Tulevaisuuden kuusia Raahen Seminaarin pihalle
”Joka on istuttanut puun, ei ole elänyt turhaan” (kaunis kiinalainen
sananlasku)
Suomen itsenäistyessä vuonna 1917 kylvettiin Itsenäisyyden kuusi, joka
myöhemmin istutettiin Helsingin Kaivopuistoon. Vaikeatkaan vuodet eivät
ole puuta kaataneet, vaan se on jatkanut kasvuaan.
Suomen juhliessa 50-vuotista itsenäisyyttään vuonna 1967 istutettiin yli
30 000 Itsenäisyyden kuusen siemenistä kasvatettua Kotikuusta eri
puolille maatamme. Suomen 2017 juhlavuoden merkeissä on kerätty
talteen yli 200 tarinaa ja kuvaa Kotikuusista.
Perinnettä jatketaan istuttamalla tänä vuonna itsenäisyyden juhlakuusia.
Tulevaisuuden kuusi -kampanja on osa Suomi 100 -ohjelmaa ja sen
suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kampanja tarjoaa
tilaisuuden kunnioittaa itsenäisyytemme historiaa ja tukea samalla
kestävää kehitystä. Kampanjan tuotto ohjataan Suomen kulttuurirahaston
alaisuuteen perustettavaan rahastoon, joka rahoittaa lasten ja nuorten
ympäristökasvatusta.
Kansalliseksi istutuspäiväksi valittiin 12.5.2017, joka sopivasti on J.V.
Snellmanin ja suomalaisuuden päivä. Raahen Seudun Senioriopettajat ry
päätti yhdistyksenä olla mukana kampanjassa. Tämän juhlakuusen
sangen sopivaksi kasvupaikaksi löytyi entisen Raahen seminaarin pihaalue. Tämä kuusi tulee kertomaan alueen opettajakoulutuksesta ja
innostamaan uuden oppimisesta tulevaisuudessakin. Raahen seminaari
toimi tässä pihapiirissä vuosina 1898 - 1971. Tänä vuonna kevät oli
myöhäinen ja näiden Tulevaisuuden kuusien taimien saaminen
istutuspäiväksi aiheutti hieman jännitystä. Suunnitelman mukaisesti
yhdistyksen senioriopettajia kokoontui piha-alueelle. Raahen Seudun
Senioriopettajien puheenjohtaja Seppo Jussila ja sihteeri Heli Kangas
istuttivat kuusentaimen, jonka jälkeen jäsenistö kokoontui entisen
seminaarin päärakennuksen portaille kajauttamaan yhteislaulun Laulu
Suomessa (Arvon mekin ansaitsemme).
Samalla kampusalueella toimi vuodesta 1972 alkaen 43 vuoden ajan
myös maamme tietokonealan koulutuksen edelläkävijä Raahen
tietokonealan oppilaitos. Tämä oppilaitos koulutti noin 2700 insinööriä ja
1200 teknikkoa alan asiantuntijoiksi. Tämän Tulevaisuuden juhlakuusen
istutti Raahen tietokonealan oppilaitoksella pitkään työskennellyt Timo
Pieskä

Raahen kaupungin Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikössä viedään
eteenpäin seminaarin piha-alueen ennallistamista entisajan loistoonsa.
Raahen seminaarin puisto ja puutarha perustettiin 1800-1900 -lukujen
taitteessa ja sen hoitaminen sekä kehittäminen olivat yksi
seminaariopintojen kohde.
Arboretum -työryhmä on aloittanut tutkimustyön selvittääkseen eri tahoilta
niitä kasveja ja puita, joita pihapiirissä on ollut. Alueella on yhä muutamia
näillä leveysasteilla harvinaisia lajeja.
Ensimmäisenä kokonaisuutena toteutetaan piha-alueen portti ja sen
läheisyyteen pieni puistoalue omenapuineen. Lähtölaukauksena tähän
Seminaarin puutarha -arboretumiin istutettiin kaksi Tulevaisuuden kuusta
kertomaan ja muistuttamaan alueella toimineista oppilaitoksista ja niiden
merkityksestä: Raahen seminaari toimi vuosina 1898 - 1971 ja Raahen
tietokonealan oppilaitos vuosina 1972 - 2014. Juhlakuuset innostakoon
uuden oppimista tulevaisuudessakin!

