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Laulettiin, naurettiin ja tanssittiin
Paavolan Pakanoiden 30-vuotista taivalta juhlittiin näyttävästi Oulussa
Kotiseutuseuran juhliin Radisson SAS:iin oli saapunut oin 180 vierasta. Iltapäivästä iltaan
jatkuneilla juhlilla ohjelma oli monipuolinen ja tunnelma leppeän hauska.
Kun Paavolan Pakanoiden puheenjohtaja Elias Koivusaari toivotti kaikki vieraat tervetulleiksi,
pääsivät ohjelmanesittäjät valloilleen. Naislaulajista koostunut Pytinkikuoro ilahdutti juhlavieraita
useiden laulujen verran. Yleisö jaksoi taputtaa jokaisen kappaleen jälkeen ja vielä koko esityksen
päätteeksikin.
Paavolan Nuorisoseuran Runohermanskat lausuivat Terttu Mällisen johdolla Paavolan omien
runoilijoiden Eeva Heilalan ja Pentti Vilppulan hengentuotoksia. Lea Paalanko, Hannele
Mällinen, Maila Vuokila, Hilkka Kursula, Eeva Kangastalo ja Ritva Kangastalo lausuivat
myös Terttu Mällisen runon, joka oli mukaelma Väinö Paalasmaan tekstistä.
Runossa tuli ilmi Paavolan Pakanat -termin alkuperä. Paavolan seurakunnassa 1700-luvulla
vaikuttaneen papin Jakob Mannerströmin kiukkuista saarnaa muisteltiin juhlassa moneen kertaan
- ja joka kerta yhä suuremman naurun kera.
Kaikille paavolalaislähtöisille lienee tuttu Mannerströmin saarnan havahduttavat alkusanat: ”Te
Paavolan pakanat ja Luohuan luppakorvat, te jotka myöhään kirkkoon tulette ja aikaisin pois
lähette!” Pappi toi seurakuntalaisille ilmi, että hän tietää heillä olevan kiire Pietilän isolle kivelle
korttia pelaamaan.
Paavolan Perinnekuoron kanssa laulanut Elias Huumonen kertoi samaisen papin myös ojentaneen
seurakuntalaisia ruokottamasta ulkonäöstä. - Herran Pyhälle Ehtoolliselle tullessanne raakatkaa
naamanne, ettei tarvi Kristuksen verta kuin karhun perseeseen kaataa, kertoi Huumonen
Mannerströmin saarnanneen.

Tunnustuksia jaettiin
Pakanoiden 30-vuotisjuhlassa leivottiin seuran ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa
kunniapuheenjohtaja. Arvokkaan tittelin sai itseoikeutetusti Pauli Moisala. Kuten Pentti Rapon
muistelussa 30-vuotistaipaleelta kävi ilmi, oli Moisala Paavolan Pakanoiden perustavan kokouksen
kutsujana.
Moisala sai ensimmäisenä käteensä myös Paavolan Pakanoiden viirin, joka sekin oli ensimmäinen
laatuaan. Viirissä komeili myös hieno Paavolan Pakanoiden yhdistyksen tunnus, jossa vesi ja
veneen kokka kohtaavat.
Kunniajäsenen tunnustuksen saivat ensimmäisen johtokunnan elossa olevat jäsenet. Heitä ovat
Olavi Lehto, Helvi Hovi, Anneli Kelhä ja Kerttu Louhimo. Kaikki eivät olleet päässeet juhlaan
paikalle.

Kun tunnustusten jaossa kerran oli päästy vauhtiin, ei siinä säästelty. Ruusut ja viirit saivat myös
yhdistyksen vanhin ja nuorin maksava jäsen, Jenni Kaarteenaho ja Heli Riikola. Yhdistyksen
hyväksi pitkän päivätyön tehneinä muistettiin Eeva-Liisa Repoa ja Vieno Koivumaata. Myös
johtokunnat ja toimikunnat saivat tunnustuksensa runsaiden, lämpimien halausten kera.
Elias Koivusaari halusi vielä kertoa, että kunniamaininnan ansaitsevat myös kaikki yhdistyksen
toimintaa tukeneet tai siihen muuten osallistuneet.
Eila Alakiutun ohjaama kansantanssiryhmä Tanhuli pyörähteli Matti Laukan säestämänä ennen
yhdessä lauletun maakuntalaulun kajahdusta.
Jouluisen juhlaillallisen jälkeen pidetyt juhlatanssit jatkuivat orkesterin tahdittamana lähes puoleen
yöhön.
Kun Pauli Moisalalta kysyi, mitä terveisiä hän lähettäisi Siikajokilaakso-lehden kautta niille
pakanoille, jotka eivät juhliin päässeet, tuli vastauskin hetken mietinnän jälkeen. Hävisitte kun ette
tulleet

