
 
 

 
 

ALOITE OULUN KAUPUNGILLE 
 
Tervakulttuurin huomioiminen  
 
Arvoisa vastaanottaja 
 
Tervehdys Oulun seudun kainuulaiset -yhdistyksestä. Oulun seudulle asettuneet 
kainuulaisten tervanpolttajien ja -soutajien jälkeläiset perustivat yli 40 vuotta sitten 
kotiseutuyhdistyksen, jonka yhtenä tavoitteena oli – ja on edelleen – vaalia ja tuoda 
esille myös perikainuulaista tervakulttuuria. Ensimmäisten vuosikymmenten kuluessa 
tämän tavoitteen yhdeksi toteutumismuodoksi nousi Ouluun sijoitettava 
Tervansoutajapatsas. Vuosien aikana yhdistyksemme on ollut asiasta useissa 
yhteyksissä Oulun kaupungin päättäjiin ja Kainuun kuntiin. 
 
Vuonna 1991 teimme kaupungille ensimmäisen aloitteen tervansoutajapatsaasta. 
Vuosikymmenen lopulla nostimme asian taas esille. Silloinen kulttuuriministeri ja 
kaupunginvaltuutettu Suvi Lindén suhtautui asiaan myönteisesti ja lupautui 
patsashankkeen suojelijaksi. Kulttuuritoimenjohtaja Risto Vuorian olemme myös 
tavanneet muistomerkkiasiassa, samoin entisen Oulun läänin maaherran Eino 
Siuruaisen. Esitykseen on yleisesti suhtauduttu myönteisesti, mutta edennyt se ei ole 
mitenkään. 
 
Vuonna 2001 veimme hankkeen taas kaupungille 400-juhlavuoden tiimoilta ja 
tapasimme mm. kaupunginjohtaja Kari Nenosen. Meille kerrottiin, että juhlavuoden 
Ajan kulku -teos tulee huomioimaan eri aikakaudet ja elinkeinot. Tervanpolttajien ja 
-soutajien suurta panosta se ei kuitenkaan mielestämme ilmennä. 
 
Taloudellinen ja kulttuurinenkin aika näyttävät kuitenkin ajaneen tällaisen 
patsashankkeen ohi. Niinpä mekin olemme alkaneet miettiä asiaa uudella tavalla, 
alkuperäistä tavoitetta muokaten, yhdistyksen alkuaikojen aktiivien hanketta 
kuitenkaan unohtamatta. 
 
Tänä keväänä yhdistyksemme puheenjohtaja on keskustellut asiasta lyhyesti 
kulttuuritoimen apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhosen kanssa. Hän onkin 
ystävällisesti lupautunut tulemaan yhdistyksemme tilaisuuteen syyskuussa, jossa 
voimme palata asiaan paremmin. Asiahan ei kuitenkaan ole vain kulttuurinen, vaan 
myös yhdyskuntarakentamisesta koskeva.  
 
Kiinnostuneina olemme seuranneet muinaisen Tervahovin tienoilla tapahtuvaa 
rakentamista. Mikäli ymmärrämme suunnitelmia, asutuksen väliin näyttäsi jäävän 
hieman puistoa, ja tulleehan sinne Meri-Oulun tapahtuma-areenakin. Jossain noilla 
tienoin näemme oivan paikan tervakulttuurin muistamiselle. Olihan terva yksi Oulu 
varhaisen vaurauden rakentajia, joten se ansaitsee konkreetille toimintapaikalleen 
myös maininnan. Näin huolimatta siitä, että terva-termi on jo siirtynyt muutamiin 
erisnimiin kaupungissamme. 
 
Rohkeimmat meistä näkevät paikalla tervaveneen muinaisen Merikosken tyrskyissä, 
toiset tervatynnyreitä muistuttavia levähdysistuimia, osa Kainuun maaperästä tuodun 
kivilohkareen menneestä muistuttavine laattoineen. Ainaisen järjestöjen 
rahanpyytelyn sijasta meillä on myös vuosien keräämisen ansiosta jonkin verran 



 
 

 
 

euroja tarjottavana hankkeeseen. Näin haluamme osallisuuden hengessä omalla 
panoksellamme olla kotikaupunkimme muistin rakentajia.  
 
Toivomme, että alueen suunnittelijoilla on vielä mahdollisuus huomioida 
ehdotuksemme. 
 
Yhteistyöterveisin, 
Oulun Seudun Kainuulaiset ry:n puolesta 
 
 
 
 
Reijo Anttonen Elsi Salovaara  Sofia Yli-Huttula Elsa Väyrynen 
Puheenjohtaja  Sihteeri  Varainhoitaja  Varapuheenjohtaja 
0400 536 127  kainuulaiset@gmail.com 
reijo.anttonen@dnainternet.net 
www.kainuulaiset.fi 
 

http://www.kainuulaiset.fi/�

