyliltä. On
keskusteltu siitåikin, ettii johtokuntaan saataisiin edustaja Ruukin kuntaan nykyisin kuuluvalta Revonlahdelta.
Joskus entiset revonlahtiset ovat puhuneet oman seuran perustamisesta, mutta kyllähän me yhteenkin seuraan
mahduttaisiin, kertoi Lehto.

Htin ei uskonut, effii Paavolan Pakanain nimi koskaan muuttuisi paremmin koko Ruukin kuntaa
kattavaksi. Oulussa toimii kyllä kotiseutuseurojq joissa on jäseniä monista kunnista, kuten Kainuusta
muuttaneiden seura. Paavolan Pakanat on paitsi sopivan alkusointuinen nimi, myös pitkåin historiallisen
perinteen omaava. Laaia kokoomateos Suomenmaa tietiiii, ettii sitii on käyttiinyt saarnoiss aan 200 vuotta
sitten pttiijiiapulainen Jaakob Mannerström. Tätä tietoa lainaa myös rovasti Väinö Paalasmaa kirjassaan
"Paavolan prtäjän menneisyyttåi. Mannerströmistä oli jo hlinen koulutodistuksessaan maininta "merkillinen
mies". Hänellä kerrotaan olleen jopa näkijän lahjojq hän ennusti kuolemansa ajan ja venäläisten tulon
Paavolaan Suomen sodan aikana. Näkijän lahjoja todistanee myös hänen sananluulijoistaan antama nimitys,
joka el?iä ja juhlii 200 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Samanniminen seura, nuorempi ja pienempi, toimii
fnyös Raahessa.

Omasta paavolalaisten seurasta keskusteltiin Oulussa jo pitktin aikaa. Nykyinen nimikin oli jo silloin
esillä. Ajatuksen isäksi voinee nimittitii useitakin henkilöitå mutta Mlä perustavan kokouksen kutsuja lienee
ollut Pnuli Moisala, Paavolan Heinolanperällä kasvuvuotensa viettiinyt talousjohtaja. Hiin toimi myös
ensimmäisen vuoden seuran puheenjohtajana. Ensimmäinen sihteeri oli Martta Saarela, kertoi
perustajajäseniin kuuluva nykyinen puheenjohtaja Olavi Lehto. Hiin on toiminut puheenjohtajana jo 9 vuottra.
Sihteerinä ovat olleet Ensio Härönoja, Eeva Repo ja Helvi Hovi,

Paavolan Pakanain lO-vuotisjuhlassa seuran historiasta kertoi Sulo Hemmi. Entisen kotiseudun
tapahtumia seuran jäsenet seuraavat edelleen tarkasti. Yhteisten tapaamisten keskustelun aiheena ovat usein
Ruukin ja Paavolan ajankohtaiset tapahtumat, Puheenjohtaja Lehto kertoi, ettii erityisen huolestuneita
Paavolan Pakanat ovat seuranneet Paavolan nuorisoseuratalon toimintalamaa. Se vie pohjan seuran
taloudelta ja kauniin talon kunnossapidolta. Monet seuran jäsenet olivat aikanaan taloa rakentamassa ja yhä
tuntuisi olevan halua låihteä "toimimaan". Kaupungin paavolalaiset eivät halua uskoa etteikö sellaisella
talolla voisi vielä "rahaakin kerätii".


