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Metsäluontokeskuksen toimintamahdollisuuksia tarkastelevat Tapion Tuvan vanhempi
isäntä Allan Seikkula ja professori Matti Palo on tyytyväisiä, että keskuksen toiminta
pääsee alkuun. Kuva: Keskipohjanmaa/Heikki Gummerus 2007

Meriluontokeskus saa hyvän kumppanin

Metsäluontokeskus
toteutuu
Heikki Gummerus (KP)
Tapion Tuvalle Kalajoelle suunniteltu metsä-luontokeskus
toteutuu, sillä 10 000 euron alku-rahoitus on varmistunut.
Rahoittajia ovat Kalajoen kaupunki, EU ja keskuksesta
vastaava Alnus ry. Tapion Tupa luovuttaa yhdistyksen
käyttöön kaksi huonetta kahvilan yläkerrasta.
Tavoitteenamme on, että keskuksen ovet avataan ennen
matkailun tulevaa huippusesonkia. Näyttelypuitteiden
rakentamisessa ja näyttelyn pystytyksessä aiomme kääntyä
Kalajoen ammattiopiston puoleen, Alnus Ry:n puheenjohtaja,
professori Matti Palo Toholammilta sanoo.

Hän on tyytyväinen, että kahdeksan vuotta sitten
perustetun yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena ollut
metsäluontokeskus etenee sanoista tekoihin.
Paikkavaihtoehtoja on tutkailtu vuosien varrella useita.
Kalajoki tuntuu onnistuneimmalta vaihto-ehdolta senkin
takia, koska Meriluontokeskus saa nyt hyvän kumppanin.
Siellä meri on monipuolisesti esillä, kun meidän toimintamme
keskittyy metsään ja maahan, Palo selvittää
Hänen mukaansa keskukset täydentävät toistensa toimintaa
ja laajentavat
–Matti Palo pitää laaja-alaista yhteistyötä
metsäluontokeskuksen toiminnan kehittämisessä keskeisenä
työkaluna.

luontotietämystä, mikä palvelee esimerkiksi koululaisryhmiä.
Metsäluontokeskuksen näyttelytilassa voi tutustua muun
muassa alan historiaan ja työvälineisiin. Valokuvat tuovat
alaa monipuolisesti esille, missä hyödynnetään myös viime
syksynä järjestetyn valokuvauskilpailun satoa.
Vaihtuvasta näyttelystä tulee keskuksen erikoisuus. Myös
tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet ovat siellä käytössä.
Yhdistyksen kehittämään virtuaalimetsään on mahdollista
pujahtaa näyttöpäätteen avulla.

Alnus (suomeksi leppä) ry:n tarkoituksena on
metsäkulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen. Yhdistys tekee
metsien historiaa ja merkitystä tunnetuksi Keski-Pohjanmaalla
ja kansainvälisesti.
Alnus vaalii Keski-Pohjanmaan metsäalan toimijoiden ja
metsänkäyttäjien elämäntyötä, mihin liittyvä tutkimus sisältyy
yhdistyksen toiminta-ajatukseen
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Matti Palon ohella
maa- ja metsätieteiden tohtori Jyrki Hytönen
(varapuheenjohtaja) Kannuksesta, metsänhoitaja Matti
Laaja-alaista yhteistyötä
Parikka Ylivieskasta, filosofian tohtori Anne Ruuttula-Vasari
Sievistä, metsänhoitaja Erkki Tunkkari Kokkolasta,
Metsäluontokeskus tarvitsee kylmää tilaa, jonne
metsätalousinsinööri Pentti Vuollet Kälviältä ja
sijoitamme museoesineitä. Saimme niitä lahjoituksena 107
kappaletta. ne ovat peräisin Kannuksen taimitarhalta, Palo metsätalousteknikko Juha Yli-Korpela Kannuksesta.
Himankalainen metsätalousinsinööri Tapio Salmela on
kertoo.
yhdistyksen sihteeri-varainhoitaja.
Kun ulkotila on käytössä, ihmiset pääsevät näkemään
Toholampea kotipaikkanaan pitävän Alnuksen jäsenmäärä
muun muassa, millainen on kuuden hengen istuttava
on
noin 50.
koulituskone. Esineistöä on tarkoitus lisätä koko maakunnan
kattavalla keräyksellä.
–Tapion Tuvan kanssa on sovittu hyvässä
yhteisymmärryksessä, että yritys vastaa puitteista ja
yhdistys keskuksesta, Palo kiteyttää.
Tapion Tuvan vanhempi isäntä Allan Seikkula on
tyytyväinen Alnuksen kanssa käynnistyneeseen yhteistyöhön,
joka sopii hänen mielestään mainiosti Tapion Tuvan
imagoonkin.
Tilat löytyvät aluksi kahvilan yläkerrasta. Ulkotilan
rakentaminen on tarkoitus toteuttaa näillä näkymillä vuonna
2009, Seikkula suunnittelee.

