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Alnus ry ja Tapion Tupa
yhteistyöhön
Heikki Gummerus (KP)
Toholammille rekisteröity Alnus ry ja kalajokinen Tapion Tupa Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Tapion Tupa luovuttaa
tilat Alnuksen metsä- ja luontotietokeskuksen
käyttöön. Yhdistyksen puheenjohtaja, professori
Matti Palo on tyytyväinen yhteistyösopimuksen
syntymiseen, sillä tilat tulevat vilkkaalle matkailualueelle.
- Kävimme läpi muutamia paikkakuntia, joista
Kalajoki osoittautui parhaaksi. Tapion Tupa sopii
nimenäkin vallan hyvin meidän kuvioihimme.
Lisäksi metsä- ja luontotietokeskus tulee täydentää Meriluontokeskuksen tarjontaa, Palo
sanoo.
Tapion Tuvan isäntä Allan Seikkula on hänkin
tyytyväinen sopimukseen. Hän ennakoi, että
yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia.

Alnuksen sihteeri Tapio Salmela, Tapion Tuvan
isäntä Allan Seikkula ja professori Matti Palo
odottavat mielenkiinnolla metsä- ja luontotietokeskuksen
toiminnan
käynnistymistä.
Kuva: Heikki Gummerus

rakenne-taan metsätalouden vanhojen työvälineiden, laitteiden ja -koneiden näyttely.
Perustamisen kustannusarvio on 10 000 euroa,
mihin haetaan myös julkisista rahoitusta.
Lämmintä tilaa vaativa materiaali sijoitetaan
Tapion Tuvan sisätiloihin. Ulkotiloissa säilytettäville koneille ja laitteille tehdään varasto
kestikievarin pihapiiriin. Tapion Tupa vastaa
kaikista tiloista.
- Toiminta käynnistyy vähitellen. Osa materiaalista voidaan toimittaa Tapion Tuvalle vielä
tämän vuoden aikana, Alnuksen sihteeri Tapio
Salmela arvioi.
Näyttelymateriaalia on jo olemassa mukavasti,
sillä professori Matti Palo lahjoitti yhdistykselle
107 erilaista museoesinettä, jotka ovat peräisin
Kannuksen taimitarhalta. Kun Keski-Pohjanmaan metsäkeskus lakkautettiin vuonna 1998,
Matti Palo allekirjoittamassa museoesineiden esineet siirtyivät Pohjois-Pohjanmaan metsäkeslahjakirjaa. Kuva: Heikki Gummerus
kukselle, joka lahjoitti ne Matti Palolle.

- Väkeä liikkuu meilläkin varsin paljon. Esi- Virtuaalimetsä pioneerityötä
merkiksi taidenäyttelyissämme käy vuosittain
noin 80 000 henkeä, hän mainitsee. Metsä- ja Metsä- ja luontotietokeskuksessa on mahdollista
esitellä metsäaihetta myös valokuvin. Siihen
luontotietokeskukseen suunnitellaan ja
saadaan materiaalia parhaillaan käynnissä

olevasta valokuvakilpailusta.
- Maailman metsistä, yhteiskunnista ja ympäristöstä kootaan oma näyttely. Se keskittyy
trooppisten metsien käyttöön, niiden vähentymisen syihin ja nopeakasvuisiin puuviljelmiin.
Vaihtuva näyttely on yksi keskuksen erikoisuuksista, Palo suunnittelee.
Virtuaalimetsä on on jo toiminnassa. Se löytyy
Alnuksen nettisivulta.
- Se on meidän merkittävin hankkeemme.
Olemme tehneet sitä yhteistyössä Metlan Kannuksen yksikön ja eräiden muiden maakunnan
kumppaneiden kanssa tänä ja viime vuonna. Tätä
työtä voi pitää pioneerityönä Suomessa, Palo
korostaa.

Ensimmäinen on vuorossa 1. lokakuuta, jolloin
professori
Pentti
Sipponen
käsittelee
alustuksessaan pihkan parantavaa voimaa.
Tapion Tuvalla on syyskuun loppuun saakka on
esillä Metsä soikoon- näyttely. Se kertoo sanoin
ja kuvin Keski-Pohjanmaan metsätyöstä, metsäorganisaatioista, niiden muutoksista ja aikaansaannoksista sekä metsien ja puuston muutoksista 1900- luvulla.
- Kyseinen näyttely ja metsätietokeskus tähtäävät maakunnan metsäkulttuurin ja metsien ylisukupolviseen säilymiseen. Samalla halutaan
tuoda esille myös metsätalouden uusia kehittämismahdollisuuksia, Metsäntutkimuslaitokselta (Metla) Helsingistä metsäekonomian professuurista eläkkeelle jäänyt Palo kertoo.
Metsä yhä yksi tukijaloistamme
Hänen mukaansa metsätalous on yhä yksi
tukija-loistamme. Sen osuus viennistä on
Metsätietokeskuksen toimintaan tulevat sisälty- neljänneksen luokkaa.
mään myös seminaari- ja esitelmätilaisuudet.

