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JOHDANTO 

HISTORIALLINEN TAUSTA 

Muistomerkit sivistyksestä ja kulttuurista kertomassa 
 

Monumenteilla tarkoitetaan varsin usein julkisia muistomerkkejä, jotka useimmiten 

ovat kooltaan suuria. Nimensä mukaisestikin niiden tarkoitus on muistuttaa, sillä sana 

monumentti tulee latinasta ja tarkoittaa jostakin muistuttamista. Monumentaalitaide 

on yhtä aikaa kansojen ja yhteisöjen aineellista ja toisaalta henkistä kulttuuriperintöä, 

jota ne myös samanaikaisesti vertauskuvallisesti symboloivat. Julkisten veistosten 

tehtävä on ollut paitsi muistuttaa myös vakuuttaa katsoja. Eurooppalaisten kaupunkien 

julkiseen kuvaan ovat kuuluneet merkittävien henkilöiden ja tapahtumien muisto-

merkit, mutta myös taideteokset taiteen itsensä takia. Julkiset patsaat ovat koristaneet 

kaupunkikuvaa ja kertoneet vauraudesta. Samalla ne ovat myös lisänneet kuvan-

veistotaiteen arvostusta. Taidehistorioitsija LIISA LINDGRENIN mukaan muistomerkit ja 

muut patsaat miellettiin 1800-luvulla takeeksi kansan korkeasta sivistyksen ja 

kulttuurin asteesta.1 

 

Muistomerkit ja monumentit olivat 1800-luvulla keskeinen ja näkyvä osa suur-

mieskulttia, jossa kansankunnan ansioituneita haluttiin kunnioittaa ja muistaa 

pysyvällä tavalla. Alusta saakka muistomerkkien takana olivat erilaiset järjestöt ja 

kulttuurihenkilöiden ryhmät rahankeräyksineen. Koko maahan ja kaikkiin kansan-

kerroksiin ulotetut rahankeräykset tekivät hankkeista koko kansan yhteisiä ja sitoivat 

eri väestöpiirit osaksi yhtä kansakuntaa. Veistoshankkeille on ollut tyypillistä, että 

hankkeiden vetäjät ovat halunneet näyttäytyä kansan edun ajajina. Veistoshankkeissa 

on siis varsin usein ollut kyse myös vallasta ja vallan käytöstä.2 

 

Muistomerkkeihin on aina liitetty sellaisia arvoja, joiden on odotettu ja toivottu olevan 

yhteisiä kaikille kansalaisille. Näiden arvojen on myös haluttu välittyvän jälkipolville 

ikuisiksi ajateltujen veistosten kautta. Kuitenkin ajatus siitä, että muistomerkki kykenisi 

                                                      
1
 Lindgren 2000, 10‒11, 13; Lindgren 2003, 385, 389. 

2
 Lindgren 2003, 388, 390, 394; Lindgren 2000, 12. 
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iankaikkisesti säilyttämään merkityksensä ymmärrettävänä ei ole realistinen. Patsaat 

voivat jäädä unohduksiin tai menettää kokonaan ymmärrettävyytensä ajan saatossa.3 

Tällöin niiden arvo ja olemassaolon peruste määräytyy lähinnä sen mukaan kuinka 

hyvin ne toimivat ympäristössään ja  miellyttävät katsojan silmää. 

 

Euroopassa 1800-luvulla erityisesti nationalismi yhdessä maallistumisen, kaupun-

gistumisen ja vahvistuvan porvariston kanssa johti veistotaiteen arvostuksen nousuun 

ja suoranaiseen monumentaalitaiteen buumiin. Taustalla vaikuttivat myös myön-

teisesti kehittyvä talous ja suotuisa kulttuurinen ilmapiiri. Nationalismin hengessä 

kansojen oli tunnistettava oma erityisyytensä suhteessa muihin ja nostettava suur-

miehensä jalustoille osoitukseksi henkisestä kulttuuriperinnöstään ja sen pätevyydestä. 

Nationalismin myötä suurikokoisten monumenttien nousukausi ulottui myös Suomeen, 

jossa ensimmäinen varsinainen monumentaalikuvanveistoa edustanut patsas oli 

Turkuun pystytetty Henrik Gabriel Porthanin muistomerkki vuodelta 1864.4 

 

Patsasbuumin käydessä kuumana muistomerkkejä alkoi kohota myös pienempiin 

maalaiskaupunkeihin. Oululaisten vuonna 1881 Oulun tuomiokirkon edustalle 

pystyttämä rintakuva runoilijapiispa Frans Mikael Franzénista on nykyään toiseksi 

vanhin suurmiehen muistomerkki ja ensimmäinen runoilijan muistoksi pystytetty 

patsas Suomessa. Nykyisistä Oulun noin puolesta sadasta julkisesta taideteoksesta 

Franzénin patsas on vanhin ja ainoa 1800-luvulta peräisin oleva.5 

 

Vielä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Ouluun hankittiin vain vähän julkisia 

veistoksia. Sittemmin piispa Franzénin lisäksi oululaisista merkkihenkilöistä oman 

patsaan tai muistomerkin Ouluun ovat saaneet esimerkiksi kirjailija Teuvo Pakkala, 

opettaja ja kirjailija Sara Wacklin, runoilija Aaro Hellaakoski, säveltäjä Leevi Madetoja 

sekä opetusneuvos Yrjö Kallinen. Taloudellisen nousukauden aikana 1980-luvulla 

kaupunkiin pystytettiin yli kymmenen uutta julkista taideteosta. Yksi näistä oli taiteilija 

                                                      
3
 Lindgren 2003, 394. 

4
 Lindgren 2000, 11; Lindgren 2003, 385‒387. 

5
 Lindgren 2003, 387; Kalajoki 1987, 315; Oulun taidemuseo. Elektr. dokumentti.  
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Terho Sakin veistämä V. A. Koskenniemen muistomerkki Merikosken muusat, joka 

paljastettiin Ainolan puistossa elokuussa vuonna 1985.6 

 

Merikosken laulaja 

 

Runoilija V. A. Koskenniemi oli etenkin maailmansotien välisenä aikana Suomen 

eturivin runoilija, maan johtava humanisti ja vaikuttaja niin kulttuurin kuin politiikan 

saralla. Lapsuutensa ja osan nuoruusvuosistaan hän eli Oulussa, jossa hän oli syntynyt 

Veikko Antero Forsnäs -nimisenä heinäkuussa vuonna 1885 köyhään, mutta 

sivistyneeseen perheeseen. Kirjat ja lukeminen viehättivät Koskenniemeä jo hänen 

lapsuutensa varhaisista vuosista lähtien. Hänen itsensä mukaan lyriikka riimeineen ja 

runokuvineen herätti hänessä aivan erityistä kiinnostusta.7 

 

Jo kouluvuosien aikana Oulun klassillisessa Lyseossa8 kävi selväksi, että Kosken-

niemellä oli lahjoja kirjallisuuden alalla. Kyseisinä vuosina hän julkaisi ensimmäiset 

runonsa sanomalehdissä. Varsinainen runoilijan ura alkoi silti vasta Helsingissä, jonne 

hän muutti ylioppilaana vuonna 1903 opiskellakseen yliopistossa. Helsingissä 

runoilijanalku solmi tuttavuuksia, jotka ennen pitkää avasivat hänelle pääsyn 

merkittäviin kirjallisiin piireihin. Koskenniemen ensimmäisen runokokoelma Runoja 

julkaistiin loppuvuodesta 1906 itsensä kirjailija Maila Talvion suosittelemana. 

Esikoisteos oli arvostelu- ja myyntimenestys, joka nosti vain 21-vuotiaan Kosken-

niemen suomalaisten kirjailijoiden ja runoilijoiden eturiviin.9 

 

Pääkaupungissa vietettyjen vuosien aikana Koskenniemi keskittyi kirjalliseen uraansa. 

Kyseisenä aikana hän julkaisi kaikkiaan viisi runoteosta, joskin hänen tuotantoonsa 

kuului hänen elämänsä aikana paljon muutakin kuin ainoastaan runot: sanomalehtien 

avustaminen, joka oli alkanut jo nuoruusvuosina, aikakauslehti Ajan toimittaminen, 

kirjallisuusesseet, kirja- ja teatteriarvostelut, käännökset, matkakirjallisuus sekä 

                                                      
6
 Julkiset ulkoveistokset, Oulun taidemuseo. Elektr. dokumentti. 

7
 Karkama 1999, 40; Länsisalo 2013; Alhoniemi 2005, 368; Häikiö 2010a, 23, 27, 29, 31. 

8
 Oulun klassillinen Lyseo toimii nykyään nimellä Oulun Lyseon lukio. Koulun historiaa, Oulun Lyseon 

lukio. Elektr. dokumentti.   
9
 Häikiö 2010a, 32, 38‒41, 44, 48‒53, 70, 72. 
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ainokaiseksi jäänyt romaani. Yli viisikymmentävuotisen uransa aikana Koskenniemi 

olikin erittäin tuottelias kirjoittaja.10 

 

Kolmas ja viimeinen runoilijan kaupungeista oli Turku, jonne Koskenniemi muutti 

Helsingistä vuonna 1922. Muuton syynä oli kutsu Turun uuden suomalaisen yliopiston  

kirjallisuuden professuuriin, jonka Koskenniemi otti vastaan ristiriitaisin tuntein, 

kokihan hän ensisijaisesti olevansa runoilija eikä virkamies. Jo nuoruuden ohittaneen 

Koskenniemen elämässä Turku tarkoitti myös aloilleen asettumisen ja perheen 

perustamisen aikaa. Mukaan uuteen kaupunkiin lähti tuore vaimo Vieno (os. 

Pohjanpalo), josta tuli runoilijalle paitsi elinikäinen elämänkumppani myös työtoveri ja 

korvaamaton tuki. Yhdessä pari sai kaksi lasta pian Turkuun muuttonsa jälkeen.11 

 

Turusta muodostui Koskenniemelle kotikaupunki koko hänen loppuelämäkseen, vaikka 

yksinäisyys saikin hänet välillä kaipaamaan Helsinkiin. Professorinvirkansa lisäksi 

Koskenniemi toimi Turun suomalaisen yliopiston rehtorina miltei kahdeksan vuoden 

ajan vuoteen 1932 asti, jolloin lopulta erosi epämieluisalta tuntuneesta tehtävästään. 

Turussa eläessään Koskenniemi julkaisi niin ikään viisi runokokoelmaa, mutta ei enää 

niin tiiviiseen tahtiin kuin Helsingin vuosinaan. Yliopistollisten velvollisuuksien lomassa 

runoilu jäi vähemmälle, lukuun ottamatta juhlarunojen kirjoittamista.12 

 

1920-luvulla Koskenniemi koki muutoksen, jonka pontimena oli yhteiskunnallinen 

velvollisuudentunto. Seuraavan vuosikymmenen maailmanpoliittisesti uhkaavissa 

tunnelmissa hän koki toimimisen isänmaan hyväksi omantunnonkysymykseksi. Tuona 

aikana hänen kirjoittelunsa koostui valtaosin poliittisista artikkeleista ja pää-

kirjoituksista. Sotien jälkeen ikääntyvä runoilija sai huomata joutuneensa vastatuuleen. 

Aikaisempi intohimoinen politikointi kääntyi häntä vastaan. Myös hänen asemansa 

runoilijana ja kriitikkona tuli kyseenalaiseksi. Vielä vuonna 1948 hän sai akateemikon 

arvonimen, mutta vasemmistopiirien ja nuorempien ikäpolvien vastustus kasvoi 

                                                      
10

 Alhoniemi 2005, 369; Häikiö 2010a, passim. 
11

 Häikiö 2010a, 186, 215, 220‒221, 246; Häikiö 2010b, 354. 
12

 Häikiö 2010a, 331, 245, 302; Alhoniemi 2005, 369, 370.  
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väistämättä. Viimeistään Koskenniemen kuollessa vuonna 1962 hänen asemansa 

juhlittuna kansallisrunoilijana oli mennyttä.13 

 

Koskenniemi nousi maineeseen runoillaan, mutta kuten todettua, hänen lahjak-

kuutensa ei rajoittunut vain niihin. Itse hän kuitenkin koki olevansa ensisijaisesti 

runoilija. Maineikkaimpia hän lukuisista runoistaan olivat ainakin Siell' on kauan jo 

kukkineet omenapuut, Rannalta, Yksin oot sinä ihminen, Minä laulan sun iltasi tähtihin 

ja Koulutie. Monet Koskenniemen runoista ovat välittyneet jälkipolville etenkin 

sävellyksinä, joista tunnetuimpien joukkoon kuuluvat Jean Sibeliuksen Finlandia, Yrjö 

Kilpisen Lippulaulu ja Toivo Kuulan Nuijamiesten marssi.14  

 

Jo ensimmäisestä runoteoksesta lähtien Koskenniemen runouteen liitettiin tunnus-

omaisena piirteenä pessimistisyys. Toinen hänen tuotantoonsa yhdistetty teema on 

ollut vastakohtaisuus, joka tulee esiin hänen runoissaan erityisesti elämän ja 

kuoleman, toisaalta yksilön ja universumin kautta. Uransa alkupuolella Koskenniemi 

kaihtoi kansallisromanttista runoutta. Vasta  maailmansotien väliseltä ajalta periytyvän 

kansallisrunoilijan maineen taustalla olivat vahvasti isänmaalliset runot, joita syntyi 

erityisesti Suomen valtion kohtalonhetkinä. Kansan yhtenäisyyttä lujittamaan pyrkivillä 

runoillaan Koskenniemi koki täyttävänsä velvollisuutensa isänmaataan ja sen kansaa 

kohtaan.15 

 

Lapsuuden Oulu ei koskaan Koskenniemeltä unohtunut. Elämänsä alkupuolta hän 

kuvaili muistelmateoksissaan Onnen antimet (1935) ja Vuosisadan alun ylioppilas 

(1947). Pikkukaupungin maisemasta ja miljööstä kaikkein elämyksellisimpinä Kosken-

niemen muistoissa säilyivät vapaana kuohunut Merikoski, koulutie, kaupunkia 

ympäröivät lakeudet sekä kesäöiden kirkkaus. Hänen runotuotannossaan Oulun teema 

nousee esiin jossain määrin, etenkin uran alkupuolella, mutta varsinaisena Oulun 

kuvaajana Koskenniemeä ei ole syytä pitää.16 

 

                                                      
13

 Alhoniemi 2005, 370, 371; Länsisalo 2013; Häikiö 2010b, 199‒207; Ks. myös Kunnas 1981, 95. 
14

 Alhoniemi 2005, 369; Häikiö 2010a, passim. 
15

 Karkama 1985, 127‒136; Länsisalo 2003, 7;  Pulkkinen 2010, 39‒42.  
16

 Huhtala 1985, 7‒20; Pulkkinen 2010, 39‒42. 
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Koskenniemi arvosti klassista humanismia ja oli kiinnostunut Euroopan vanhoista 

sivistysmaista, niiden kulttuureista ja poliittisista tapahtumista. Etenkin saksalaisen 

kirjallisuuden ja yhteiskunnan asiantuntijana ja ystävänä pidetty Koskenniemi ihaili 

saksalaista Goethea, jonka elämää ja tuotantoa hän tutki laajasti uransa aikana.  

Koskenniemi samastui Saksan valtion kohtaloon, mistä kertoo hänen järkyttymisensä 

Saksan häviöstä ja Versailles'n rauhansopimuksesta ensimmäisen maailman sodan 

jälkeen. Koskenniemi koki, että Saksalle tehtiin vääryyttä, jolla rikottiin ihmiskunnan 

sivistysperintöä vastaan.17  

 

Mainetta ja valtaa tuonut huomattava asema kulttuuripiireissä tarkoitti myös väistä-

mättä arvostelua ja kiistoja. Koskenniemi oli kuitenkin taistelussa karaistunut: puolue-

poliittiselta taustaltaan vanhasuomalaisiin lukeutuneena hän oli nuorena ylioppilaana 

joutunut vastatusten enemmistön muodostaneiden nuorsuomalaisten kanssa. Toinen 

merkittävä kiista hänen nuoruusvuosinaan oli kielikysymys, joka jakoi kansaa. 

Koskenniemi oli isänsä perintöä seuraten suomalaismielinen, josta yksi osoitus oli 

oman alkujaan ruotsinkielisen sukunimen vaihtaminen suomenkieliseksi vuoden 1906 

keväällä.18 

 

Koskenniemen esikoiskokoelma edusti tyylillisesti klassismia, ja se oli saanut 

vaikutteita ulkomaisesta runoudesta. Vanhasuomalaisten kirjalliseen leiriin lukeu-

tuvana se oli vastakohta tuon ajan tyypilliselle suomalaiselle uusromanttiselle runou-

delle, joka tukeutui kalevalalaiseen perintöön. Koskenniemi ei erityisemmin ihaillut 

Kalevalaa ja hän kaihtoi "kareliaanista helkyttelyä". Hänen runolliset esikuvansa olivat 

peräisin merkittävältä osin antiikista ja Ranskasta. Enemmän tai vähemmän 

tahtomattaan Koskenniemi ajautui nuoruudessaan osaksi kulttuurikiistaa, joka 

sittemmin on vahvasti henkilöitynyt juuri Koskenniemeen ja hänen aikalaiseensa Eino 

Leinoon. Kriittisimmät äänet ovat esittäneet Koskenniemen ystävineen tietoisesti ja 

järjestelmällisesti väheksyneen Leinon tuotantoa, ja sitä kautta edesauttaneen hänen 

                                                      
17

 Länsisalo 2003, 9; Länsisalo 2008, 4; Länsisalo 2013. 
18

 Valkama 1988, 177; Siltala 1982, 226; Häikiö 2010a, 25, 46, 68, 196, 243.  
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henkistä hiipumistaan. Tutkija HEIKKI LÄNSISALON mukaan kyseessä on teennäinen 

vastakkainasettelu, jota usein tuodaan esiin kirjallisuushistorioissa.19 

 

Koskenniemen asema herätti arvostelua niissä, jotka eivät hänen piiriinsä kuuluneet. 

Koskenniemen etuna oli, että hänen ystäviinsä kuului lukuisia vaikutusvaltaisia 

henkilöitä, kuten esimerkiksi Maila Talvio, teatterinjohtaja Eino Kalima ja professori ja 

myöhempi pääministeri Edwin Linkomies. Suhteet lukuisiin lehtiin, puheenjohtajuudet 

ja paikat erinäisissä johtokunnissa herättivät nekin närkästystä. Koskenniemi ei juuri 

arastellut toimia roolissaan: hänen vallassaan oli nostaa uusia lahjakkaita kirjailijoita, 

mutta toisaalta myös hankaloittaa niiden pinnalle pääsyä, joiden teksti ei häntä syystä 

tai toisesta miellyttänyt. Samaan aikaan hän itse oli hyvin herkkänahkainen, mitä tuli 

hänen omiin tuotoksiinsa ja niistä kirjoitettuihin ja lausuttuihin arvosteluihin.20 

 

V. A. Koskenniemen koko uran ja elämän pahimmaksi kiistakysymykseksi muodostui 

kuitenkin hänen osallisuutensa Suomen ja natsi-Saksan kulttuurisuhteiden luomiseen 

ja ylläpitämiseen 1930- ja 1940-luvuilla. Koskenniemi oli poliittiselta suuntaumuk-

seltaan oikeistolainen konservatiivi, joka Suomen itsenäistymisestä ja sisällissodasta 

lähtien oli kantanut valkoisen Suomen runoilijan viittaa harteillaan. Venäjään ja myö-

hemmin Neuvostoliittoon hän suhtautui kielteisesti, kenties lapsuutensa ja nuoruu-

tensa peruina, kun taas Eurooppaa ja etenkin vanhaa kulttuurimaata Saksaa hän ihaili 

käytännössä varauksetta. Sodan alla 1930-luvulla Koskenniemi solmi suhteita Saksaan, 

jonka uuteen kansallissosialistiseen linjaan ja johtajaan Adolf Hitleriin hän suhtautui 

arvioissaan myönteisesti. Jälkeen päin hänen natsi-Saksaan suuntautuneet matkansa ja 

toimiminen saksalaisen Euroopan kirjailijaliiton varapuheenjohtajana nähtiin raskaut-

tavina tekijöinä sotia seuranneissa jälkipuinneissa.21 

 

Vaikka Koskenniemi ei ollut ainoa suomalaisen ja eurooppalaisen sivistyneistön 

edustaja, joka erehtyi suhteessa natsi-Saksaan, hän sai sotien jälkeen erityisen kovaa 

kritiikkiä osakseen. Asiaa pahensi vielä se, että hän itsepintaisesti pysyi oikeistolaisena 

                                                      
19

 Häikiö 2010a, 75‒81; Palmgren 1976, 100; Länsisalo 2013; Leinolaisuuden ja koskenniemeläisyyden 
vastakkainasettelusta lisää, ks. Suomen kirjallisuushistoria 2 1999, 89‒91.  
20

 Sihvo 1985, 9; Häikiö 2010a, passim; Saarenheimo 1987, 144. 
21

 Länsisalo 2013; Jämsä 1981, 7; Häikiö 2010a, passim.  
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ajan ilmapiirin suosiessa vasemmistolaisia näkökantoja. Epäonnistuneesta politikoin-

nista jäi Koskenniemen maineeseen tahra, joka on leimannut käsitystä hänestä siitä 

lähtien. Elämänsä loppupuolella hän sai vielä huomata ajan ajaneen ohitse hänen 

aikansa lyriikasta. 1950-luvun modernismi uudisti runoutta tavalla, joka teki Kosken-

niemen tuotannosta vanhanaikaista ja siirsi hänet syrjään kansakunnan runoilijoiden 

eturivistä. Samalla hänen arvovaltansa kirjallisuuskriitikkona kyseenalaistettiin. Täysin 

unohduksiin Koskenniemi ei kuitenkaan joutunut, edes kuolemansa jälkeen, sillä  1960-

luvun mittaan kiistely hänen hahmostaan vain kiihtyi.22 

 

Oulu 1960-luvulta 1980-luvulle 

 

Suomalainen 1960-luku oli muutoksen aikaa. Kyse oli rakenteellisesta ja kulttuurisesta 

murroksesta, jota on jälkeenpäin luonnehdittu nopeaksi ja rajuksi. Siihen asti 

maatalousvaltaisesta Suomesta tuli aidosti teollinen yhteiskunta vasta 1960- ja 1970-

lukujen myötä. Elintason noustessa myös kulutustottumukset muuttuivat; 1960-luku 

oli autoistumisen aikaa, televisioita ja kodinkoneita hankittiin ja kesämökkejä 

rakennettiin. Kansalaisten olot paranivat, kun Suomesta ryhdyttiin rakentamaan 

pohjoismaista hyvinvointivaltiota. 1960-luku oli myös henkisen ja kulttuurisen 

ilmapiirin vapautumisen aikaa.23  

 

Kulttuuriradikalismi ja sukupolvikonflikti ovat vahvasti leimanneet 1960-lukua. PERTTI 

ALASUUTARIN mukaan kuitenkin kulttuurin murros alkoi jo edellisen vuosikymmenen 

modernismista, ja 1960-luvulla kulttuurimurros ja sukupolvien välinen yhteenotto sai 

avoimesti yhteiskunnallisen ja poliittisen sisällön. Sukupolvien välinen kuilu erotti 

sodan kokeneet vanhemmat ikäpolvet nuoremmista, joille aiemmat valtiolliset 

kohtalonhetket olivat tuttuja vain puheiden ja kirjoitusten kautta. Nuoremmat, niin 

kutsutut suuret ikäluokat, halusivat tehdä eron itsensä ja mielestään vanhentuneita 

arvoja ja perinteitä edustaneiden 1930-lukulaisten välillä.24 

 

                                                      
22

 Häikiö 2010b, 334‒335; Länsisalo 2013; Saarenheimo 1987, 144‒145; Alhoniemi 2005, 371, Valkama 
1988, 177. 
23

 Tuominen 1991, 386; Mylly 2005, 154, 167;  Kalela 2005, 214, 220. 
24

 Alasuutari 1996, 218; Relander 2003, 157; Alasuutari 2003, 264. 
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Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset näkyivät myös pohjoisessa Oulussa, joka 

1960-luvulla kasvoi voimakkaasti niin alueellisesti kuin väkiluvullisesti. Valkeaksi 

kaupungiksikin kutsuttu Oulu oli sotien jälkeen vielä  matalasti rakennettu puutalo-

valtainen pikkukaupunki. 1950-luvulle asti  ilmapiiriltään vanhoillisesta tervaporva-

rihenkisestä kaupungista kehittyi ennen pitkää tyypillinen pohjoissuomalainen 

teollisuuden, talouden ja hallinnon keskittymä, jossa poliittisella vasemmistolla oli 

suhteellisen vankka kannatuksensa.25  

 

Oulun maantieteellinen sijainti takasi sille luontevan aseman pohjoisen Suomen 

keskuksena, joka houkutteli puoleensa teollisuutta ja väestöä. Merkittävä vaikutus 

Oulun henkisen ilmaston ja koko Pohjois-Suomen talouselämän kehitykseen oli 

yliopiston perustamisella vuonna 1958. Sen seurauksena kaupunkiin tuli paitsi 

työpaikkoja myös oppinutta väkeä. Uudet ihmiset tarkoittivat myös uusia tuulia Oulun 

kulttuurielämässä. Kamppailu yliopiston saamisesta Ouluun kertoi oululaisten oman 

henkisen ilmapiirin ja kulttuurisen tahdon noususta. Aluksi muualla Suomessa 

epäilyksiä herättänyt yliopisto lunasti asemansa Suomen korkeakoulujen joukossa, ja 

kohotti samalla Oulun statusta. Paljon kaivattu humanistinen osasto yliopistoon saatiin 

1960-luvun puolivälissä.26 

 

Oululla oli maineensa kirjailijoiden kaupunkina, jopa siinä määrin, että kirjailijoiden 

sanottiin olevan Oulun vientituote tervan, lohen ja puun ohella. Oulu oli monen 

kirjailijan ja kulttuurivaikuttajan synnyin- ja koulukaupunki, mutta sinne myös tultiin 

muualta. Omalaatuisen kirjailijoiden kaupungin Oulusta teki se, että kirjailijoilla oli 

taipumus ennemmin tai myöhemmin jättää kaupunki taakseen. Yksi syy sille, että 

kulttuuri-ihmiset viihtyivät Oulussa 1960- ja 1970-luvulla huonosti, oli väitetty 

ilmapiirin vanhoillisuus ja nurkkakuntaisuus, joka teki kaupungista kulttuuriviha-

mielisen kirjailijoiden karkottajan.27 

 

                                                      
25

 Manninen 1995, 39 ja passim; Suistola 1987, 187, 190. 
26

 Suistola 1987, 184‒186, 190; Manninen 1995, 34, 77, 81, 278; Lackman 1998, 600‒601.  
27

 Paulaharju 2009, vii; Roininen 2004, 83; Manninen 2005, 165; Kalajoki 1987, 331. 
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Kaupunkilaisten keskuudessa ryhdyttiin 1960-luvun kuluessa pohtimaan ja keskus-

telemaan yhdessä Oulusta, pohjoisuudesta ja kulttuurista. Yliopistoväen lisäksi 

kriittisempää äänenpainoa edustivat muualta tulleet kirjailijat, jotka osallistuivat 

keskusteluun kommentoinnin lisäksi teoksillaan.  Oulun kirjalliselle kulttuurille 1960-

luvulla antoi vahvasti leimansa kahden kulttuurilehden, Kaltion ja Pohjoisen, välinen 

kiista, jonka keskiössä olivat Kaltion päätoimittajan paikalta eronneen Erno Paasilinnan 

ja Kaltion perustajiin kuuluneen Atte Kalajoen erimielisyydet. Paasilinna ja joukko 

muita samanmielisiä, vasemmistoradikaaleina pidettyjä nuoria miehiä perustivat 

kulttuurilehti Pohjoisen vuonna 1964 vaihtoehdoksi vuonna 1945 perustetulle Kaltiolle. 

Pohjoisen vauhti hyytyi 1970-luvulle tultaessa, ja sen julkaiseminen loppui vuonna 

1972.28 Kaltio sen sijaan jatkaa yhä ilmestymistään. 

 

 Oulussa väestönkasvu pysähtyi 1970-luvulla, kuten muuallakin Suomessa. Talou-

dellinen kehitys ei ollut enää aikaisempien sodan jälkeisten vuosikymmenien tapaan 

nopeaa, ja maaltamuutto oli hiipunut. Kunnallispolitiikassa oululaiset porvaripuolueet 

menettivät kaupunginvaltuustossa enemmistönsä, jonka olivat onnistuneet hank-

kimaan vuoden 1968 vaaleissa. Oulun valtuusto oli jälleen vasemmistopuolueiden 

hallinnassa, kuten se oli ollut toisesta maailmansodasta asti 1960-luvun lopulle. 1960- 

ja 1970-luvuilla Suomessa tapahtunut vaurastuminen tarkoitti Oulussakin hiljattaista 

ilmapiirin muutosta, mikä näkyi etenkin kulttuurielämässä.29 

 

1980-luku taas oli kiihkeää taloudellisen kasvun aikaa, jolloin Oulun väkiluku kääntyi 

jälleen nousuun ja kaupungin menot kasvoivat ennätysmäisen suuriksi. Erityisesti 

taiteeseen satsattiin aikaisempia vuosikymmeniä enemmän. Kaikkiaan vuosikymmenen 

lopulla Oulussa oli noin kuusisataa julkista taideteosta. Politiikassa porvarilliset 

ryhmittymät lisäsivät kannatustaan, kun taas vasemmistopuolueista etenkin SKDL:n 

heikentyi.30  

 

                                                      
28

 Leppihalme & Roininen 2010; 53; Manninen 2005, 165; Roininen 2004, 84‒86; Manninen 1995, 
374‒379. Kaltiosta ja Pohjoisesta, ks. lisää Lähteenkorva 2000, 15‒25.  
29

 Manninen 2005, 152‒153, 165; Manninen 1995, 150‒154. 
30

 Manninen 1995, 153, 321‒325, 472; Manninen 2005, 152. 
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TUTKIMUSTILANNE 
 

Tutkimuksessani käsittelen runoilija, akateemikko V. A. Koskenniemen muisto-

merkkihanketta Oulussa. Hanke sai alkunsa vuonna 1965, ja kaksikymmentä vuotta 

myöhemmin, vuonna 1985, muistomerkki Merikosken muusat julkistettiin Oulun 

Ainolan puistossa. Koskenniemen muistomerkkihanketta ei ole aiemmin historian-

tutkimuksen tai muidenkaan tieteiden piireissä tutkittu. Koskenniemen patsaaseen ja 

sitä puuhanneeseen valtuuskuntaan viitataan lyhyesti TURO MANNISEN teoksessa 

Oulun kaupungin historia VI 1945‒1990 (1995), mikä kertoo hankkeen merkityksestä 

Oulussa. Tutkimukseni kannalta Mannisen teoksen anti tältä osin on kuitenkin 

vähäinen. 

 

Vaikka V.A. Koskenniemen muistomerkkihanke ei olekaan tutkimuksellisesti saanut 

huomiota, historiallisesti ja kansallisesti merkittäviä patsashankkeita on kuitenkin 

tutkittu. Esimerkiksi taidehistorian dosentti Liisa Lindgren esittelee teoksessaan 

Monumentum. Muistomerkkien aatteita ja aikaa (2000) suomalaisen monu-

menttitaiteen historiaa. Eri patsashankkeita esimerkkeinä käyttäen Lindgren käy läpi 

julkisten veistosten vaiheita Suomessa 1800-luvun lopulta 1960-luvulle. Samalla esiin 

nousee modernismin tulo veistotaiteeseen, sekä sen herättämä keskustelu 

taiteilijoiden ja yleisön keskuudessa. Myös TUULI LÄHDESMÄKI on tarkastellut 

keskusteluja, joita muistomerkit ovat herättäneet. Esimerkiksi hänen teoksessaan 

Kuohahdus Suomen kansan sydämestä. Henkilömonumentti diskursiivisena ilmiönä 

1900-luvun lopun Suomessa (2007) tarkastelun kohteena on useampia niin suurempia 

kuin pienempiä muistomerkkihankkeita Suomessa. 

 

Vaikka Lindgrenin teos tarkastelee varhaisempia muistomerkkihankkeita kuin Kosken-

niemen muistomerkkihanke, tarjoaa se silti hyvät näköalat suomalaisen monu-

menttimuistamisen perinteeseen ja kulttuuriin sekä erityisesti siihen, mitkä seikat ovat 

pysyneet vuosikymmenien saatossa samoina ja mitkä taas ovat mahdollisesti 

muuttuneet. V. A. Koskenniemen patsashanke oli luonnollisesti paikallistason pro-

jektina pienempi kuin suuret kansalliset hankkeet, mutta yhtäläisyyksiä näiden väliltä 
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voidaan löytää. Lähdesmäen tutkimuksesta taas saa käsityksen siitä, millaista julkisista 

veistoksista käyty keskustelu on tyypillisesti ollut. 

 

Muistomerkkejä koskevia teoksia on löydettävissä lukuisia, mutta valitettavan monissa 

niistä tarkastelun kohteina olevia muistomerkkejä lähestytään rakennusteknisestä 

näkökulmasta pohtimatta sen kummemmin teoksen merkitystä. Liisa Lindgren on 

historiallisten tapahtumien lisäksi paneutunut muistomerkkien merkitykseen, 

sanomaan ja toimijoihin osana julkista taidetta. Hyödyllinen teos on toisaalta myös 

Suomen kuvanveistäjäliiton julkaisu Kuvanveisto ajassa ja tilassa (2010), jonka 

kuvanveistotaiteen asiantuntijoiden laatimat artikkelit tarjoavat ajankohtaisia näke-

myksiä niin nykyiseen kuin menneeseen veistostaiteeseen.  

 

V. A. Koskenniemen tapauksessa erityisesti hänen kirjallinen tuotantonsa on kiinnos-

tanut tutkijoita. Yksi varhaisimmista katsauksista Koskenniemeen ja hänen runoihinsa 

on Koskenniemen oman oppilaan LAURI VILJASEN kirjoittama elämäkertateos V. A. 

Koskenniemi (1935). Kirja julkaistiin samana vuonna, kun Koskenniemi täytti 50 vuotta. 

Tuoreempaa näkemystä edustaa Oulussakin professorina toiminut kirjallisuudentutkija 

PERTTI KARKAMA, joka on kirjoittanut kaksi Koskenniemen maailmankatsomusta ja 

ideologiaa käsittelevää artikkelia. Kyseiset artikkelit ovat julkaistu teoksissa Impivaara 

ja yhteiskunta. Tutkielmia kirjallisuudesta ja kulttuurista (1985) sekä Ajan paineessa. 

Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaailmasta (1999).  

 

Koskenniemestä muutaman sivun mittaisen kirjoituksen Pohjois-Suomen kirjallisuus-

historiaan (2010) on laatinut kirjallisuudentutkija VEIJO PULKKINEN. Pulkkisen tekstin 

sekä LEA ROJOLAN toimittaman Suomen kirjallisuushistoria 2. Järkiuskosta vaistojen 

kapinaan (1999) -teoksen myötä on mahdollista luoda kuvaa siitä, kuinka nykytutkijat 

näkevät Koskenniemen. Suomen kirjallisuushistoria 2:ssa Koskenniemi esiintyy lähinnä 

siellä täällä, joskin hänen toiminnastaan kulttuuripoliitikkona on myös Pertti Karkaman 

kirjoittama aukeaman mittainen, varsin kriittisensävyinen teksti. Lopuksi kirjalli-

suudentutkijoiden Koskenniemi-tutkimuksista voisi mainita vielä runoilijan syntymän 

satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ilmestyneen teoksen Runoilijan monet kasvot. 

Kirjoituksia V. A. Koskenniemestä (1985), johon on nimenmukaisesti koottu Turun 
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yliopiston Kirjallisuuden ja musiikkitieteenlaitoksen opettajien Koskenniemeä 

käsitteleviä artikkeleita. 

 

Kirjallisuudentutkijoiden esitysten lisäksi löytyy myös muutamia enemmän historian-

tutkimuksen näkökulmasta tehtyjä teoksia. Tähänastisista tutkimuksista kattavin on 

dosentti MARTTI HÄIKIÖN kaksiosainen teos V. A. Koskenniemi ‒ suomalainen 

klassikko, joka julkaistiin Koskenniemen syntymän 125-vuotisjuhlavuotena 2010. 

Teoksessaan Häikiö käy seikkaperäisesti läpi Koskenniemen elämän kuljettaen hänen 

tuotantoaan mukana. Laajan elämäkerran kautta on helppo luoda kokonaiskuva 

Koskenniemen vaiheista, mutta jossain määrin kriittinen etäisyys siihen on säilytettävä. 

Ainakin vuosina 2010‒2011  V. A. Koskenniemen Seuran johtokuntaan kuulununeen 

Häikiön subjektiivisuus on paikoin melko ilmeistä, mihin on kiinnittänyt huomiota  

Häikiön teoksen arvostelussa31 myös historiantutkija Kai Häggman. Häikiön tavoin 

tuoreinta Koskenniemi-tutkimusta edustaa artikkeleineen kirjallisuuden ja poliittisen 

historian tutkija Heikki Länsisalo, joka niin ikään näyttää kuuluneen turkulaiseen V. A. 

Koskenniemen Seuraan. Länsisalon artikkelit käsittelevät Koskenniemen poliittista 

toimintaa ja luonnetta, mutta objektiivisempaan sävyyn kuin Häikiön teos. 

 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 

Tutkimukseni kohde, V. A. Koskenniemen muistomerkkihanke, oli osa oululaista 

kulttuurielämää ja kotiseututyötä 1960-luvun alkupuolelta vuoteen 1986 saakka. Itse 

muistomerkki, joka Ainolan puistossa seisoo yhä samalla paikalla, jossa se elokuussa 

1985 paljastettiin, on omalla tavallaan myös tietenkin osa kulttuuria. Patsas ei 

muistuta nykyisiä ja tulevia kaupunkilaisia ja kaupungissa vierailevia ainoastaan 

runoilija Koskenniemestä, vaan myös siitä aktiivisten oululaisten joukosta, jotka 

toiminnallaan tekivät muistomerkin pystyttämisen mahdolliseksi. Merikosken muusat 

kertoo toisaalta V. A. Koskenniemestä ja hänen kirjallisesta tuotannostaan, toisaalta 

taas Oulusta ja sen kulttuurielämästä 1960-luvulta 1980-luvulle. 

 

                                                      
31

 Ks. Häggmanin arvostelu: Historiallinen aikakauskirja 2 (2010).  
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V. A. Koskenniemen muistomerkkihanke oli ja on edelleen osa suurempaa muisto-

merkkien jatkumoa ja perinnettä Suomessa. Hankkeen lähtökohtien ja vaiheiden 

tutkiminen valaisee tätä jatkumoa ja tekee näkyväksi sitä, ketkä Suomessa ovat 

pystyttäneet muistomerkkejä ja kenelle. Kysymys kenelle voidaan ymmärtää kahdella 

tavalla: kenen kunniaksi veistos tehdään ja toisaalta keiden katsottavaksi se tehdään. 

Ketkä siis edustavat muistomerkin yhdistämää kansaa? Patsaat ja veistokset eivät ole 

vain merkityksettömiä taideteoksia ympäristöään kaunistamassa; niiden pystyttäjillä 

on yleensä aina jokin tarve ja sanoma sanottavanaan. 

 

V. A. Koskenniemen muistomerkkihankkeen taustalla vaikuttaneet henkilöt ja tekijät 

voidaan myös nähdä suuremmassa historiallisessa kontekstissa. Koskenniemen 

muistomerkkivaltuuskunta lukuisine alatoimikuntineen toimi vakiintuneiden käytän-

töjen ja perinteiden mukaan osana omaa aikaansa ja ympäristöään. Toiminnan tarkas-

teleminen voi auttaa huomaamaan oululaisen (kulttuuri)elämän erityispiirteitä ja 

näkemään, mikä merkitys sillä on ollut kaupungille ja sen asukkaille. Koskenniemen 

muistomerkkihankkeen vertaaminen esimerkiksi suurempiin kansallisiin hankkeisiin ei 

kuitenkaan ole kovinkaan mielekästä jo pelkästään hankkeiden kokoerojen vuoksi.  

 

Tutkimukseni rajautuu melko luonnostaan käsittämään vuodet 1965‒1986. Oulu-

seuran historiikissa mainitaan ajatuksen muistomerkistä olleen esillä jo seuran 

perustamisvuodesta 1962 lähtien. Muistomerkkivaltuuskunnan jälkeenjääneistä 

papereista ei kuitenkaan löydy viitteitä tästä, eikä työn laajuuden huomioiden ole 

järkevää tai edes mahdollista käydä Oulu-seuran arkistoa kokonaisuudessaan läpi tätä 

tukevan aineiston löytämiseksi. Oulu-seura ryhtyi toimeen muistomerkkiasiassa 

syksyllä 1965 ja hankkeen konkreettinen lopputulema, Merikosken muusat -patsas, 

paljastettiin Ainolan puistossa elokuussa vuonna 1985. Lopullisesti hanke sai kuitenkin 

päätöksensä vasta seuraavan vuoden puolella, joten näin ollen tutkimukseni pääte-

piste on vuosi 1986. 

 

Tutkimukseni pyrkii vastaamaan luonnollisesti keskeisiin kysymyksiin, kuten miksi V. A. 

Koskenniemen muistomerkkihanke aktualisoitui. Tähän liittyen on paikallaan 

tarkastella sitä, miksi hankkeeseen ryhdyttiin juuri Oulussa, ja kuka tai ketkä sen 
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takana olivat. Nousiko aktiivisista kotiseututyön harrastajien riveistä joku tai jotkut 

muita selkeämmin esille, ja mitkä olivat heidän motiivinsa ja päämääränsä hank-

keessa?  

 

Yhtälailla olennainen on kysymys V. A. Koskenniemen hahmosta. Miksi Koskenniemi 

ansaitsi muistomerkin? Koskenniemi joutui elämänsä loppupuolella kovan arvostelun 

kohteeksi. Sotien jälkeen aika oli ajanut osin ohitse hänen vakaumuksellisesta 

isänmaallisuudestaan ja lyriikastaan. Hänen ristiriitainen jälkimaineensa ei voinut olla 

vaikuttamatta muistomerkkihankkeeseen. Siksi onkin kiinnostavaa tarkastella, kuinka 

se näkyi prosessin aikana ja toisaalta millainen vastaanotto muistomerkillä aikanaan oli 

Oulussa ja muualla Suomessa. Tähän liittyen on myös paikallaan perehtyä siihen, miten 

yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja poliittiset taustatekijät vaikuttivat hankkeeseen ja sen 

etenemiseen. 

 

Myös hankkeen pitkä kesto herättää helposti kysymyksiä. Tutkimuksessani paneudun 

siihen, mistä johtui, että hanke kesti lopulta yli kaksikymmentä vuotta. Historiallisia 

patsashankkeita tarkasteltaessa voidaan huomata, ettei kaksikymmentä vuotta ollut 

mitenkään tavattoman pitkä aika. Suomessa suurmiesten patsashankkeiden kohdalla 

on voinut hyvin vierähtää vuosikymmen jos toinenkin, sillä erimielisyydet ja riidat usein 

hidastivat prosesseja. Koskenniemen muistomerkkihankkeen tapauksessa on siis 

paikallaan tutkia sitä, johtuiko viivästys kiistoista vai kenties joistakin muista syistä. Vai 

saattoiko aikaraja todella olla alunperinkin asetettu Koskenniemen satavuotissynty-

mäpäivän tienoille? 

 
LÄHTEET JA MENETELMÄT  
 

Tärkeimmän lähdeaineistoni muodostaa Oulun maakunta-arkistossa säilytettävä V. A. 

Koskenniemen muistomerkkivaltuuskunnan arkisto, joka sisältää hanketta koskevia 

asiakirjoja kahdenkymmenen vuoden ajalta. Ajallisesti laaja arkistomateriaali ei silti ole 

niin kattava kuin voisi toivoa. Hankkeen aikana syntynyt asiakirja-aines koottiin yhteen 

Oulun maakunta-arkistoon luovuttamista varten vasta vuonna 1986. Niinpä papereita 
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vaikuttaa hukkuneen matkan varrella, joten joissain tapauksissa johtopäätöksiä on 

täytynyt tehdä niiden tiedonmurusten pohjalta, joita on ollut käytettävissä.  

 

Toinen tärkeä aineisto on  Koskenniemen muistomerkkivaltuuskunnan perustaneen 

Oulu-seuran arkisto, johon perehtymällä täydensin muistomerkkivaltuuskunnan asia-

kirjoista saamaani kuvaa. Arkistoaineksen tukena hyödynsin työssäni Oulu-seuran 

historiikkia Uutta luoden, vanhaa vaalien. Oululaista kotiseututyötä 50 vuotta 

1962‒2012 (2012), joka on seuran itsensä laatima, eikä näin ollen liene kaikilta osin 

kaikista puolueettomin esitys. Historiikki kuitenkin tarjoaa tiivistetyn katsauksen 

seuran 50-vuotiseen toimintaan ja esittelee samalla sen keskeiset henkilöt. Edellä 

mainittujen arkistoainesten lisäksi perehdyin hieman myös oululaisen kulttuurijärjestö 

Merikoskikerhon papereihin sekä Oulun kaupunginhallituksen ja kaupungin kuvatai-

delautakunnan pöytäkirjoihin niiltä osin, kun uskoin niistä voivan olla hyötyä 

tutkimukseni kannalta.  

 

Muistomerkkivaltuuskunnan arkisto koostuu muun muassa erilaisista hankkeen 

etenemistä koskevista asiakirjoista, valtuuskunnan ja sen alaisten toimikuntien 

kokouspöytäkirjoista, toimintakertomuksista, sopimuksista, kirjeistä, valokuvista, 

lehdistä ja lehtileikkeistä. Osa papereista on päätynyt Oulu-seuran arkistoon. 

Muistomerkkivaltuuskunnan vaiheita valaisevia toimintakertomuksia on laadittu vain 

yksi, ja sekin vasta hankkeen päätyttyä vuonna 1986. Kokonaiskuvan ja käännekohtien 

hahmottamisessa apuna oli siis käytettävä muita lähteitä, kuten valtuuskunnan ja 

toisaalta Oulu-seuran kokouspöytäkirjoja sekä Oulu-seuran toimintakertomuksia. 

 

Erityisesti Oulu-seuran hallituksen pöytäkirjoista on ollut mahdollista selvittää, miten 

hanke lähti alussa etenemään ja millaisia mahdollisia hankaluuksia se kohtasi. Muisto-

merkkivaltuuskunnan ja sen alaisten eri toimikuntien pöytäkirjojen ja muiden 

asiakirjojen, kuten kirjeiden tarkastelulla olen luonut tarkan kuvan tapahtumien 

kulusta ja päässyt selville hankkeen kannalta merkittävistä henkilöistä. Muistomerk-

kihanketta koskevista tiliasiakirjoista selvisi rahankeräyksen etenemisen pääpiirteet ja 

toisaalta merkittävimpien rahalahjoitusten tekijät. Kaupunginhallituksen ja kuvataide-

lautakunnan pöytäkirjoissa muistomerkkihanke esiintyy muutamia kertoja. Kyseisten 
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asiakirjojen avulla olen syventänyt ja tarkentanut arkistosta saamaani tietoa valtuus-

kunnasta ja sen toiminnasta. 

 

Arkistoaineksen tukena olen käyttänyt tutkittavalla aikavälillä julkaistua sanomalehti-

kirjoittelua oululaisissa sanomalehti Kalevassa, Kansan Tahdossa, Liitossa ja Pohjolan 

työssä sekä ilmaisjakelulehti Oulu-lehdessä. Valtakunnallisista lehdistä valitsin tarkas-

teltavakseni Helsingin Sanomat ja Suomen Sosialidemokraatin. Kyseisistä lehdistä olen 

etsinyt niin toimittajien kuin lukijoidenkin kirjoituksia muistomerkkiin tai hankkeeseen 

liittyen. Käytettävissä olevan ajan vuoksi minun ei ole ollut mahdollista järjes-

telmällisesti perehtyä kaikkiin kyseisten lehtien numeroihin. Tutkittavia ajanjaksoja 

valitessani olen keskittynyt sellaisiin ajankohtiin, jolloin hankkeessa tapahtui jotain 

merkittävää. Yksi tällainen tapahtuma oli esimerkiksi muistomerkin kutsukilpailun 

julkistaminen toukokuussa 1981. Tämän lisäksi olen hyödyntänyt myös muistomerkki-

valtuuskunnan arkistosta löytyviä lehtileikkeitä, joita on koottu sattumanvaraisesti eri 

vuosilta ja eri lehdistä. 

 

Mahdollista kirjoittelua olen etsinyt myös kulttuurilehti Kaltiosta ja Pohjoisesta sekä 

Oulun ylioppilaslehdestä. Kaltiota oli aikanaan perustamassa muun muassa Atte 

Kalajoki 1940-luvun lopulla. Pohjoinen taas sai alkunsa Kaltion piirissä syntyneiden 

erimielisyyksien seurauksena vuonna 1964. Sen ilmestyminen loppui kuitenkin jo 1970-

luvun alussa. Oulun ylioppilaslehti aloitti ilmestymisensä vuonna 1961 ja jatkaa sitä 

edelleen. Kyseiset lehdet ovat osaltaan laajentaneet ja selventäneet näkemystäni 

oululaisesta kulttuurielämästä etenkin 1960-luvulla. Tätä tutkimukseni puolta 

täydentävät myös haastattelut, joissa hyödynnän muutamien Oulussa 1960-luvulla 

eläneiden aikalaisten kokemuksia ja muistoja.  

 

Haastattelemani henkilöt ovat Oulu-seurassa pitkään puheenjohtajana toiminut, 

nyttemmin toimesta jo sivuun siirtynyt arkkitehti ja kotiseutuneuvos Kaarina Niskala, 

kulttuurivaikuttaja, sanomalehti Kalevan entinen kulttuuritoimittaja Kaisu Mikkola, 

opettajan työstä eläkkeelle jäänyt ja kattavan Oulun kaupungin historiaa käsittelevän 

teoksen laatinut Turo Manninen sekä entinen Oulun kaupungin apulaiskau-

punginjohtaja, opetusneuvos Matti Rossi. Näistä henkilöistä Kaisu Mikkola ja Matti 
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Rossi olivat myös mukana V. A. Koskenniemen muistomerkkihankkeessa, joskin ensin 

mainittu vain nimellisesti. Niin Mikkola, Manninen kuin Rossikin ovat kukin itse eläneet 

1960-luvulta lähtien Oulussa, mikä tarkoittaa, että heillä on omakohtaista kokemusta 

menneistä vuosikymmenistä Oulussa. Toisaalta on myös muistettava, että kyseessä on 

jokaisen oma subjektiivinen kokemus, johon ovat vaikuttaneet lukuisat eri tekijät. 

Myös Koskenniemen muistomerkin toteuttaneen taiteilija Terho Sakin haastat-

teleminen olisi varmasti ollut paikallaan, mutta ei valitettavasti ollut mahdollista, sillä 

Sakki kuoli vuonna 1997. 

 

Työni edustaa laadullista tutkimusta, jossa painopiste on ensisijaisessa lähdeaineksessa 

eli valtuuskunnan ja sen alaisten toimikuntien synnyttämässä asiakirjamateriaalissa, ja 

sen kriittisessä läpikäynnissä. Kontekstin luominen ja ilmiön asettaminen omaan 

aikaansa on ollut tutkimukseni kannalta tärkeää. Arkistomateriaalin kautta olen luonut 

kuvan siitä, miten hanke kokonaisuudessaan eteni ja mitkä olivat sen käännekohdat. 

Sanomalehdissä esiintynyttä keskustelua analysoimalla taas olen selvittänyt sitä, miten 

muistomerkkihankkeeseen suhtauduttiin ja millainen vastaanotto muistomerkillä oli. 

Valtakunnallisten sanomalehtien kirjoituksista olen tarkastellut mielipidekirjoituksia ja 

toisaalta toimituksellista aineistoa erikseen omissa alaluvuissaan. Haastattelujen 

kautta on ollut mahdollista löytää muuta aineistoa tukevaa tietoa, mutta toisaalta 

myös sellaista, mikä ei arkisto- ja sanomalehtiaineksessa nouse esille. Niin arkisto-, 

sanomalehti- kuin haastattelumateriaalinkin käyttö ovat kaikki yhdessä auttaneet 

muodostamaan tutkimukseni kohteena olevasta ilmiöstä, V. A. Koskenniemen 

muistomerkkihankkeesta, monipuolisen ja tarkan kuvan. 
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1. MUISTOMERKKIHANKE KÄYNNISTYY 

1.1. ALOITE OULU-SEURALLE 
 

Vuoden 1965 syyskuun 21. päivänä Oulun kaupunginjohtaja Arvo Heinon luokse oli 

kokoontunut seitsenhenkinen kotiseutuväen ryhmä sekä muutama toimittaja paikal-

lisista sanomalehdistä. Tilaisuuden tarkoituksena oli virallisesti käynnistää runoilija V. 

A. Koskenniemen muistomerkkihanke luovuttamalla 28 nimeä sisältävä aloitekirjelmä 

kaupunginjohtaja Heinolle. Aloite oli osoitettu vuonna 1962 perustetulle Oulu-

seuralle32, jonka edustajiston puheenjohtaja Heino oli.33 Osa lähetystöön kuuluneista 

oli itsekin oulu-seuralaisia.34 Tapahtumasta uutisoivat tuolloin oululaisista sanoma-

lehdistä Kaleva, Liitto, Oulu-lehti ja Pohjolan Työ sekä kulttuurilehti Kaltio.35 Julkisella 

vierailullaan kaupunginjohtajan luokse aloitteen allekirjoittajat lienevät halunneet 

varmistaa, että hanke tulee sekä kaupungin päättäjien että tavallisten kaupunkilaisten 

tietoon. 

 

Aloitteessa toivottiin, että Oulu-seura ottaisi vastatakseen muistomerkin hank-

kimisesta oululaissyntyiselle runoilijalle V. A. Koskenniemelle. Allekirjoittajina oli 

oululaisia kulttuurihenkilöitä ja isoja nimiä, kuten Oulun läänin maaherra Kalle Määttä 

vaimoineen ja Oulun hiippakunnan piispa Hannes Leinonen.36 Hankkeella oli siis melko 

vaikuttava kannattajaryhmänsä. On epäselvää milloin tarkalleen ottaen ajatus 

muistomerkin pystyttämisestä Koskenniemelle sai alkunsa. Oulu-seuran omassa 

historiikissa todetaan patsashankkeen olleen asialistalla jo seuran alkuvaiheista lähtien 

‒ siis mahdollisesti jo vuodesta 1962 saakka ‒ mutta seuran varhaisiin pöytäkirjoihin ei 

tästä ole jäänyt mainintoja. Näin ollen on vaikea sanoa oliko ajatus olemassa jo 

                                                      
32

 Viralliselta nimeltään Oulu-seura oli Kotiseutuseura Oulu r.y. Seura piti rekisteröidä kyseisellä nimellä, 
koska Oulu-seura -nimi oli jo käytössä Turussa. Epävirallisissa yhteyksissä seurasta puhuttiin kuitenkin 
alusta asti Oulu-seurana. Kotiseutuseura Oulu r.y. vaihtoi nimensä virallisesti Oulu-seuraksi vuonna 
1971, kun turkulaisseura lopetti toimintansa. Cajan et al. 2012, 10, 15. Tässä työssä käytän koko ajan 
nimeä Oulu-seura epäselvyyksien välttämiseksi. 
33

 Kaleva 22.9.1965; Liitto 22.9.1965; Oulu-lehti  24.9.1965; Cajan et al. 2012, 10. 
34

 Kotiseutuseura Oulu r.y:n hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja edustajiston luettelot 1962‒1980. 
Oulu-seuran arkisto (OsA) Ba:1. Oulun Maakunta-arkisto (OMA).  
35

 Kaleva 22.9.1965; Veikko Kerola, "Muistomerkki V. A. Koskenniemelle Ouluun" (art.). Kaltio 1/1966; 
Liitto 22.9.1965; Oulu-lehti 24.9.1965; Pohjolan työ 23.9.1965. 
36

 Liitto 22.9.1965. 
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aiemmin vai saattoiko Koskenniemen kuolema elokuussa 1962 toimia idean 

herättelijänä.37 Syksyllä 1965 ryhdyttiin kuitenkin ensimmäisiin konkreettisiin toimiin 

hankkeen hyväksi.38  

 

Oulu-seuran perustamisen takana oli ollut ajatus kotiseutuseurasta, jonka tehtävänä 

olisi tukea kotiseututyötä Oulussa. Seuran tavoitteisiin kuului edistää kaupungin 

kehitystä, ja kohentaa sen ulkonäköä. Yhtälailla tärkeiksi koettiin kaupungin 

tunnettuuden lisääminen ja historian vaaliminen sekä kaupunkilaisten innostaminen 

mukaan työhön.39 Oulun menneisyyden arvostamiseen liittyi olennaisesti oululaisten 

merkkihenkilöiden kunnioittaminen, mistä V. A. Koskenniemen muistomerkkihanke oli 

hyvä esimerkki. Koskenniemellä oli jo ennestään kulttuuritoimintaa harrastavan 

Merikoskikerhon vuonna 1961 hankkima muistolaatta keskustassa Kauppurienkadulla, 

jonka varrella runoilija oli suurimman osan lapsuuttaan asunut.40 Tosin kaupungin 

hoitoonsa ottama laatta oli ehtinyt olla muutamia vuosia teillä tietämättömillä sen 

jälkeen, kun Koskenniemen vanha kotitalo purettiin. Vuonna 1965 se löytyi "romu-

kopasta", kuten Pentti Tuovinen asian kärkevästi ilmaisi Oulun kulttuuripolitiikkaa 

käsitelleessä kirjoituksessaan Pohjoisessa.41 

 

Muistomerkkialoite eteni odotetusti Oulu-seuran hallintoelimisissä. Tammikuussa 

vuonna 1966 seuran silloinen puheenjohtaja, professori Paavo Havas yhdessä kahden 

edeltäjänsä, rehtori Oskari Inkalan ja pankinjohtaja Tuomas Helevän kanssa kävivät 

jälleen kaupunginjohtaja Heinon luona. Asianaan heillä oli neuvotella Oulun päivien 

järjestämisestä yhteistyössä kaupungin kanssa sekä keskustella Koskenniemen 

muistomerkkiasiasta. Ikäväkseen he saivat kaupunginjohtajalta tiedon, ettei kaupun-

gilla ollut toistaiseksi mahdollisuuksia tukea muistomerkkihanketta rahallisesti, 

ainakaan niin kauan kuin kirjailija Teuvo Pakkalan patsashanke oli keskeneräinen.42 

Pakkalan muistomerkki oli ollut vireillä vuodesta 1962 lähtien, jolloin kaupunginhallitus 

                                                      
37

 Hallituksen kokousten pöytäkirjat 1962‒1980. OsA Cb:1. OMA;  Cajan et al. 2012, 14.  
38

 Tämä selviää esimerkiksi Panun pakinasta  Oulu-lehdessä 26.10.1965.     
39

 Cajan et al. 2012, 11. 
40

 Atte Kalajoki, "Runoilijan jäähyväiset koulukaupungilleen" (art.). Kaltio 4/1961.  
41

 Kaleva 20.5.1982; Pentti Tuovinen, "Kulttuurirovio" (art.). Pohjoinen 3/1965. 
42

 Hallituksen kokouspöytäkirjat 20.1. ja 15.2.1966. OsA Cb:1. OMA. 
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oli sopinut veistoksen tekemisestä taiteilija Oskari Jauhiaisen kanssa. Jauhiaisen 

muiden töiden vuoksi hanke oli kuitenkin sillä haavaa pysähdyksissä.43 

 

Kaupungin päätöksessä olla rahoittamatta V. A. Koskenniemen muistomerkkiä ei liene 

ollut kyse poliittisista tekijöistä. Kyse ei myöskään ollut siitä, että Oulun kaupunki olisi  

suhtautunut nihkeästi taiteen hankkimiseen.44 Vaikka kaupunkia oli moitittu kulttuuri-

vihamieliseksi, se tuskin todellisuudessa oli sen taantumuksellisempi kuin muutkaan 

Suomen kaupungit.45 Oulun apulaiskaupunginjohtajana 1970- ja 1980-luvuilla toimi-

neen Matti Rossin mukaan Oulussa yleinen käytäntö oli, että kun useita varoja vaativia 

hankkeita ilmaantui, ne laitettiin järjestykseen, jonka mukaan edettiin.46 1960-luvulla 

Oululla oli Pakkalan patsaan lisäksi asialistallaan ainakin taidemuseon perustaminen. 

Tilojen hankkiminen ja taidekokoelman kartuttaminen vaativat kaupungin varoja. 

Lisäksi julkisten rakennusten kaunistamiseksi hankittiin maalauksia ja veistoksia, joiden 

hankintakustannukset tosin oli sisällytetty rakennusten määrärahoihin. Mannisen 

mukaan tämä tuli tavaksi monissa Suomen kaupungeissa vuosikymmenen alussa.47 

Samaan aikaan myös ryhdyttiin kunnallistamaan monia aiemmin yksityisin varoin 

toimineita kulttuurilaitoksia, sillä oli ymmärretty etteivät ne tulisi pidemmän päälle 

ominaan toimeen.48  

 

Jäädessään vaille kaupungin taloudellista tukea Oulu-seuran oli ryhdyttävä toimeen 

muistomerkin hankkimiseksi omin voimin. Seuraavana toimenpiteenään seuran 

hallitus siirsi asian Pro Oulu -jaostolleen, jonka tuli suunnitella ja valmistella patsaan 

hankintaa ja sen paikkaa.49 Tässä vaiheessa ainakin muutamalla hankkeeseen 

kuuluneella henkilöllä oli jo käsitys siitä, mihin muistomerkki tuli sijoittaa. Panu-

pakinassaan lokakuussa 1965 Atte Kalajoki nimittäin pohti Lohipadonniemen50 

olemattomia patsaita ja kertoi muistomerkkiasiaa ajaneen Veikko Kerolan puhuneen 

Lohipadonniemestä ja ylipäätään kosken tuntumasta Koskenniemen muistomerkin 

                                                      
43

 Teuvo Pakkalan muistopatsas, 1973. Elektr. dokumentti. 
44

 Ks. esimerkiksi Manninen 1995, 319‒325. 
45

 Turo Mannisen haastattelu. Oulu 2.6.2014. 
46

 Matti Rossin haastattelu. Oulu 27.5.2014. 
47

 Manninen 1995, 319‒321. 
48

 Turo Mannisen haastattelu. Oulu 2.6.2014. 
49

 Oulu-seuran hallituksen kokouspöytäkirja 15.2.1966. OsA Cb:1. OMA. 
50

 Ks. liite 1. 
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paikkana. Samassa yhteydessä Kalajoki vetosi lehden lukijoihin, jotta nämäkin olisivat 

kertoneet mielipiteensä.51 Epäilemättä Lohipadonniemi lähiympäristöineen koettiin 

luontevimmaksi paikaksi patsaalle, sillä koski oli aikoinaan ollut tunnusomainen piirre 

kaupungille ja vaikuttanut niin Koskenniemen kuin muidenkin oululaiskirjailijoiden 

tuotantoon. 

 

Uutiset aloitteen luovuttamisesta kaupunginjohtajalle muun muassa sanomalehti 

Kalevassa, Liitossa ja Pohjolan Työssä olivat poikineet jo tarjouksen kemiläiseltä 

kuvanveistäjältä Ensio Seppäseltä. Tammikuun 30. päivä vuonna 1966 päivätyssä 

kirjeessään Oulu-seuralle Seppänen ilmaisi kiinnostuksensa muistomerkin toteut-

tamiseen ja koska oletti patsaasta haluttavan näköisen, uskoi hän voivansa luvata sen 

myös sitä olevan. Seppäsellä oli myös valmiina luonnos toisesta patsaasta, jonka hän 

kertoi olevan aiheensa puolesta sovelias yliopistokaupunkiin sijoitettavaksi. Hän antoi 

ymmärtää, että Koskenniemen muistomerkin hankintakustannuksilla olisi siis mahdol-

lista saada kaksi patsasta.52 

 

Kirjeessään Seppänen pyrki vakuuttamaan Oulu-seuran siitä, ettei patsaasta kannata 

järjestää kutsukilpailua. Paitsi että ne tulivat usein järjestäjilleen kalliiksi, kilpailuraadin 

kahdella pakollisella kuvanveistäjäjäsenellä oli käytettävissään kaksi ääntä per henkilö, 

kun taas maallikkojäsenillä vain yksi. Tässä piili vaara, että kilpailun voittaisi luonnos, 

joka ei olisi kilpailun järjestäjien enemmistölle mieluinen. Väitteensä tueksi Seppänen 

oli liittänyt kirjeeseensä mukaan kuvanveistokilpailuista kertovia lehtileikkeitä.53 

Hankkeen ulkopuolisilla raadin kuvanveistäjäjäsenillä oli siis melkoisen suuri sananvalta 

muistomerkin valitsemisessa. 

 

Kuvanveistäjä Seppäsen tarjous asetti Oulu-seuran valinnan eteen: jotta tarvittavien 

varojen määrää ja keräämistä voitiin suunnitella, oli ensitilassa päätettävä tilattaisiinko 

veistos suoraan joltakulta taiteilijalta vai järjestettäisiinkö sen tiimoilta kilpailu. Asiaa 

pohtinut Pro Oulu -jaosto ei säikkynyt Seppäsen uhkakuvia. Se esitti hallitukselle, että 

                                                      
51

 Panu, "Lohipadonniemen olemattomat patsaat" (pak.)Oulu-lehti 26.10.1965. 
52

 Kaleva 22.9.1965; Liitto 22.9.1965; Pohjolan Työ  23.9.1965; Ensio Seppäsen kirje Oulu-seuralle 
30.1.1966. V. A. Koskenniemen muistomerkkitoimikunnan arkisto (KmA) Ea:1. OMA. 
53

 Ensio Seppäsen kirje Oulu-seuralle 30.1.1966. KmA Ea:1. OMA. 
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muistomerkistä järjestettäisiin avoin kilpailu ja että muistomerkin paikan varaamiseen 

Raatinsaaren Lohipadonniemestä ryhdyttäisiin välittömästi.54 Taiteentutkija SARI 

NOKKANEN toteaa kuvataidekilpailuja koskevassa artikkelissaan, että taideteosta 

haluavat tahtovat järjestää kilpailuja, koska eivät välttämättä tiedä millaisen teoksen 

haluavat tai kenen puoleen asiassa voisivat kääntyä. Kilpailun myötä prosessiin 

saadaan mukaan asiantuntijoita, joiden ammattitaito tuo hankkeelle tiettyä 

pätevyyttä. Kilpailun hyvä puoli on myös se, että odottamattaan kilpailun järjestäjät 

voivat saada tarjolle jotain, mitä eivät edes tienneet haluavansa.55 

 

Oulu-seuran tapauksessa voidaan olettaa, että mitään selkeää käsitystä siitä, millainen 

muistomerkki oltiin hankkimassa, ei ollut muodostettu. Yksittäisillä henkilöillä lienee 

ollut omat näkemyksensä ja toiveensa, mutta yhteistä kantaa ei mitä ilmeisimmin ollut 

tai ainakaan sitä ei missään tuotu esille. Pro Oulu -jaoston esitys avoimesta kilpailusta 

tuntuu luontevalta tässä valossa. Ensio Seppäsen oletus näköispatsaasta ei tiettävästi 

perustunut mihinkään viralliseen Oulu-seuran lausuntoon tai tiedonantoon. Toden-

näköisesti Seppänen oletti muistomerkistä tulevan Koskenniemen muotokuva siksi, 

että merkkihenkilöiden muistomerkit olivat siihen asti tavanneet hyvin usein olla 

sellaisia. Tutkija RIITTA KORMANON mukaan 1960-luvulla julkisia taideteoksia tilanneet 

olivat vielä  kiinni perinteisessä muistomerkkiajattelussa.56 Myös Lindgren kirjoittaa, 

että henkilö- ja sotamuistomerkkien modernisoituminen oli mutkaisempi prosessi kuin 

niin kutsuttujen vapaiden teosten. Yleisö odotti muistomerkeiltä realistisuutta ja 

ymmärrettävyyttä, ei abstrakteja muotoja ja kuvioita, joiden perusteella ei voinut 

sanoa kenen muistoksi patsas oli pystytetty.57 

 

1.2. MUISTOMERKIN PERUSTELEMINEN 

 

Kuvanveistokilpailun toteuttaminen vaati taakseen rahaa, jonka saamiseksi oli taas 

oululaiset ja lähiseutujen asukkaat saatava myötämieliseksi hankkeelle. Kaupunki-

                                                      
54

 Hallituksen kokouspöytäkirja 26.5.1966. OsA Cb:1. OMA. 
55

 Nokkanen 2010, 81‒82. 
56

 Kormano 2010, 65. 
57

 Lindgren 2000, 218‒219. 
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laisten vakuuttaminen muistomerkin tarpeellisuudesta oli tärkeää myös siksi, että 

julkisena veistoksena se tuli olemaan kaikkien henkistä omaisuutta. V. A. Kosken-

niemen ristiriitaiseen maineen takia muistomerkkihankkeen saattoi odottaa myös  

herättävän vastustusta tietyissä piireissä, kuten vasemmistolaisten keskuudessa. 

Kuusikymmentäluvun puolivälissä Koskenniemeä koskeneet kiistat lienevät olleet 

kansalla vielä hyvässä muistissa. Kyseisen vuosikymmenen alussa ylioppilaaksi kirjoit-

tanut kulttuurivaikuttaja Kaisu Mikkola muistaa, ettei Koskenniemi ollut tuolloin enää 

kunniassa, joskin esimerkiksi hänen omassa koulussaan Oulun tyttölyseossa Kosken-

niemi oli säilyttänyt asemansa.58 Poliittisen maineen lisäksi ajatuksiin Koskenniemestä 

etenkin nuorempien polvien mielessä vaikuttivat käsitykset hänen runoutensa vanhan-

aikaisuudesta ja modernismin vastaisuudesta. Esimerkiksi Turo Manninen mainitsee, 

ettei arvostanut Koskenniemi siksi, että tämä ei ymmärtänyt modernismia.59 

 

Kaikesta päätellen muistomerkkiä Koskenniemelle ajaneet olivat valmistautuneet 

kohtamaan jonkinlaista vastarintaa tai vähintäänkin epäilyä hankettaan kohtaan. 

Esimerkiksi aktiivisesti muistomerkkihanketta ajanut Veikko Kerola uskoi Kosken-

niemellä olevan epäilijänsä.60 Kaltion vuoden 1966 ensimmäisessä numerossa 

ilmestyneessä muistomerkkialoitetta käsittelevässä tekstissään Kerola totesi:  

Saatetaan myös sanoa: hukkaan heitettyjä rahoja tällaiset muistomerkki-

puuhat. Tokkopa sentään! Nykytaiteellehan rahat menevät, jos joku kuvan-

veistäjä saa tällaisen muistomerkkitilauksen.61 

Kommentillaan Kerola saattoi pyrkiä puolustamaan Koskenniemen muistomerkki-

hanketta jo ennen kuin kukaan sitä oli ehtinyt kyseenalaistamaankaan. Kääntämällä 

hanke taiteen tukemiskysymykseksi oli mahdollista koettaa kiinnittää yleisön huomio 

muualle kuin Koskenniemen tahriintuneeseen maineeseen. 

 

Tuuli Lähdesmäki on havainnut omassa muistomerkkihankkeita koskevassa tutkimuk-

sessaan, että patsain muistettavia henkilöitä on voitu puheissa ja kirjoituksissa omia ja 

käyttää paikkakunnan omanarvontunnon nostamiseen, vaikka henkilöt ovat saattaneet 
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 Kaisu Mikkolan haastattelu. Oulu 11.6.2014. 
59

 Turo Mannisen haastattelu. Oulu 2.6.2014. 
60

 Panu, "Lohipadonniemen olemattomat patsaat" (pak.) Oulu-lehti 26.10.1965. 
61

 Veikko Kerola, "Muistomerkki V. A. Koskenniemelle Ouluun" (art.). Kaltio 1/1966.  
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elää valtaosan elämästään muualla. Muistettavista voitiin luoda kuvaa hahmoina, joille 

paikkakunnalla ja sen identiteetillä oli ollut erityinen merkitys.62 Myös V. A. Kosken-

niemen muistomerkin perustelemisessa luontevinta vaikuttaa olleen vedota oulu-

laisten paikkakuntaylpeyteen. Vaikka V. A. Koskenniemi eli valtaosan elämästään 

Helsingissä ja Turussa, hän oli kuitenkin syntynyt ja elänyt lapsuutensa Oulussa. Tämä 

riitti tekemään hänestä oululaisten oman pojan. Koskenniemi oli kirjailijoiden 

kaupungiksi sanotun Oulun yksi menestyneimmistä kasvateista. Muistomerkin kuvan-

veistokilpailusta kertovassa uutisessa Veikko Kerola toteaa:  

Mehän etsimme sopivaa luonnosta nimenomaan pohjoispohjalaista 

Koskenniemeä ja hänen nuoruuden runouttaan kuvaavaa muistomerkkiä 

varten.63 

Koskenniemen oululaislähtöisyys ja menestyksekäs ura olivat perimmäisin syy, miksi 

muistomerkki ylipäätään tuli pystyttää ja toisaalta miksi se oli pystytettävä juuri 

Ouluun. Runoilijan oululaisuuden esiintuominen korosti sitä, että patsas oli kunnian-

osoitus nuorelle Koskenniemelle, jolloin hänen maineensa toinen, ryvettynyt puoli, 

voitiin  sopivasti jättää huomioitta.  

 

Muistomerkkihankkeesta vastanneet henkilöt pyrkivät markkinoimaan Koskenniemeä 

erityisesti Oulun kuvaajana. Vielä Koskenniemen Oulun vuosina vapaana kuohunut 

Merikoski ymmärrettiin hänen tuotantonsa merkittäväksi innoittajaksi. Esimeriksi 

muistomerkin aloitekirjelmässä allekirjoittajat huomauttivat, että  

kukaan toinen Oulussa syntyneistä runoilijoista ei ole runoissaan käsitellyt 

synnynseutunsa aiheita niin paljon kuin Koskenniemi, Merikosken laulajana 

hänet koko Suomi tuntee.64  

Ottamatta kantaa väitteen paikkansapitävyyteen on paikallaan todeta, että tekstissään 

Oulu omansa ottaa? kirjallisuudentutkija LIISI HUHTALA ei ole katsonut aiheelliseksi 

rajata Koskenniemeä "varsinaiseksi Oulun kuvaajaksi".65 Huhtalan mukaan Kosken-

niemi on mielletty valkean kaupungin, siis Oulun, runoilijaksi, vaikka esimerkiksi 
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Valkeat kaupungit -kokoelman runo Yli vaikenevain kattoin kuvannee todennäköi-

simmin Helsinkiä.66 

 

Koskenniemen kaunokirjallisessa tuotannossa Oulu painottui alkuun. Tärkeimmät 

teemat olivat koski ja koulutie, jotka esiintyivät runoilijan lapsuuden ja kotiseudun 

kaihoa ilmentävissä runoissa, kuten Koulu kosken rannalla ja Koulutie sekä ainoaksi 

jääneessä romaanissa Konsuli Brennerin jälkikesä.67 Kaikki Oulu-aiheiset runot eivät 

kuitenkaan olleet niin mairittelevia: Syysaamu pikkukaupungissa maalaili kuvaa 

Oulusta, jossa "matalat talot makaavat ruumisarkkujen lailla, ‒ ‒ ja ihmiset uinuvat 

vuossataisuntaan". Viljasen mielestä Koskenniemi ensimmäisellä kokoelmallaan Runoja 

ei mitenkään tarkoituksellisesti pyrkinyt kuvaamaan kotiseutuaan. Hänen mielestään 

Oulu ilmestyi varsinaisesti Koskenniemen lyriikkaan vasta toisen, Valkeat kaupungit -

kokoelman myötä vuonna 1908, silloinkin " ‒ ‒ valkeiden kaupunkien hennosti 

ylevöityneessä hahmossa, elämän yksinkertaisen rauhan vertauskuvana".68 

Kirjallisuudentutkija Pertti Karkamakin on todennut, että Koskenniemen runot olivat 

"jatkuvaa eroa kotiseudusta, loittonemista lapsuudesta ja nuoruudesta".69 

 

Kirjallisuudentutkijat ovat sittemmin huomauttaneet, etteivät koski ja pohjoinen 

ilmansuunta Koskenniemen tuotannossa viitanneet vain lapsuuden maisemaan. 

Esimerkiksi Pulkkinen kirjoittaa kosken toimineen yhdistävänä tekijänä Koskenniemen 

lyriikan keskeisten teemojen välillä. Koski oli vertauskuva, jota Koskenniemi käytti 

kuvaamaan yksilön hetkellisyyttä ikuisessa maailmankaikkeudessa. Samalla pohjoisuus 

ja Merikoski yhdistyi hänen isänmaallisissa teksteissään suurempiin kokonaisuuksiin.70 

Huhtala taas toteaa, että "‒ ‒ Koskenniemen nuoruusajan Oulun topografiasta katsoen 

koski myös on luontevin ‒ ainoa luonteva ‒ monensuuntaiselle symboliikalle".71 
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Muistomerkin puuhaajat tiedostivat sen tosiseikan, ettei Oulu ollut ainoa Suomen 

kaupunki, jolla oli oikeus V. A. Koskenniemeen. Kun ajatus muistomerkistä oli lopulta 

syntynyt, hanke haluttiin saada kiireesti alulle, jottei mikään muu kaupunki ehtisi ensin 

patsasta hankkimaan.72 Lindgrenin mukaan muistomerkkien pystyttämisen historiassa 

on ollut tavallista, että tärkeiksi koetuista merkkihenkilöistä on kilpailtu niiden 

kaupunkien kesken, jotka ovat kyseisen henkilön nähneet omanaan.73 Kaikkein 

potentiaalisin uhka Oululle tässä tapauksessa oli epäilemättä Turku, jolla silläkin oli 

vahvat syyt vaatia Koskenniemeä itselleen. Oululaisten onneksi turkulainen V. A. 

Koskenniemen Seura, joka perustettiin vuoden 1965 lopulla, ryhtyi tukemaan Oulun 

hanketta muun muassa keräämällä rahaa muistomerkkiä varten.74 

 

Edeltävällä vuosisadalla suurmiesten monumentit olivat merkki kansan sivistyksen 

tasosta. Valistuneet kansalaiset ymmärsivät nationalismin hengessä nostaa merkki-

henkilönsä jalustoille merkiksi omasta erityisyydestään.75 Voidaan ajatella, että 1960-

luvun Oulussakin pyrittiin samalla tapaa korostamaan omaa ainutlaatuisuutta ja 

merkittävyyttä suomalaisten kaupunkien joukossa. Oululaisten käsitykseen kau-

pungistaan kuului vahva menneisyys kirjailijoiden kaupunkina. V. A. Koskenniemen 

muistomerkkihankkeessa ei siinä mielessä ollut kyse siis vain edesmenneen runoilijan 

muistamisesta ja kunnioittamisesta, vaan myös Oulun esiintuomisesta erityislaatuisena 

kaupunkina. Kyseinen tavoite lienee kuitenkin ollut enemmän alitajuntainen kuin 

varsinaisesti tiedostettu ja ääneen lausuttu. 

 

Muistomerkkivaltuuskunta pyrki vakuuttamaan oululaisen yleisön Koskenniemen 

oululaisuudesta. Koskenniemi oli Oulun oma poika, joka lahjakkaana ja menestyneenä 

runoilijana oli tehnyt Oulua näkyväksi. Nyt Oulu oli Koskenniemelle muistomerkin 

velkaa. Koskenniemen maineen varjopuolia ei nostettu esiin, ja miksi olisikaan. Koska 

kansa piti saada vakuuttuneeksi siitä, että Koskenniemi oli patsaansa ansainnut, oli 
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paikallaan muistuttaa ja kerrata hänen suurimpia ansioitaan suomalaisessa kulttuuri-

historiassa, ei listata hänen uransa ja elämänsä kyseenalaisimpia vaiheita. 

 

1.3. HANKE ETENEE HITAASTI 
 

Pro Oulu -jaoston kehotuksen mukaisesti Oulu-seuran hallitus teki kesäkuun lopulla 

vuonna 1966 Oulun kaupunginhallitukselle esityksen paikan varaamisesta V. A. 

Koskenniemen muistomerkille Lohipadonniemestä. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan 

suoriltaan luvannut mitään, vaan päätti panna esityksen pöydälle siksi, kunnes saisi 

kuvaamataidetoimikunnan lausunnon ja esityksen asiasta.76 Kuvaamataidetoimikunta 

oli vuonna 1959 perustettu viisijäseninen elin, jonka tehtävänä oli tukea Oulun 

kaupunginhallitusta kuvataiteeseen liittyvissä kysymyksissä.77 Kuvataidetoimikunnalla 

ei ollut omaa päätäntävaltaa, vaan se saattoi ainoastaan antaa lausuntoja, esimerkiksi 

taideteosten hankintaan liittyen, mikä aiheutti Oulussa vuosien aikana lukuisia erimieli-

syyksiä.78 Kuvaamataidetoimikunnan vastaus kaupunginhallitukselle saapui elokuussa. 

Toimikunta painotti kannattavansa itse patsashanketta, mutta ei pitänyt paikan 

varaamista Lohipadonniemestä kannattavana. Paitsi että Lohipadonniemen alueelliset 

järjestelyt olivat kesken, alue ei muutenkaan tuntunut toimikunnan mielestä parhaalta 

mahdolliselta sijoituspaikalta muistomerkille.79 Oulu-seura taas oli esittänyt Raatin-

saaren Lohipadonniemeä patsaan paikaksi ainakin siksi, että se sijaitsi Merikosken 

tuntumassa ja tuntui siksi sopivalta Koskenniemen muistomerkille. 

 

Kuvaamataidetoimikunta kehotti palaamaan paikan varaamisasiaan uudelleen siinä 

vaiheessa, kun veistoskilpailu olisi ajankohtainen.80 Vuoden 1967 tammikuussa Oulu-

seuran hallitus asetti V. A. Koskenniemen patsastoimikunnan, jonka oli tarkoitus olla 

luonteeltaan valmisteleva.  Valmistelevaan toimikuntaan tuli jäseniksi opettaja Veikko 

Kerola, maisteri Atte Kalajoki, opettaja Iikka Kaakinen, toimittaja Eero Krekelä ja 
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arkistonhoitaja Jorma Westerlund.81 Kaksi ensin mainittua kuuluivat aloitekirjeen 

allekirjoittajiin ja aloitetta luovuttamassa olleeseen lähetystöön.82 Myöhemmin 

vuosikymmenen lopulla toimikunta täydentyi ainakin osaksi aikaa vielä kirjastonjohtaja 

Sirkka Sassalilla.83 Toimikunnan varhaiset vaiheet ovat jääneet hieman hämärän 

peittoon, sillä sen toiminnasta kertovia pöytäkirjoja löytyy vain muutamia ‒ nekin vasta 

1970-luvun puolelta.84 

 

Oulu-seuran hallituksen kokouspöytäkirjojen kautta voidaan muodostaa jonkinlainen 

käsitys valmistelevan toimikunnan vaiheista. Vuoden 1969 syyskuussa toimikunnan 

todettiin edelleen toimivan. Mitään mainittavaa se ei kuitenkaan vaikuta saaneen 

aikaan.85 Oulu-seuran hallituksen oli sikäli helppo pysyä selvillä toimikunnan 

tekemisistä, että kaksi toimikunnan jäsentä, Iikka Kaakinen ja Atte Kalajoki, kuuluivat 

seuran hallitukseen vuosikymmenen lopussa.86 On mahdollista, että seuran johdon ja 

valmistelevan toimikunnan jäsenien välillä oli epäselvyyttä sen suhteen, mitä 

valmistelevan toimikunnan odotettiin tekevän. Toimikunnan kirje Oulu-seuran 

hallitukselle marraskuussa 1969 nimittäin paljastaa, että "se on käsittänyt tehtävänsä 

ainoastaan valmistelevaksi ja paneutunut vain perustavaa laatua oleviin tehtäviin".87 

 

Verkkaisesti edenneen muistomerkkihankkeen toteutuminen joutui vaakalaudalle, kun 

Oulu-seuran hallituksen varapuheenjohtaja Jouko Mäkelä esitti seuran hallituksen 

työvaliokunnan kokouksessa loppuvuodesta 1969, että V.A. Koskenniemen 

muistomerkin sijaan seura ryhtyisikin hankkimaan kaikille Oulun runoilijoille yhteisesti 

omistettua vertauskuvallista patsasta. Ilmeisesti asian harkitseminen sai kannatusta 

hallituksessa, joka antoi Koskenniemen muistomerkin valmistelevalle toimikunnalle 

tehtäväksi keskustella asiasta.88 Jouko Mäkelä oli tunnetusti puoluetaustaltaan sosiaali-

demokraatti.89 Olisi luontevaa päätellä, että hänen ehdotuksensa taustalla olisi ollut 
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nihkeä suhtautuminen oikeistolaiseen Koskenniemeen. Mäkelä kuitenkin itsekin kuului 

myöhemmin perustettuun V. A. Koskenniemen muistomerkkivaltuuskuntaan, joten 

tästä ei ilmeisesti ole ollut kysymys.90 

 

Sekä Koskenniemen muistomerkkihanke että ajatus yhteisestä runoilijapatsaasta elivät 

rinnan useita vuosia. Valmistelevan toimikunnan kanta runoilijapatsaaseen lienee ollut 

torjuva, koskapa sen työ Koskenniemen muistomerkin hyväksi edelleen jatkui. Pian 

Mäkelän ehdotuksen jälkeen valmisteleva toimikunta esitti Oulu-seuralle, että se 

perustaisi V. A. Koskenniemen muistomerkkitoimikunnan91 nimeä kantavan päätoimi-

kunnan jatkamaan työtä. Sen jäseniksi pyydettävistä henkilöistä sillä oli jo ehdotus 

valmiina. Muistomerkkivaltuuskunnan puheenjohtajaksi valmisteleva toimikunta esitti 

apulaiskaupunginjohtaja, pastori Eljas Mikkosta.92 Mikkonen oli niin ikään sosiaali-

demokraatti, mutta hän oli myös yksi Koskenniemen muistomerkin aloitteen alle-

kirjoittajista.93  

 

Oulu-seura päätti perustaa muistomerkkivaltuuskunnan esityksen mukaisesti. Iikka 

Kaakisen ja Jorma Westerlundin se valtuutti selvittämään, oliko Eljas Mikkonen suostu-

vainen ottamaan puheenjohtajan tehtävän vastaan. Päätoimikunnan asettamisessa tai 

Mikkosen tiedustelussa ei  kuitenkaan ole näytetty pitävän kiirettä. Vasta vuoden 1970 

marraskuussa, vuosi sen jälkeen kun valmisteleva toimikunta oli tehnyt esityksen, 

hallitus totesi kokouspöytäkirjassaan, että muistomerkkivaltuuskunta oli päätetty 

asettaa. Samassa kokouksessa  myös päätettiin Kaakisen ja Westerlundin lähettämi-

sestä Mikkosen puheille.94 Oulu-seuran toimintasuunnitelmassa vuodelle 1971 
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todetaan: "Hallitus ehdottaa, että ‒ ‒ V. A. Koskenniemen runoilijamuistomerkin 

suunnittelua varten aikaansaadaan puheenaollut päätoimikunta".95  

 

On hankala sanoa, mistä johtui, että Oulu-seuralla kesti yli vuosi asettaa V. A. 

Koskenniemen muistomerkkivaltuuskunta. Helmikuussa vuonna 1971 se oli kuitenkin 

lopulta perustettu. Mikkosta sen sijaan ei ollut vieläkään kysytty puheenjohtajaksi, 

vaikka asia oli ollut kokouksissa esillä jo muutamaan otteeseen.96 Muistomerkkihanke 

viivästyi entisestään, kun samana vuonna se ja muutamat muut seuran hankkeet 

siirrettiin tulevalle toimintakaudelle. Vaikka toimintakertomuksen mukaan taustalla 

olivat muut syyt, on syytä epäillä, että yllättäen Oulu-seuran asialistalle tullut kirjailija 

Sara Wacklinin muistamisasia kuitenkin vei huomiota vähemmän kiireellisiltä 

hankkeilta.97 Vuonna 1971 oli kulunut 125 vuotta Wacklinin syntymästä, joten hänelle 

oltiin laittamassa muistolaatta Ouluun ja myös Tukholmaan, jossa hän viimeisteli 

teoksensa Hundrade minnen från Österbotten. Kirjailijan haudan löytyminen 

tukholmalaiselta hautausmaalta saman vuoden aikana oli käynnistänyt Suomessa 

kiireellisen muistomerkkihankkeen, joka vaati jossain määrin ainakin Atte Kalajoen 

huomiota.98 

 

Vuoden 1971 helmikuun kokouksessa otettiin jälleen myös esille ajatus yhteisestä 

runoilijapatsaasta. Todettiin, että ajatus oli sen arvoinen, että se kannatti pitää 

ohjelmassa, mutta huomautettiin myös, että useampia suunnitelmia ei kannattanut 

yhtäaikaisesti koettaa toteuttaa.99 Yllättäen kuitenkin saman vuoden toukokuun 

kokouspöytäkirjassa todettiin, että  

"Koskenniemen" patsashanke päätettiin jättää työvaliokunnan 

hoidettavaksi siten, että Koskenniemen patsaan asemasta pyrittäisiin 

toteuttamaan "Oulun runoilijoiden yhteinen muistomerkki".100 

Ristiriitaiset pöytäkirjamerkinnät antavat aihetta epäillä, että Oulu-seuran hallitus ei 

ollut aivan yksimielinen Koskenniemen muistomerkin toteuttamisesta, vaikka asia 
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olikin seuran hoidettavaksi päätetty ottaa. Mielenkiintoista oli, että huolimatta touko-

kuun kokouksen päätöksestä, Koskenniemen muistomerkkivaltuuskunnan kokoaminen 

eteni kuitenkin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.101  

 

Niinpä vuoden 1972 tammikuun kokouksessa todettiin apulaiskaupunginjohtaja Eljas 

Mikkosen suostuneen puheenjohtajaksi. Hän oli ehdottanut, että Oulu-seura nimeäisi 

jäsenet valtuuskuntaan, jolloin päätettiin asettaa työryhmä alustavaa ehdotusta 

hallitukselle tekemään. Jäseniksi ryhmään tulivat Iikka Kaakinen, Atte Kalajoki ja Veikko 

Kerola. Heidän tehtäväkseen tuli keskustella Mikkosen kanssa ehdotuksesta, jonka 

pohjana heidän tuli käyttää jo aiemmin laatimaansa suunnitelmaa valtuuskunnan 

jäsenistä.102 Oulu-seuran vuoden 1973 toimintakertomuksen mukaan V. A. Kosken-

niemen muistomerkkivaltuuskunta jatkoi työnsä suunnittelua. Riveihinsä se oli 

kutsunut useita oululaisia talous- ja kulttuurielämän vaikuttajia, kuten esimerkiksi 

kansanedustaja Kerttu Hemmin, professori Kyösti Julkun, konsuli Rolf Klärichin, 

yliopistonlehtori Markku Mannerkosken ja kauppaneuvos Runar Sandelinin.103 

 

Koskenniemen muistomerkkihanke vaikutti nyt todella alkaneen. Suunnittelun asteelta 

päästiin käytännön toimiin, kun muistomerkkivaltuuskunta alkuvuodesta 1974 lähestyi 

oululaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä kirjeellä, jossa se lyhyesti kertoi hankkeesta ja 

rahankeräyksestä sen hyväksi.104 Saman vuoden marraskuussa valtuuskunta lähetti 

uuden kirjeen, jolla se halusi muistuttaa meneillään olevasta varainkeruusta.105 Mutta 

vaikka muistomerkkihanke oli nyt edennyt niin pitkälle, että rahaa oli ryhdytty 

keräämään kansalaiskeräyksellä, yhteinen runoilijapatsas ei jättänyt Oulu-seuran 

hallitusta rauhaan. Vuoden 1975 tammikuun kokouksessa "vanha ajatus päätettiin 

säilyttää runoilijoiden yhteismonumentin saamiseksi". Nyt suunnitelmissa oli muisto-

merkkirahaston perustaminen joko kaupungin tai Oulu-seuran haltuun sekä neuvot-

telut Koskenniemi-seuran kanssa Koskenniemen muistomerkin yhdistämisestä yhtei-
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seen runoilijapatsaaseen.106 On tosin epäselvää, mitä tahoa hallitus "Koskenniemi-

seuralla" tarkoitti. Sillä saatettiin viitata Koskenniemen muistomerkkivaltuuskuntaan 

Oulussa, mutta periaatteessa myös V. A. Koskenniemen Seuraan Turussa.107 Todennä-

köisempää on ensimmäinen vaihtoehto. 

 

Viimeisen kerran yhteinen runoilijapatsas mainitaan Oulu-seuran hallituksen pöytä-

kirjoissa kuukautta myöhemmin, helmikuussa 1975. Silloin Yrjö Mustonen valtuutettiin 

alustavasti käymään neuvotteluja muistomerkkien yhdistämisestä.108 Mutta joko 

neuvotteluja ei koskaan käyty tai ne päättyivät tuloksettomina. Joka tapauksessa 

vuoden 1975 alun jälkeen ajatus kaikille oululaisille runoilijoille omistetusta muisto-

merkistä hävisi Oulu-seuran asialistalta. Vaikka hankkeesta ei lopulta tullutkaan yhtään 

mitään, mikään merkityksetön suunnitelma se ei silti missään vaiheessa ollut. Sen 

toteutuminen olisi tarkoittanut loppua V. A. Koskenniemen muistomerkkihankkeelle, 

joka mitä todennäköisimmin olisi yhdistetty osaksi yhteistä hanketta.  

 

Vuoden 1975 aikana hankkeen valmisteleva toimikunta, josta nyt oli tullut nimeltään V. 

A. Koskenniemen muistomerkkitoimikunta, kokoontui useita kertoja. Yksityisten ja 

yritysten muistuttaminen Koskenniemen muistomerkin rahankeräyksestä jälleen 

alkuvuodesta tuotti tulosta, sillä vuoden aikana hanke sai pari huomattavaa 

lahjoitusta.109 Seuraavana vuonna muistomerkkivaltuuskunta pyysi Oulu-seuraa 

lähestymään jälleen kaupunginhallitusta paikan varaamisasian kanssa.110 Atte Kalajoen 

lokakuussa 1976 laatimassa kirjeessä Oulu-seuralta kaupunginhallitukselle todetaan, 

että paikka pitäisi saada selville, sillä sitä ennen hankkeessa oli hankala mennä 

eteenpäin. Oulu-seuran toivomus oli, että paikka varattaisiin "entisen Merikosken 

tuntumasta". Kirjeen lopussa vielä todettiin, että muistomerkkiä varten oltiin aikeissa 
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107

 V. A. Koskenniemen Seura oli Oulu-seuran vieraana Oulussa toukokuussa vuonna 1973. Seurat 
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joko pyytää luonnoksia pohjoissuomalaisilta kuvanveistäjiltä tai järjestää kutsu-

kilpailu.111 Avoimen kilpailun suunnitelmasta oli siis luovuttu.  

 

Hallituksen seuraavan kokouksen pöytäkirjasta käy kuitenkin ilmi, että kirje 

kaupunginhallitukselle peruttiin väärinkäsitysten vuoksi. Näitä väärinkäsityksiä ei 

tarkemmin eritelty, mutta laajennettu muistomerkkitoimikunta jäseninään Veikko 

Kerola, Iikka Kaakinen, Unto Paananen, Kyösti Julku, Atte Kalajoki ja Jorma Westerlund, 

sai tehtäväkseen kokoontua muistomerkin paikkaa suunnittelemaan.112 Toimikunta, 

jonka nimi vuoden 1976 aikana vaihtui jälleen, tällä kertaa muistomerkkivaltuuskunnan 

työvaliokunnaksi, ryhtyi toimeen. Vuonna 1977 se neuvotteli kaupungin asemakaava-

päällikkö Irma Mikkolan kanssa muistomerkille sopivista paikkavaihtoehdoista. Yhdessä 

Mikkolan kanssa työvaliokunta onnistui löytämään muistomerkille useamman 

potentiaalisen sijoituspaikan, lähinnä Koskikeskuksesta tai sen tuntumassa sijainneilta 

alueilta. Jo saatujen lahjoitusten turvin arveltiin voitavan järjestää rajoitettu kutsu-

kilpailu, jonka myötä olisi saatu sopiva luonnos muistomerkistä ja sijoituspaikka olisi 

voitu lopullisesti lyödä lukkoon.113 Työvaliokunnan jäsenen Iikka Kaakisen kuolema 

lokakuussa 1977 kuitenkin hyydytti hankkeen jälleen niille sijoilleen.114 Toimeen 

ryhdyttiin uudelleen tauon jälkeen alkuvuodesta 1979.115 

 

Historian valossa Koskenniemen pitkäksi venyneessä muistomerkkihankkeessa ei ollut 

mitään poikkeuksellista. Suuret kansalliset muistomerkkihankkeetkin kestivät usein 

vuosikymmeniä, sillä ne usein olivat olosuhteisiin nähden varsin suurellisia. Varojen 

kerääminen vei aikaa, eivätkä hankkeista vastanneet henkilöt aina päässeet yhteis-

ymmärrykseen patsaan toteutuksesta. Joskus viivästymisen taustalla olivat poliittiset 

syyt.116 Koskenniemen muistomerkkihankkeen tapauksessa ei ole selkeitä viitteitä siitä, 

että erimielisyydet olisivat haitanneet hankkeen edistymistä. On kuitenkin huomat-

tava, että 1970-luvulla poliittisen oikeiston ja vasemmiston ahdasrajainen vastak-
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kaisuus ja Neuvostoliiton läheisyys vaikuttivat myös kulttuurielämään.117 Aikakaudelle 

oli ominaista, että politiikka suuntauksineen ulottui joka elämän alalle. Puolueet-

tomuutta ei katsottu hyvällä, sillä se ymmärrettiin kyvyttömyydeksi päättää 

mielipiteistään.118 Ajankohta ei ollut paras mahdollinen oikeistolaisen Koskenniemen 

muistamiselle. On tuskin perusteetonta otaksua, etteikö vuosikymmenen poliittisella 

ilmapiirillä olisi ollut vaikutusta muistomerkkihankkeen etenemiseen, vaikkei varsi-

naisia riitoja näytäkään syntyneen.  

 

Koskenniemen muistomerkkihankkeen etenemistä saattoi todennäköisesti osaltaan 

hidastaa myös runoilijapatsasajatus 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Muita 

syitä verkkaiselle vauhdille saattoivat olla epäselvyydet Oulu-seuran eri elinten välillä, 

kaupungin kieltäytyminen muistomerkin rahoittamisesta ja Oulu-seuran sekä kaupun-

gin muut, kiireellisemmät hankkeet. 

 

1.4. AKTIIVISET HENKILÖT HANKKEEN TAKANA 

 

Mikä oli yhteistä V. A. Koskenniemen muistomerkkihankkeelle ja suomalaisille kansal-

listen merkkimiesten muistomerkkihankkeille vuosikymmeniä aiemmin, oli se että ne 

etenivät kansalaisten aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden varassa.119 Rahankeräyksen 

organisoimiseksi ja markkinoimiseksi hanke tarvitsi taakseen ihmisiä. Suurmies-

monumenttien aikana hankkeiden järjestäjät olivat sivistyneistöä, jotka usein 

esiintyivät tavallisten ihmisten edustajina.120 Myöhemminkin eri tahoilta kootuilla 

varoilla rahoitettujen hankkeiden tukijajoukkoihin ja valtuuskuntiin  pyrittiin saamaan 

edustajia eri yhteiskunnan aloilta mahdollisimman laajan tuen takaamiseksi. Tämä loi 

hankkeen vetäjille tunteen siitä, että he saattoivat toimia hankkeessa haluamallaan 

tavalla.121 Koskenniemen muistomerkin tapauksessa hankkeen aktiivisina ideoijina ja 

toteuttajina toimi ennen kaikkea Oulun akateeminen väki muiden kaupunkilaisten 

jäädessä  yleisön asemaan. 
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V. A. Koskenniemen muistomerkkihankkeessa oli osallisena lukuisia ihmisiä, mutta 

kaikkien rooli ei luonnollisesti ollut yhtä merkittävä kuin toisten. Kunnia Koskenniemen 

muistomerkin keksimisestä kuulunee melko todennäköisesti opetusneuvos Veikko 

Kerolalle. Kerola oli tunnettu kotiseututyönharrastaja, jonka kotiseuturakkautta Atte 

Kalajoki kuvaili eräässä Panu-pakinassaan laaja-alaiseksi. Vuoden 1965 keväällä Kerola 

oli ottanut Kalajokeen yhteyttä käytyään Turussa. Ilmeisesti matkan myötä Kerolan 

mielessä oli kypsynyt ajatus Koskenniemen muistamisesta patsaalla runoilijan 

synnyinkaupungissa Oulussa. Muistomerkin paikaksi hän oli miettinyt Raatinsaaren 

Lohipadonniemeä tai ylipäätään Koskikeskuksen122 aluetta. Saman vuoden syyskuussa 

kaupunginjohtaja Arvo Heinoa tapaamaan mennyt lähetystö aloitteineen  oli Kerolan 

aikaansaannos.123 

 

Keskeiseksi henkilöksi muistomerkkihankkeessa Veikko Kerolan muistaa myös hank-

keeseen 1970-luvun lopussa mukaan tullut Matti Rossi. Kerola oli muistomerkkihank-

keen jumiuduttua puhunut apulaiskaupunginjohtaja Rossille, että asia pitäisi saada 

jälleen liikkeelle. Rossi lupautui mukaan hankkeeseen, vaikka ei Koskenniemen 

poliittista puolta arvostanutkaan. Hän kuitenkin ymmärsi Koskenniemen merkityksen 

runoilijana. Entisenä Oulun lyseon rehtorina ja silloisena sivistystoimen apulaiskau-

punginjohtajana  Rossi katsoi, että Koskenniemen muistomerkki oli asia, joka Oulun tuli 

hoitaa.124 Sittemmin Rossista itsestäänkin tuli hankkeen kannalta huomattava hahmo. 

 

Maisteri ja myöhempi kamarineuvos Atte Kalajoki oli merkittävissä määrin osallisena 

Koskenniemen muistomerkkihankkeessa, etenkin sen alkuvaiheessa. Kerolan tavoin 

hän arvosti V. A. Koskenniemeä, jonka lyriikka oli tehnyt vaikutuksen moneen hänen 

kanssaan samaan ikäluokkaan kuuluvaan. Myös Kalajoelle Koskenniemi oli ennen 

kaikkea Oulun kuvaaja, jonka runoista rakkaimpia hänelle tuntuivat olevan ne, joissa 

oululaiset maisemat ja paikat esiintyivät.125 Kalajoki kirjoitti lukuisia Koskenniemeä 
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koskevia artikkeleita ja pakinoita, varhaisimmat jo 1940-luvulla.126 Muistomerk-

kihankkeen aikana Koskenniemeä tai patsassuunnitelmaa käsittelevät kirjoitukset 

olivat yksi tapa tuoda näkyvyyttä hankkeelle.  

 

Kolmas muistomerkkihanketta käynnistämässä ollut keskeinen henkilö oli lehtori Iikka 

Kaakinen, jota Kalajoki nimitti laatimassaan muistomerkkihankkeen toimintakerto-

muksessa hankkeen "primus motoriksi" eli alkuunpanijaksi. Kalajoki saattoi tällä 

tarkoittaa Kaakisen olleen muistomerkin idean alkuperäinen esittäjä. Toisaalta nimi 

saattoi viitata myös Kaakisen aktiiviseen rooliin hankkeen ensimmäisen vuosi-

kymmenen aikana. Olipa muistomerkin hankkiminen alunperin Kaakisen idea tai ei, 

hänen lokakuussa vuonna 1977 tapahtuneen kuolemansa jälkeen muistomerkkihanke 

eli reilun vuoden hiljaiseloa.127 Tämä viittaa siihen, että Kaakinen oli hankkeen kannalta 

erittäin olennainen henkilö.  

 

Koskenniemen muistomerkin pystyttämisen mahdollisti monen ihmisen työpanos. Jo 

edellä mainittujen lisäksi aktiivisia muistomerkin puuhaajia olivat myös kaupungin-

arkistonhoitaja, vuodesta 1982 lähtien taidemuseonjohtaja Jorma Westerlund, rehtori 

Onni Rautava, tutkija ja lehtori Unto Paananen, Pohjanmaa Oy:n toimitusjohtaja Paavo 

Siurua, yhteyspäällikkö Seppo Mäki ja sosiaalineuvos Jouko Mäkelä. Unohtaa ei 

myöskään sovi turkulaista V. A. Koskenniemen Seuraa ja etenkään sen puheenjohtajaa 

Tauno Nurmelaa. Turkulaisten ryhmä oli kiinnostunut auttamaan Oulu-seuraa Kosken-

niemen muistomerkin hankkimisessa Ouluun. Esimerkiksi vuoden 1973 toukokuussa 

turkulaisseuran jäsenistä koostunut ryhmä teki vierailun Ouluun. Mukana olivat muun 

muassa Koskenniemen puoliso Vieno ja tytär Inna sekä seuran puheenjohtaja Tauno 

Nurmela. Sanomalehdistä ainakin Kaleva ja Liitto  uutisoivat vierailusta sekä Kosken-

niemen Seuran ja Oulu-seuran yhdessä Oulussa järjestämästä juhlasta, jonka lippu-

tulojen mainittiin menevän muistomerkkirahastoon.128  
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Useimmat muistomerkkivaltuuskuntaan ja erilaisiin alatoimikuntiin kuuluneet henkilöt 

toimivat tiede-, talous- ja kulttuurielämän tehtävissä, joskin valtuuskunnan nimilistalla 

oli myös muutamia vähemmän korkeissa asemassa toimineita henkilöitä.129 Varsin 

monet mukana olleista harrastivat kulttuuritoimintaa muutenkin: osa muisto-

merkkivaltuuskunnan jäsenistä kuului Oulu-seuraan ja muutamat myös Merikoski-

kerhoon.130 Pääosin hanke oli siis korkeasti koulutettujen, yhteiskunnallisina 

vaikuttajina toimineiden ja kulttuuria harrastaneiden henkilöiden yhteinen ponnistus. 

 

V. A. Koskenniemen muistomerkkihanke kokosi ihmisiä taakseen puoluetaustoista 

riippumatta. Ehkä hieman yllättäen kyseessä ei siis ollut pelkästään jonkin tietyn 

poliittisen tai kulttuurisen ryhmittymän oma projekti. Koskenniemen oikeistolaisuuden 

ja natsi-Saksa -yhteydet huomioonottaen olisi voinut odottaa, että patsaskysymys olisi 

herättänyt vastustusta esimerkiksi vasemmistopiireissä. Matti Rossi oli varautunut 

siihen, että hanke kohtaisi kritisointia, mutta joko sitä ei ollut tai sitä oli niin vähän, 

ettei hän enää sitä muista.131 Paikallisten sanomalehtien yleisönosastokirjoittelun 

täydellinen puuttuminen antaa syyn epäillä, että tavallisia oululaisiakaan muistomerkki 

ei hetkauttavan suuntaan eikä toiseen. Koskenniemen muistomerkin suhteen vallitsi 

Oulussa yksimielisyys, jonka syistä on mahdotonta sanoa mitään varmaa. Muisto-

merkkiä puuhanneiden mielestä Koskenniemen runous oli niin merkittävää, että 

Koskenniemi oli patsaan ansainnut. Yleisö oli asiasta joko samaa mieltä, tai sitten se 

saattoi pitää Koskenniemeä ja sitä myöten patsashanketta yhdentekevänä.  
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2. MUISTOMERKKIHANKE KUNNOLLA LIIKKEELLE 

2.1. MUISTOMERKILLÄ MONTA PAIKKAVAIHTOEHTOA 
 

Muistomerkkivaltuuskunnan työvaliokunta kokoontui tammikuussa 1979 keskus-

telemaan vuoden 1977 keväällä listaamistaan muistomerkin paikkavaihtoehdoista. 

Paikalla kokouksessa olivat myös kaupungin asemakaavapäällikkö Irma Mikkola ja 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Ruokola.132 Sellaisia sijoituspaikkoja, jotka 

sekä asemakaavapäällikkö että muistomerkin hankkijat saattoivat hyväksyä, oli 

löytynyt neljä.133 Ensimmäinen vaihtoehto oli Oulun lyseon tontin länsiosa, toinen 

Merikosken siltojen ja Lammassaaren välinen alue, kolmas maanmittauskonttorin 

länsipuolella sijainnut puistoalue ja neljäs Aleksanterinkadun ja Oikokadun risteyksen 

eteläpuolelle jäänyt alue Madetojanpuistossa.134 Työvaliokunta päätti esittää 

kaupunginhallitukselle, että se varaisi muistomerkille paikaksi ehdotuksen numero 2 

Linnansaaren ja Lammassaaren välisen kannaksen tuntumasta. Työvaliokunta piti 

kyseistä paikkaa parhaana, koska se sijaitsi lähimpänä entistä koskea.135 

 

Paikanvaraamisasia eteni jälleen kuvaamataidetoimikunnalle lausuntoa varten.136 Vuo-

desta 1976 lähtien kuvaamataidetoimikunta oli toiminut nimellä kuvataidelauta-

kunta.137 Työvaliokunnan harmiksi kuvataidelautakunta asettui, ilmeisesti liiken-

teellisistä syistä johtuen, vastustamaan muistomerkin sijoittamista Linnansaaren ja 

Lammassaaren väliin tai ylipäätään millekään neljästä vaihtoehdosta. Sen sijaan se 

ehdotti patsaan paikaksi Ainolan puistoa. Uusi paikkaehdotus oli jo asemakaava-

lautakunnan harkittavana. Kokouksessaan lokakuussa 1979 työvaliokunta keskusteli 

paikanvaraamisasian saamista uusista käänteistä ja päätyi lopulta suosittelemaan 

valtuuskunnalle Ainolan puistoa alkuperäisen ehdotuksensa sijaan.138 
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Muistomerkkivaltuuskunta kuuli paikanvalitsemisprosessin vaiheista valtuuskunnan 

kokouksessa toukokuussa 1980. Asian tiimoilta valtuuskunnan istunnossa käytiin 

"vilkas ja osittain kriittinenkin" keskustelu.139 Ainolan puisto muistomerkin paikkana ei 

miellyttänyt niitä valtuuskunnan jäseniä, jotka olisivat halunneet nähdä patsaan 

kosken partaalla. Osa valtuuskuntaan kuuluvista, kuten esimerkiksi Matti Rossi, piti 

muistomerkin sijoittamista Ainolan puistoon kuitenkin hyvänä ajatuksena, sillä puisto 

oli sievä ja siellä oli aiemmin sijainnut kaupungin kirjasto.140 Kuvataidelautakunnan 

esityksen mukaisesti kaupunginhallitus osoitti muistomerkin paikaksi Ainolan 

puiston.141 Työvaliokunta pohti kysymystä vielä muistomerkkivaltuuskunnan kokouk-

sessa saadun palautteen pohjalta kesäkuussa 1980, mutta päätyi siihen, että asiassa 

tyydyttäisiin kaupunginhallituksen antamaan päätökseen. Aikaa kokonaan uuden 

paikan löytämiseen koettiin olevan liian vähän, eikä toisaalta Ainolan puistossa ollut 

ympäristönä mitään vikaa.142   

 

Kuvataidelautakunnan suosittamassa uudessa paikassa oli aiemmin sijainnut Ewert 

Saarnion kovaonninen Kilipukki-veistos. Sarvipäinen patsas kapeilla, ohuilla jaloilla oli 

joutunut toistuvasti ilkivallan kohteeksi, joten se oli lopulta jouduttu viemään pois.143 

Kritiikkiä esittäneiden mielessä saattoi ehkä olla pelko, että Koskenniemen 

muistomerkistä voisi tulla uusi vahingonteon kohde ja lasten kiipeilypuu, ellei sitä 

saataisi avarammalle paikalle. Kenties pelkoa herätti myös se, että puisto suurine 

puineen ja istutuksineen ei välttämättä olisi kovin näkyvä ja keskeinen paikka 

muistomerkille. Kaiken lisäksi Ainolan puistosta, toisin kuin Merikoskesta, oli 

hankalampi löytää yhtymäkohtia Koskenniemeen ja hänen runouteensa. Muisto-

merkkien ja monumenttien tapauksessa on tavallista, että niiden sijoituspaikalla 

halutaan olevan jotain tekemistä muistettavan henkilön kanssa. Usein tietylle paikalle 

pystytettyä muistomerkkiä pidetään indeksisenä osoituksena siitä, että paikalla on 

tapahtunut jotain historiallisesti merkittävää. Niinpä tärkeiksi koettujen henkilöiden 
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elämiin liittyviä paikkoja merkitään ympäristöön esimerkiksi patsailla tai laatoilla.144 

Koskenniemen muistomerkin tapauksessa ongelmallista oli sekin, että  Ainolaan oli 

olemassa suunnitelmia erityisen puistogallerian tai museopuiston varalle. Niiden toteu-

tuessa patsaan paikkaa olisi jouduttu jälleen miettimään uusiksi.145 

 

Koskenniemen muistomerkin lopullinen paikka varmistui vasta kutsukilpailun 

ratkettua. Kilpailun voittanut kuvanveistäjä Terho Sakki tutustui patsaalle osoitettuun 

paikkaan Ainolan puistossa loppuvuodesta 1984 yhdessä muistomerkkihankkeen 

edustajien kanssa.146 Kilipukki-veistos oli sijainnut Myllytullin koulun ja Ainolan puiston 

välisen sillan tuntumassa.147 Ryhmän tutustuessa alueeseen parhaimmaksi vaihto-

ehdoksi nousi paikka sillalta Pohjois-Pohjanmaan museota kohti johtavan tien 

vasemmalla puolella, jota myös valtuuskunta päätti esittää muistomerkin uudeksi 

paikaksi.148 Seuraavana keväänä lumen sulettua valittu paikka ei kuitenkaan uuden 

vierailun yhteydessä enää kelvannutkaan valitsijoilleen. Muistomerkki päätettiin 

sijoittaa nyt tien vastakkaiselle puolelle kohtaan, josta myös tuli sen lopullinen 

sijoituspaikka.149 

 

Tien vasemmalla puolella sijainnut paikka olisi ollut erityisesti taiteilija Terho Sakin 

mieleen. Se jouduttiin kuitenkin hylkäämään, koska paikalla kasvanutta suurta kaunista 

puuta ei haluttu kaataa muistomerkin tieltä. Elokuussa 1985, vain muutamia päiviä 

ennen Koskenniemen muistomerkin paljastusjuhlaa, Oulussa riehui Sannan päivänä 

voimakas ukkosmyrsky, joka repi talojen kattoja ja kaatoi lukuisia puita. Yksi 

kaatuneista oli puu tien vasemmalla puolella, muistomerkin hylätyllä paikalla. 

Muistomerkkiä ei kuitenkaan enää ryhdytty siirtämään vapautuneelle paikalle, sillä 

patsas perustuksineen oli jo pystytetty tien toiselle puolelle odottamaan julkistamis-

juhlaa.150 
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2.2. KUTSUKILPAILUUN SAA KUTSUN KOLME TAITEILIJAA 
 

Muistomerkin paikan selvittämisen lisäksi työvaliokunnalla oli 1970- ja 1980-lukujen 

vaihteessa työnään rahoitusta järjestelevän toimikunnan nimeäminen sekä kutsu-

kilpailun suunnitteleminen. Toukokuussa 1980 valtuuskunnan uudeksi puheenjohta-

jaksi Eljas Mikkosen jälkeen valittiin apulaiskaupunginjohtaja Matti Rossi, joka tuli 

samalla myös mukaan työvaliokunnan kokoonpanoon. Työvaliokuntaan kuuluivat nyt 

siis Atte Kalajoki, Veikko Kerola, Unto Paananen, Matti Rossi ja Jorma Westerlund.151  

Kesäkuun alussa työvaliokunta päätti valmistella valtuuskunnalle esityksen sekä 

muistomerkin kutsukilpailusta että sen toteuttamisen halvemmasta vaihtoehdosta.152 

 

Esityksen laatiminen venyi kuitenkin aina vuoden lopulle saakka. Samalla ajatus 

halvemmasta vaihtoehdosta hävisi suunnitelmista.153 Siihenastinen rahankeräys oli 

onnistunut saamaan muistomerkin hyväksi rahaa kokoon hädin tuskin 20 000 

markkaa.154 Tämä tarkoitti, että työvaliokunta saattoi esittää kilpailuun kutsuttavaksi 

vain kolme taiteilijaa.155 Vuoden 1981 tammikuussa muistomerkkivaltuuskunta 

hyväksyi työvaliokunnan luonnoksen kutsukilpailun ohjelmasta sekä ehdotuksen 

tulevan palkintolautakunnan jäsenistöstä. Työvaliokunta oli esittänyt, että tuleva 

palkintolautakunta koostuisi Veikko Kerolasta, Jouko Mäkelästä, Unto Paanasesta, 

Matti Rossista ja Jorma Westerlundista.156 Näiden lisäksi palkintolautakunta täydentyi 

myöhemmin vielä kahdella Suomen Kuvanveistäjäliiton vaatimalla taiteilijajäsenellä.157 

 

Koskenniemen muistomerkin kutsukilpailuun kutsuttiin kuvanveistäjät Martti Aiha, 

Laila Pullinen ja Terho Sakki. Valinnan teki työvaliokunta, joka myös sai tehtäväkseen 

etsiä uuden taiteilijan tilalle, mikäli joku kutsuttavista taiteilijoista olisi kieltäytynyt.158 
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Taiteilijoista nuorin, Martti Aiha, oli syntynyt Pudasjärvellä vuonna 1952.159 Hänet 

valittiin mukaan, koska kilpailuun haluttiin pohjoisuutta.160 Vuonna 1933 syntynyt Laila 

Pullinen taas oli 1980-luvun alussa jo kokenut ja nimekäs kuvanveistäjä. Kutsutuista 

vanhin, vuonna 1930 syntynyt Terho Sakki, oli niin ikään kokenut veistäjä.161 Kaikki 

kolme suostuivat mukaan kutsukilpailuun.162 

 

Muistomerkkivaltuuskunta lähetti laatimansa kilpailuohjelman Suomen Kuvanveistäjä-

liitolle hyväksyttäväksi maaliskuussa 1981. Sitä ennen työvaliokunta oli päättänyt vielä 

tarkentaa jo kertaalleen laatimaansa ohjelmaa. Patsaan lisäksi haluttiin saada myös 

luonnos mitalista, jota lyöttämällä ja myymällä arveltiin voitavan kerätä rahaa. Vaikka 

muistomerkin itsessään ei toivottu olevan näköispatsas, Koskenniemen hahmon tai 

kasvonpiirteiden odotettiin kuitenkin sisältyvän halkaisijaltaan 40 senttimetriseen 

mitaliluonnokseen.163 Suomen Kuvanveistäjäliitto lähetti arvionsa kilpailuohjelmasta 

vielä saman kuukauden aikana. Se totesi, että koska kilpailutehtävä oli totuttua 

laajempi, muistomerkkivaltuuskunnan pitäisi nostaa kutsupalkkiotaan vähintään 7000 

markkaan. Lisäksi Kuvanveistäjäliitto täsmensi, että sanan "palkitun" tilalla 

kilpailuohjelmassa tuli käyttää sanaa "sijoittuneen", sillä kutsukilpailuissa toteutus 

tapahtui sijoittuneiden luonnosten pohjalta.164 

 

Kuvanveistokilpailujen säännöt oli luotu turvaksi niin kilpailun järjestävälle taholle kuin 

osallistuville taiteilijoillekin. Niissä ei siis ollut kyse pelkästä vaivasta ja lisäkustan-

nuksista. Sääntöjen avulla voitiin mahdollisimman pitkälle taata tasokas ja riidaton 

lopputulos. Sääntöjen mukaan kilpailuissa oli tärkeää palkintolautakunnan asiantun-

tevuus ja toisaalta kilpailijoiden anonyymiys. Ilman alan asiantuntevuutta järjestettyyn 

kilpailuun ei ammattilaiskuvanveistäjien  kannattanut osallistua, sillä sellaisissa kilpai-

luissa tuloksen määräsivät muut tekijät kuin taiteen tuntemus.  Kuvanveistokilpailussa 

olennaista oli, että se ratkaistiin pelkästään taiteellisten ominaisuuksien perusteella.165 
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Huhtikuussa työvaliokunta kokoontui käsittelemään kutsukilpailuohjelmaa ja siitä 

saatua palautetta. Suomen Kuvanveistäjäliiton suosituksen mukaisesti kutsupalkkiota 

päätettiin nostaa aiemmasta 5500 markasta, mutta vain 6000:een markkaan, sillä 

enempään ei ollut varaa. Todettiin, että taiteilijat olivat kuitenkin suostuneet kyseiseen 

summaan. Työvaliokunta myös suostui korjaamaan virheellisen sanan kilpailu-

ohjelmasta, minkä jälkeen se oli kaikki sille uskotut tehtävät suorittanut.166 Kyseinen 

kokous oli yli kymmenen vuotta toimineen työvaliokunnan viimeinen. Koskenniemen 

muistomerkkihanke oli viimein edennyt siihen vaiheeseen, että kutsukilpailu saatettiin 

julkistaa toukokuussa 1981.167 

 

Kilpailuaikaa kutsutuille kuvanveistäjille oli annettu vuoden 1981 loppuun asti, eli 

puolivuotta. Taiteilijoiden pyynnöstä aikaa jatkettiin kuitenkin vielä seuraavan vuoden 

tammikuun kahdeksanteentoista päivään saakka, johon mennessä luonnokset tuli 

toimittaa Oulun Kansallis-Osake-Pankkiin.168 Tammikuun 22. päivänä muistomerkin 

kuvanveistokilpailun palkintolautakunta kokoontui arvioimaan kilpailun satoa. Paikalla 

olivat Veikko Kerola, Jouko Mäkelä, Unto Paananen, Matti Rossi, Jorma Westerlund 

sekä kuvanveistäjät Harri Kivijärvi ja Hannu Siren.169 Palkintolautakunta totesi kaikkien 

kilpailuluonnosten saapuneen ajallaan, minkä jälkeen ne avattiin pakkauksistaan. 

Kilpailuehdotukset, joiden nimet olivat Koskenniemi ‒ kosken niemi, Merikosken 

muusat ja Valvoja, todettiin kaikki kilpailuohjelman vaatimukset täyttäviksi.170 

 

2.3. MERIKOSKEN MUUSAT ENSIMMÄISELLE SIJALLE 
 

Palkintolautakunta oli tutustunut jo etukäteen muistomerkin tulevaan sijoituspaikkaan 

Ainolan puistossa. Sitä silmällä pitäen se ryhtyi arvioimaan saatuja kilpailuehdotuksia. 
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Ensimmäisenä vuorossa oli Valvoja, jonka todettiin olevan joka suunnalta toimiva, 

hallittu ja pitkälle harkittu kokonaisuus. Sen ymmärrettiin symboloivan idullaan olevaa 

siementä tai jyvää. Veistoksen materiaaliksi suunniteltua pronssia valiokunta piti 

hyvänä valintana. Se myös katsoi veistoksen sopivan suunniteltuun paikkaan Ainolan 

puistossa. Sen sijaan veistoksen jalustaosaan tulevan reliefin paikkaa pidettiin 

sopimattomana, sillä sen ajateltiin peittyvän lumeen ja lehtiin. Valvojan reliefistä eli 

mitaliluonnoksesta  todettiin sen kuvaavan nuorta Koskenniemeä. Veistoksellisen 

otteen tosin toivottiin olevan vahvempi.171 

 

Merikosken muusien palkintolautakunta taas totesi olevan antiikkiaiheineen V. A. 

Koskenniemen runouteen läheisesti liittyvä ja sopiva luomus. Materiaalivalintana kiveä 

pidettiin hyvänä. Veistoksen mittakaavaa ei kuitenkaan puiston intiimin luonteen 

vuoksi pidetty onnistuneena. Suunnitellussa koossaan sen arveltiin paremmin 

soveltuvan torille kuin puistoon. Lisäksi kahden erillisen veistososan väliin jäävää osaa 

moitittiin elottomaksi ja yläosan todettiin "läpsähtävän" ikään kuin siitä olisi puuttunut 

jotain. Antiikin taiteen innoittamat naisfiguurit olivat esitettyjen näkemysten mukaan 

putkimaisia, kuolleita kohtia veistoksessa. Veistosta pidettiin kuitenkin kehittely-

kelpoisena, vaikkakin huolena oli, että sitä olisi vaikea samaistaa Koskenniemeen. 

Mitalissa nähtiin olevan veistoksellisia ansioita, mutta runoilijan persoonan kuvaa-

minen ei tyydyttänyt lautakuntaa.172 

 

Koskenniemi ‒ kosken niemi ei sekään onnistunut täysin vakuuttamaan arvoste-

lijoitaan. Myöhäishellenistisen ajan tuotteeksi arvioidun veistoksen muodossa todettiin 

olevan mahdollisesti jopa liikaa lennokkuutta ja dynaamisuutta, mutta toisaalta 

veistososaa moitittiin myös veteläksi ja huonosti harkituksi. Myös jalustaosa todettiin 

epäkypsäksi. Eräs suurimmista puutteista luonnoksessa oli veistokseen kuulunut maa-

terassirakennelma, joka ei voinut  tullut kysymykseenkään, koska sijoituspaikkana oli 

vanha puisto. Ehdotettu maanmuokkaus herätti epäilyksiä siitä, että taiteilija oli 

tutustunut huolimattomasti muistomerkin tulevaan sijoituspaikkaan. Kaiken kaikkiaan 
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työn todettiin vaativan vielä kehittelyä. Ikääntyvää Koskenniemeä kuvaavaa mitalia sen 

sijaan pidettiin toteuttamiskelpoisena.173 

 

Luonnoksista esitetyt lausunnot huomioiden hieman yllättäen palkintolautakunta 

asetti ensimmäiselle sijalle kilpailussa ehdotuksen Merikosken muusat. Kaksi muuta 

työtä jakoivat toisen sijan. Eriävän mielipiteen lopputuloksesta esittivät kuvanveistäjä 

Hannu Siren, jonka mielestä Valvoja olisi tullut asettaa ensimmäiselle sijalle, sekä Unto 

Paananen, joka taas kannatti Koskenniemi ‒ kosken niemi -ehdotusta edelleen 

kehiteltynä. Tämän jälkeen palkintolautakunta avasi kuoret, joista selvisi ehdotusten 

tekijät. Merikosken muusien takana oli taiteilija Terho Sakki, Valvoja oli Martti Aihan 

työ ja Koskenniemi ‒ kosken niemi näin ollen Laila Pullisen.174  

 

Kuvanveistäjien itsensä esittämien kustannusarvioiden perusteella ehdotukset erosivat 

toisistaan aika tavalla. Halvimmaksi olisi tullut nuorimman kilpailijan Martti Aihan työ, 

jonka kokonaiskustannuksiksi taiteilija arvioi 162 000 markkaa. Siitä taiteilijanpalkkiota 

olisi ollut 40 000 markkaa. Laila Pullisen veistokselle hintaa olisi tullut 250 000 

markkaa, josta taiteilijapalkkion osuus 124 000 markkaa. Lisäksi kaupungin olisi tullut 

huolehtia maanmuokkauksesta, ja siitä koituvista menoeristä. Kallein vaihtoehto oli 

Terho Sakin työ, jonka hinnaksi muodostui 270 000‒290 000 markkaa riippuen 

figuuriosiin valitusta materiaalista. Vaihtoehtoina olivat musta graniitti ja pronssi. 

Taiteilijapalkkiota Sakki oli vailla 140 000 markkaa.175  

 

Koskenniemen muistomerkkikilpailun aikaan 1980-luvun alussa abstraktit aiheet 

henkilömuistomerkeissäkin olivat jo tuttu näky. Muutos oli alkanut Suomessa 1950-

luvun lopulla, jolloin kuvanveiston uusi sukupolvi alkoi kritisoida muistomerkkejä siitä, 

että ne olivat jämähtäneet jonnekin edeltävälle vuosisadalle. Julkiselta taiteelta alettiin 

vaatia uudistumista, joka oli jo tapahtunut monella muulla alalla.176 Abstraktien 

veistosten lisäksi syntyi kuitenkin edelleen myös esittäviä veistoksia, tosin aikaisempiin 
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verrattuna rosoisempia ja spontaanimmalta vaikuttavia.177 Koskenniemen muisto-

merkin ehdotukseksi luoduille veistoksille yhteistä oli, että ne eivät olleet näköis-

patsaita. Aihan ja Pullisen työt olivat moderneja abstrakteja veistoksia ja Sakinkin 

luonnos ammensi enemmän antiikin veistotaiteesta kuin vuosisadan vaihteen suur-

miesten näköispatsaista. 

 

Kutsukilpailun tulokset esitettiin muistomerkkivaltuuskunnalle KOP:n konttorissa noin 

kuukautta myöhemmin 18. helmikuuta. Samaisessa kokouksessa valtuuskunta päätti 

melkoisen yksimielisesti, että muistomerkki toteutetaan taiteilija Terho Sakin 

luonnoksen pohjalta. Unto Paananen ja Sirkka-Liisa Järvenpää kannattivat Laila Pullisen 

luonnosta, mutta vetivät esityksensä pois, kun kävi ilmeiseksi, että enemmistö 

valtuuskunnasta oli Sakin työn kannalla.178 Mutta vaikka Merikosken muusat valittiinkin 

Koskenniemen muistomerkiksi, myös Pullisen työ poiki tilauksen. Esimerkiksi 

apulaiskaupunginjohtaja Matti Rossi oli mieltynyt Pullisen Koskenniemen muisto-

merkkikilpailua varten tekemään luonnokseen ja pitänyt sitä käyttökelpoisena.179 

Niinpä vuonna 1986 Ouluun pystytettiin Pullisen suunnittelema opetusneuvos Yrjö 

Kallisen muistomerkki Valaistuksen tie.180 Veistoksen pohjana Pullinen oli käyttänyt 

luonnostaan Koskenniemi ‒ kosken niemi.181 

 

Tiedotusvälineille pidettiin tiedostustilaisuus kuvanveistokilpailun tuloksista välittö-

mästi muistomerkkivaltuuskunnan kokouksen jälkeen, sillä hankkeelle toivottiin 

julkisuutta.182 Kilpailuehdotukset ja mitaliluonnokset taas jätettiin Kansallis-Osake-

Pankin näyteikkunaan esille yleisön nähtäville. Kuvanveistokilpailun veistoksista 

arvostelunomaisen tekstin Kalevaan kirjoittanut Petri Vuojala oli palkintolautakunnan 

kanssa yhtä mieltä kilpailun voittajasta. Vuojala kuvaili Merikoskien muusia moni-

mutkaiseksi, sillä siinä yhdistyivät sekä moniulotteinen veistos että kaksiulotteinen 

reliefi. Suoraan edestä tarkasteltuna patsas näytti pylvään muotoon veistetyltä 

naishahmolta, mutta sivusta katsottuna se taas jakautui kahdeksi kohokuvaksi. 
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Vuojalan käsitys oli, että sopivassa mittakaavassa toteutettuna Merikosken muusat 

olisi annetuista vaihtoehdoista paras veistos Ainolan puistoon.183 Taiteilija Terho Sakki 

perusteli aihevalintaansa sillä, että hänen näkemyksensä mukaan vanhaan puistomil-

jööseen ei olisi kovin abstrakti veistos sopinut.184 

 

Rahatilanteen vuoksi muistomerkkivaltuuskunta päätti lykätä sopimuksen tekemistä 

Sakin kanssa veistoksen toteuttamisesta, kunnes koossa olisi vähintään 100 000 

markkaa.185 Kutsukilpailu oli niellyt yli 22 000 markkaa, mikä oli enemmän kuin mitä 

keräyksellä oli saatu kokoon vuoden 1981 loppuun mennessä.186 Rahankeräys oli siis 

aloitettava käytännössä nollista.  

 

2.4. RAHOITUSTOIMIKUNTA PERUSTETAAN 

 

Vuoden 1979 alussa muistomerkkiä varten rahaa oli koossa hieman reilut 15 000 

markkaa.187 Summasta 200 markkaa Oulu-seura oli saanut vastaanottaa rahaston 

alkupääomaksi Oulun Yliopiston opettajainvalmistuslaitoksen opiskelijoilta keväällä 

1966.188 Loput rahoista lienevät olleet Turun V. A. Koskenniemen Seuran kanssa 

järjestetyn juhlan lipputuloja sekä yrityksiltä ja yksityisiltä saatuja lahjoituksia. 

Kuluneet kuusi vuotta olivat osoittaneet, ettei pelkkä kansalaiskeräys riittänyt 

alkuunkaan muistomerkin rahoittamiseen. Muistomerkkivaltuuskunnan oli ryhdyttävä 

jämerämpiin toimenpiteisiin, jos se todella halusi saada muistomerkin aikaiseksi. 

 

Toukokuussa 1980 työvaliokunta sai muiden töidensä ohella muistomerkkivaltuus-

kunnalta tehtäväkseen nimetä muistomerkin rahoitusta järjestelevän toimikunnan.189 

Lokakuussa 1980 työvaliokunta ryhtyi toimeen. Tuolloin se päätti pyytää tulevaan 

rahoitustoimikuntaan jäseniksi toimitusjohtajia Veikko Hulkko, Sirkka-Liisa Järvenpää, 
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Ilkka Lantto, Seppo Rounaja, Eero Salo ja Paavo Siurua. Heidän lisäkseen listalla olivat 

myös terveydenhoitoneuvos Kerttu Hemmi, rovasti Aaro Marttila, konsuli Jorma 

Sallamo ja professori Pauli Saukkonen.190 Seuraavassa kuussa työvaliokunta järjesti 

neuvottelun, jossa valiokuntalaisten lisäksi paikalla olivat jo rahoitustoimikuntaan 

mukaan lupautuneet Kerttu Hemmi, Veikko Hulkko, Ilkka Lantto ja Jorma Sallamo. 

Ryhmä keskusteli muistomerkin rahoittamisesta, ja sen järjestämisestä  monesta eri 

näkökulmasta. Pöytäkirjaan merkittiin, että työn alla ollut kutsukilpailu tuli käynnistää 

pikimmiten ja kokonaiskustannuksista tuli pyrkiä saamaan mahdollisimman tarkka 

kuva. Rahankeräyksestä vastaavaa keräyspäällikköä taas päätettiin ryhtyä tiedus-

telemaan  liike-elämän edustajista.191 

 

Vuoden 1981 tammikuussa muistomerkkivaltuuskunta hyväksyi työvaliokunnan 

esityksen rahoitustoimikunnaksi. Jäseniksi olivat nyt varmistuneet Kerttu Hemmi, 

Veikko Hulkko, Sirkka-Liisa Järvenpää, Ilkka Lantto, Seppo Rounaja, Jorma Sallamo, 

Eero Salo, Pauli Saukkonen, Paavo Siurua sekä lisäksi Timo Tähtinen. Lisäksi 

muistomerkkivaltuuskuntaan kutsuttiin ne rahoitustoimikunnan jäsenet, jotka eivät 

siihen vielä kuuluneet.192 Rahankeräysluvan hankkimisesta Oulun lääninhallitukselta 

otti huolehtiakseen työvaliokunnan esityksen mukaisesti Oulu-seura, sillä lupa voitiin 

lain mukaan myöntää vain rekisteröidylle yhdistykselle.193 Oulun lääninhallitus myönsi 

keräysluvan Oulu-seuralle vuodeksi eteenpäin alkaen joulukuun ensimmäisestä 

päivästä vuonna 1981. Sittemmin seura haki lupaa vielä kaksi kertaa uudelleen, sillä se 

myönnettiin vain vuodeksi kerrallaan.194 

 

Rahoitustoimikunnan kokoonpanoon liittynyt yhteyspäällikkö Seppo Mäki hahmotteli 

muistomerkin rahankeräystä muistiossaan helmikuussa 1982. Heti alkuun Mäki totesi, 

etteivät käytettävissä olevat varat, eli noin 18 000 markkaa, riittäneet edes käydyn 
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kutsukilpailun kustannuksiin.195 Muistomerkin toteuttamiseen hän arvioi tarvittavan 

noin 270 000 markkaa, mikä oli Terho Sakin kilpailuehdotuksen halvemman vaihto-

ehdon kustannusarvio. Mäen listaamiin rahankeräysideoihin kuuluivat keräyspäällikön 

hankkiminen sekä keräyksen ulottaminen koko maahan ja eri kohderyhmiin. Keräys-

muotoina olivat keräyslistat ja Terho Sakin suunnitteleman mitalin myynti. Mäen 

mukaan oli suunniteltava tarkoin kuka pyytää lahjoituksia miltäkin taholta. Viimeisenä 

kohtana listalla oli tiedostusvälineiden hyödyntäminen ja toisaalta mainosmateriaalin, 

lähinnä julisteiden, hankkiminen.196 

 

Rahankeräyksen suunnittelua ja ideointia jatkettiin rahoitustoimikunnan järjestäy-

tymiskokouksessa reilua viikkoa myöhemmin. Toimikunta oli täydentynyt työvalio-

kunnan vuoden takaisesta esityksestä. Nyt mukana olivat jo aiemmin mainittujen 

lisäksi Matti Rossi, Aaro Marttila ja Jorma Westerlund. Kokouksessa käsiteltiin myös 

muistomerkin kuvanveistokilpailun tuloksia ja tutustuttiin kilpailuehdotuksiin. 

Rahoituksen järjestämiseksi todettiin tarvittavan paitsi selkeä suunnitelma myös 

tavoiteaikataulu. Sopimus Terho Sakin kanssa arveltiin voitavan tehdä siinä vaiheessa, 

kun rahoituksen onnistumisesta oli olemassa riittävät takeet. Toisin sanoen siinä 

vaiheessa, kun sopimuksen edellyttämä ensimmäinen maksuerä, kolmannes 

tilaushinnasta eli noin 100 000 markkaa, olisi koossa. Lisäksi suunniteltiin mitalien 

valmistusta ja markkinointia, keräyslistojen laatimista, keräyspäällikön tiedustelemista, 

rahankeräyksen mainostamista ja pankkitilien avausta.197 Nämä suunnitelmat esitettiin 

valtuuskunnalle viikkoa myöhemmin samana päivänä, jolloin kutsukilpailun tulokset 

julkistettiin tiedotusvälineille.198 

 

Maaliskuun alussa rahoitustoimikunta sopi muistomerkin keräystavoitteeksi 300 000 

markkaa. Kolmannes siitä tuli olla kasassa kuluvan vuoden 1982 loppuun mennessä, ja 
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loput 200 000 markkaa toukokuun 1983 loppuun mennessä.199 Keräyspäälliköksi 

rahankeräystä organisoimaan ja siitä tiedottamaan rahoitustoimikunta palkkasi rehtori 

Onni Rautavan. Muistomerkkiä varten tarvittavien 300 000 markan lisäksi rahaa 

tarvittiin myös keräyksestä itsestään aiheutuviin kustannuksiin sekä keräyspäällikön 

palkkioon. Kaikkiaan keräystarpeen arveltiin olevan tässä vaiheessa yhteensä 400 000 

markkaa.200 Kyseessä ei ollut aivan merkityksetön summa, mikä tarkoitti käytännössä, 

että rahoitustoimikunnalla oli vastuullaan koko hankkeen onnistuminen. 

 

2.5. RAHAA KERÄTÄÄN MITALEILLA JA KIRJOILLA 
 

Rahankeräyksen ideoinnista ja toteuttamisesta rahoitustoimikunnan rinnalla oli vastaa-

massa marraskuussa 1981 perustettu naistoimikunta. Naistoimikunnan puheen-

johtajana toimi professorin rouva Hilkka Vuoria, ja hänen lisäkseen aktiivisia henkilöitä 

toimikunnassa olivat muun muassa entinen kansanedustaja, terveydenhoitoneuvos 

Kerttu Hemmi sekä kuvaamataidon lehtori Mirjam Kinos.201 Vuonna 1982 nais-

toimikuntaa haluttiin vahvistaa lehdistön jäsenillä, jolloin mukaan pyydettiin Kalevan 

kulttuuritoimituksen päällikköä Kaisu Mikkolaa sekä Taina Piiparista Liitosta.202 Mikkola 

suostui mukaan naistoimikunnan riveihin, mutta vastentahtoisesti, sillä ei juurikaan 

ihaillut Koskenniemeä. Yhdessäkään toimikunnan kokouksessa hän ei muista 

käyneensä, mikä oli tietenkin vahinko naistoimikunnalle, joka varmastikin oli toivonut 

hankkeen saavan näkyvyyttä merkittävässä asemassa toimivan jäsenen myötä.203 

Piiparinen sen sijaan oli mukana naistoimikunnan työvaliokunnassa.204 

 

 Aluksi seitsemän naista käsittänyt toimikunta laajeni myöhemmin ainakin kuudella 

uudella jäsenellä. Se järjesti rahan keräämiseksi kaikkiaan yhdeksän tapahtumaa tai 

juhlaa neljän vuoden aikana.205 Useimpien tilaisuuksien ohjelmaan kuului runojen 

lausuntaa ja musiikkiesityksiä. Esimerkiksi osana Oulun päivien ohjelmaa syyskuussa 
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1982 pääkirjastolla oli V. A. Koskenniemi -matinea, joka sisälsi professori Pertti 

Karkaman esitelmän sekä runoja ja musiikkia. Samassa yhteydessä rahoitustoimi-

kunnan keräyspäällikkö Onni Rautava piti puheenvuoron, jossa hän kertoi meneillään 

olevasta varojen keräyksestä.206 

 

Naistoimikunta oli aktiivinen myös muuten. Vuoden 1982 alkupuolella se esitteli 

suunnitelmiaan rahoitustoimikunnalle: ajatuksena oli tilaisuuksien lisäksi ainakin 

painattaa korttisarja oululaisista kirjailijoista tai pelkästään Koskenniemestä sekä 

myydä äänikasettia.207 Korttisarja kirjailijoista lienee jäänyt vain suunnitelman asteelle, 

mutta sen sijaan naistoimikunta myi hyvällä menestyksellä jäsenensä Mirjam Kinoksen 

piirtämiä Oulu-aiheisia kirjekortteja.208 Puheenjohtaja Hilkka Vuoria keksi myös 

lähestyä Yhdysvalloissa toimivaa amerikansuomalaista Kipinä-kerho -nimistä yhdis-

tystä. Muistomerkkihanke ei kuitenkaan onnistunut kuitenkaan saamaan heiltä tukea, 

sillä yhdistyksen hyväntekeväisyyden ensisijaisina kohteina olivat lapset, vanhukset ja 

vammaiset.209 Edellä kuvailtujen toimien lisäksi naistoimikuntalaiset kunnostautuivat  

erinäisten rahoitustoimikunnan ideoimien tavaroiden myynnissä. 

 

Merkittävin rahoitustoimikunnan keräysmuodoista oli Terho Sakin suunnitteleman 

Koskenniemi-aiheisen mitalin myynti. Maaliskuussa 1982 muistomerkkivaltuuskunta 

sopi Sakin kanssa mitaliluonnoksen tekemisestä kesäkuun loppuun mennessä.210 

Ilmeisesti taiteilijalta oltiin vailla täysin uutta luonnosta, mikä tarkoittaisi, ettei Sakin 

aikaisempi kuvanveistokilpailuun luonnostelema mitali miellyttänyt valtuuskuntaa. 

Sakin uuden kipsimalliluonnoksen perusteella muistomerkkivaltuuskunta pyysi 

tarjousta mitalien lyöttämisestä Turun Kultaseppä oy:ltä. Tarjouksen perusteella 

valtuuskunnan oli mahdollista hankkia pronssista, halkaisijaltaan 7 senttimetrin 

kokoista mitalia 49 markan kappalehintaan tilausmäärän ollessa vähintään 1000 

kappaletta.211 Muistomerkkivaltuuskunta tilasi tuhat mitalia, joista sata numeroituina, 
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ja samalla sovittiin myös myöhemmin mahdollisesti tapahtuvasta 50 mitalin 

tilaamisesta hopeisena.212 Sakin kanssa tehty sopimus oikeutti valtuuskunnan 

valmistuttamaan enintään 1000 kappaletta mitaleita. Ylimääräisistä olisi tullut maksaa 

erillinen korvaus taiteilijalle.213 

 

Numeroimattomien pronssisten mitalien myyntihinnaksi rahastotoimikunta sopi 250 

markkaa.214 Numeroitu mitali taas maksoi 1000 markkaa ja hopeisen, tilattavan mitalin 

hinnaksi tuli 2800 markkaa.215 Tarkkaa tilastoa myydyistä mitaleista ei ole, mutta 

niiden menekki vaikuttaa olleen vähintäänkin kohtuullinen. Muistomerkkivaltuuskunta 

velvoitti joulukuussa 1982 kaikki hankkeen jäsenet mitalia myymään.216 Keräyksen 

loppuselvityksen laatimisen aikoihin loppuvuodesta 1985 mitaleja oli myymättä noin 

300 kappaletta.217 Parhaimman arvion mukaan muistomerkkikeräys teki siis mitaleilla 

voittoa jopa 155 000 markkaa. Todellisuudessa tuotto lienee ollut kuitenkin tätä 

pienempi, sillä lähteistä ei käy ilmi esimerkiksi sitä menivätkö kaikki numeroidut mitalit 

kaupaksi. Mitaleja myös lahjoitettiin joitakin kappaleita. Esimerkiksi Koskenniemen 

puoliso, leski Vieno Koskenniemi sai mitalin, samoin maaherra Erkki Haukipuro218 

Lisäksi viisikymmentä numeroimatonta mitalia ja yksi numeroitu toimitettiin alen-

nettuun hintaan WSOY:lle osana velanmaksujärjestelyä.219  

 

Mitalin ohella myyntiin suunniteltiin vuoden 1982 lopulla myös varta vasten 

painatettua valittujen runojen teosta Koskenniemen tuotannosta. Runot kirjaan valitsi 

oululaisten lausujien ja äidinkielenopettajien ryhmä, ja alkusanat kirjoitti lopulta V. A. 

Koskenniemen Seuran puheenjohtaja Tauno Nurmela kirjailija Paavo Rintalan kieltäy-
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dyttyä kunniasta.220 Koskenniemen perikunta luopui tekijäpalkkiostaan muistomerkki-

rahaston hyväksi. Runoja-teoksen kansanomaisempi nidottu versio maksoi 40 

markkaa, sidottu juhlapainos taas 80 markkaa, ja niiden myynnistä maksettiin palkkiota 

myytyjen teosten määrästä riippuen 10‒30 prosenttia.221 Kirjan tuotoksi uskottiin jopa 

yli 100 000 markkaa.222 Tarkan kirjanpidon puuttuessa arvion lopullista paikkan-

sapitävyyttä on hankala todentaa tai kiistää. Pelkästään vuoden 1985 osalta teoksen 

tuotoksi oli keräyksen tuottojen erittelyssä  merkitty kuitenkin yli 40 400 markkaa, 

joten tavoitteen täyttyminen lienee ollut täysin mahdollista.223 

 

1800-luvulta periytyvän esimerkin mukaisesti muistomerkkejä rahoitetaan nykyisinkin 

rahankeräyksillä sekä erilaisia tuotteita myymällä. Kansalaiskeräyksillä on haluttu 

tehdä patsashankkeista yhteisiä ponnistuksia, vaikka tosiasiassa yksityishenkilöiden 

sijaan tärkeimpinä rahoittajina hankkeissa toimivat valtiot, kaupungit, kunnat ja 

erilaiset säätiöt.224 Merkittävä osuus Koskenniemen muistomerkkikeräyksen tuotosta 

muodostui erityisesti yrityksiltä ja kaupungilta saaduista rahalahjoituksista, joskaan 

yksityishenkilöiden lahjoittamien varojen osuutta muistomerkkikeräyksessä ei ole syytä 

väheksyä. Kansalaiskeräyksen lisäksi toimeenpantiin keräys esimerkiksi elinkeino-

elämän piiriin kuuluvien suurten ja pienempienkin yritysten keskuudessa.225 

 

Yritykset ja yhtiöt lähtivätkin hyvin mukaan talkoisiin. Matti Rossin mukaan esimerkiksi 

silloinen Osuuspankkikeskuksen toimitusjohtaja Matti Latola, joka oli entinen 

oululainen, kutsui Helsinkiin koolle yritysjohtajia, vuorineuvoksia ja muita 

elinkeinoelämän silmäätekeviä muistomerkin rahoituspyyntöä kuulemaan.226 

Suurimpien lahjoitusten antajia olivat muun muassa Kansallis-Osake-Pankki, 

Osuuspankkikeskus, Suomen Yhdyspankki, Tapiola, Vakuutus Pohjola, Vakuutus 
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Sampo, Koskenniemen kustantajana toiminut WSOY sekä Tauno Tönningin ja Emil 

Aaltosen säätiöt. Kaikki edellä mainituista antoivat keräykseen 10 000 markkaa, lukuun 

ottamatta  WSOY:tä, jonka lahjoitus oli yhteensä 40 000 markkaa.227 Myös Oulun 

kaupunki tuki hanketta lopulta 20 000 markalla.228 Muita, keräystä pienemmillä 

summilla tukeneita tai mitaleita ostaneita yrityksiä ja laitoksia olivat esimerkiksi A. 

Jurvakainen Oy, hotelli Arina, ravintola Albert sekä Lentävä lautanen, Tervahovi Oy, 

Tuko Oy, Oulun osuuspankki ja Pohjanmaa Oy.229 

 

Keräystä edistääkseen rahoitustoimikunta pyysi Oulu-seuraa anomaan verovapautta 

5000 markkaa tai sitä suuremmille lahjoituksille. Oulu-seura lähetti valtiovarain-

ministeriölle hakemuksen marraskuussa 1982, jossa se pyysi ministeriötä nimeämään 

Oulu-seuran sellaiseksi yhdistykseksi, jolle tehdyn lahjoituksen lahjoittaja olisi saanut 

vähentää veronalaisesta tulostaan.230 Samaan aikaan se myös anoi Verohallitukselta 

rahastotoimikunnan pyynnön mukaisesti verovapautta.231 Valtiovarainministeriön 

päätös Oulu-seuran hakemusta koskien oli kuitenkin kielteinen, sillä Oulu-seura ei ollut 

sellainen yhdistys, jonka pääasiallinen tehtävä olisi ollut tieteen tai taiteen tukeminen. 

Näin ollen seura ei saanut lahjoituksille verovapautta.232 Rahoitustoimikunta ei tästä 

kuitenkaan lannistunut, vaan päätti yrittää uudelleen, kunhan ensin oli käyty 

”henkilökohtaiset neuvottelut valtiovarainministeriön sopivien henkilöiden kanssa”.233 

Käydyt neuvottelut eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta (sikäli kun niitä edes käytiin), 

sillä Oulu-seuran anoessa valtiovarainministeriöltä uudelleen verovapautta maalis-

kuussa 1984 ministeriö pysyi tiukasti kannassaan. Asiaa ei auttanut, vaikka esimerkkinä 
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mainittiin parhaillaan käynnissä ollut Eteläsuomalaisen osakunnan Mika Waltarin 

muistomerkkikeräys.234 Tähän päätöksen rahastotoimikunnan oli tyytyminen. 

 

Rahoitustoimikunnan alkuperäinen tavoiteaikataulu osoittautui keräyksen edetessä 

liian tiukaksi. Vuoden 1982 tuotot jäivät lopulta reilusti 100 000 markan tavoitteesta, ja 

vuosi olikin keräyksen osalta tappiollinen. Kunnolla käynnistynyt keräys, mitalien ja 

kirjojen myynti sekä saadut lahjoitukset käänsivät kuitenkin tilanteen voiton puolelle 

vuosien 1983 ja 1984 aikana. Keräyksen lopuksi rahaa todettiin jääneen jopa yli.235 

Myöhemmin Oulu-seura päätti lahjoittaa puolet keräysjäännöksestä Turun V. A. 

Koskenniemen Seuralle, joka oli ollut muistomerkkikeräyksessä suureksi avuksi. Se oli 

kerännyt Oulun patsasta varten jopa 98 000 markkaa.236 

 

Keräyspäällikön palkkioksi oli sovittu 18 prosenttia keräyksen tuotosta, johon eivät 

kuitenkaan kuuluneet kirjoista saadut rahat, naistoimikunnan ja turkulaisten 

keräystuotot, WSOY:n antama tuki ja Oulun kaupungin myöntämät avustukset. Lisäksi 

ennen palkkion laskemista tuotosta vähennettiin vielä keräyskulut ja mitalin 

suunnittelusta ja hankinnasta syntyneet menoerät. Kokonaisuudessaan keräys tuotti 

liki 500 000 markkaa, josta palkkion perusteena olevan tuoton osuus oli noin 165 000 

markkaa. Näin ollen Onni Rautava sai kolme vuotta kestäneestä Koskenniemen 

muistomerkin rahankeräyspäällikön työstään korvauksena lopulta 29 500 markkaa.237  

 
2.6. HANKE EI HERÄTÄ OULUSSA KESKUSTELUA 
 
 
V. A. Koskenniemen muistomerkkihanke oli ensimmäistä kertaa esillä sanomalehdissä 

syksyllä 1965, kun aloite muistomerkistä toimitettiin kaupunginjohtaja Heinolle. Iso osa 

oululaisista ja lähiseutujen asukkaista sai näin tietää Oulu-seuran suunnitelmista. 
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Lisäksi Atte Kalajoki ja Veikko Kerola palasivat aiheeseen ainakin kahdesti muutaman 

seuraavan kuukauden aikana, ensin Oulu-lehdessä ja myöhemmin Kaltiossa. Lehtien 

lukijoilla oli siten useampiakin luontevia tilaisuuksia ottaa kantaa asiaan, etenkin kun 

Atte Kalajoki sitä vielä erikseen toivoi pakinansa lopussa. Mutta jos hanke siinä 

vaiheessa herättikin keskustelua oululaisissa, se ei ainakaan näkynyt kyseisten lehtien 

palstoilla. Seuraavalla vuosikymmenellä taas muistomerkkihankkeessa tapahtui vain 

vähän, mikä tarkoitti, että se näkyi julkisuudessa tuskin ollenkaan.  

 

Ylivoimaisesti eniten Koskenniemen muistomerkkihanke sai sanomalehdissä huomiota 

1980-luvulla, mikä oli tietenkin luonnollista; etenihän hanke tuolloin muutamassa 

vuodessa enemmän kuin kuluneiden 15 vuoden aikana yhteensä. Muistomerkin 

kuvanveistokilpailun julkistaminen toukokuussa 1981 huomioitiin kahdessa 

paikallisessa sanomalehdessä, Kalevassa ja Liitossa. Molemmat julkaisivat aiheesta 

lyhyehkön kirjoituksen, jossa selvitettiin suunnitelmia muistomerkin paikaksi ja 

rahoittamiseksi.238 Edelleenkään hankkeen uusimmat käänteet eivät kuitenkaan 

kirvoittaneet lehtien lukijoilta minkäänlaista palautetta.  

 

Vuoden 1982 helmikuussa muistomerkkivaltuuskunta piti tiedotusvälineille tiedotus-

tilaisuuden Koskenniemen kuvanveistokilpailun tuloksista. Tilaisuudessa esiteltiin 

kilpailuehdotukset, erityisesti ensimmäiseksi sijoitettu Terho Sakin luonnos Merikosken 

muusat. Jälleen asiasta uutisoivat Kaleva ja Liitto sekä Kaltio, jossa aiheesta oli 

sivunpituinen kirjoitus. Sekä Liiton että Kaltion jutuissa oli kuvat kaikista kolmesta 

kilpailuehdotuksesta, ja Kalevassakin Merikosken muusista.239 Kalevassa ilmestynyt  

arvostelu kuvanveistokilpailun veistoksista jäi ainoaksi arvioinniksi muistomerkin 

ehdotuksista.240 Muut oululaislehdet eivät kilpailua ja sen tulosta sivuillaan huomi-

oineet. Sen sijaan valtakunnallinen lehti Helsingin Sanomat oli nostanut tapauksen 

kulttuurisivuilleen. Aiheesta oli kirjoitettu lyhyt, toteava teksti otsikolla "Terho Sakki 

voitti Koskenniemen patsaskilvan".241   
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Kilpailuluonnosten julkistamisen jos minkä olisi odottanut saavan oululaiset viimein 

avaamaan sanaiset arkkunsa. Hiljaisuuden jatkuminen antaa aihetta epäillä, ettei 

Koskenniemen muistomerkkihanketta koettu ehkä kovin kiinnostavaksi tai niin 

merkittäväksi, että asiaan olisi kannattanut ottaa kantaa. Toisaalta on syytä epäillä, 

että samoihin aikoihin julkistettu Oulun merenkulun muistomerkkikilpailun tulos jätti 

Koskenniemen patsashankkeen varjoonsa. Kaupungin järjestämän kilpailun 

ensimmäiselle sijalle oli asetettu abstraktinen Merelle-veistos, jonka pelkistetty 

ulkomuoto ja kallis hinta eivät alkuunkaan miellyttäneet oululaisen yleisön 

enemmistöä. Yllättäen Merelle-veistoksen arvostelujen yhteydestä löytyy ainoa viittaus 

Koskenniemen muistomerkkiin. Oulu-lehden mielipidepalstalla kirjoitettiin nimittäin 

seuraavasti: 

Meitä on muutama Oulun kaupungin virkailija, jotka ihmettelemme 

tätä muistomerkin valintaa. Tuntuu kuin nykyään ei osattaisi tehdä 

patsaita. Möykkyjä ja epämääräisiä tasoja alkaa nousta eri puolille 

Oulua, kuten tulossa oleva Koskenniemi-patsaskin. Nykyaikainen 

skitsofreeninen maailman kaipaa näköisiä, rauhallisia patsaita, joita 

katsellessa silmä ja sielu lepää.242 

 

Suomalaiset ovat tutkitusti kokeneet muistomerkit hyväksi ja arvokkaaksi tavaksi 

kunnioittaa merkkihenkilön muistoa. Lähdesmäen mukaan merkkihenkilöille omistetut 

muistomerkit ovat tavanneet herättää suomalaisissa voimakkaita tunteita. Tämä näkyy 

myös siinä, kuinka innokkaasti suomalaiset ovat ottaneet osaa muistomerkeistä 

käytyihin keskusteluihin. Keskusteluihin osallistumisen taustalla on paitsi halu 

vaikuttaa yhteisiin asioihin myös käsitys siitä, että muistomerkkien suhteen jokainen 

voi olla asiantuntija. Hyvä esimerkki muistomerkkien herättämästä mielipiteiden 

vaihdosta ovat olleet presidenttien muistomerkkihankkeet, jotka kaikki ovat 

herättäneet paljon keskustelua.243 Vaikka niin kutsuttujen maallikoiden esittämän 

kritiikin syyksi on väitetty "parantumatonta konservatiivisuutta", Lindgren näkee 
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vastustuksen kummunneen ennen kaikkea käsityksestä, jonka mukaan julkinen taide 

on yhteistä ja kertoo siten yhdessä jaetuista arvoista.244 

 

Merenkulun muistomerkkiehdotuksen saama kova ryöpytys Oulu-lehden mielipide-

palstalla maaliskuussa vuonna 1982 osoitti, että oululaisetkin olivat kiinnostuneita 

ympäristöstään ja siitä millaisia taideteoksia yhteisillä varoilla oltiin hankkimassa. 

Koskenniemen muistomerkin tapauksessa vaikenemisessa ei siis ainakaan ollut kyse 

apaattisuudesta tai siitä, ettei olisi osattu tai tohdittu ottaa osaa taidekeskusteluun. 

Eräs merkittävä syy Koskenniemen patsaan saamalle vähäiselle huomiolle saattoi olla 

siinä, että se oltiin rahoittamassa keräysvaroin. Lisäksi kutsukilpailun oli voittanut 

luonnos, joka oli kaikista ehdotuksista selkeästi esittävin. Tutkija ja arkkitehti Kaarina 

Niskalan mukaan Oulussa modernit patsaat jakoivat mielipiteitä vielä 1980-luvullakin: 

osa olisi halunnut nähdä kaupunkikuvassa mieluummin näköispatsaita.245 Kenties 

keskustelua olisi siis syntynyt enemmän, jos muistomerkki olisi toteutettu Aihan tai 

Pullisen luonnosten pohjalta. 

 

Oululaislehtien kritiikitön linja ja keskustelun puuttuminen Koskenniemen tapauksessa 

pantiin merkille Etelä-Suomessa, jossa Koskenniemen 8.7.1985 koittavan satavuotis-

syntymäpäivän lähestyminen oli herättänyt huomattavasti ristiriitaisempia tuntoja kuin 

Oulussa. Aamulehden kulttuuripalstalla toimittaja Simopekka Virkkula totesi heinä-

kuussa 1984: 

 Oulun lehtiin ei väittely Koskenniemen perinnöstä ainakaan vielä ole 

yltänyt, vaikka Skdl:n Kansan Tahdon asenne juhlintaan onkin viileä.246 

Eikä väittelyä syntynyt myöhemminkään. Kirjoittelu Koskenniemestä lisääntyi oululai-

sissa sanomalehdissä runoilijan juhlavuoden edetessä, mutta sisällöllisesti ne 

pidättäytyivät enimmäkseen totutuissa aiheissa, lähinnä Koskenniemen runoudessa.247 

Ainoasta soraäänestä vastasi runoilija ja kriitikko Olavi Jama, joka aloitti Koskenniemeä 

kriittisesti käsittelevän artikkelinsa Kalevassa runoilijan syntymäpäivänä heinäkuussa 
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1985 toteamalla, ettei pidä Koskenniemestä.248 Harvinaisen suorasukainen tunnustus 

ei kuitenkaan sekään onnistunut saamaan keskustelua aikaiseksi. 

 

Edellä mainitun Virkkulan artikkelin mukaan 1960- ja 1970-luvuilla Kalevaan kolumneja 

kirjoittanut toimittaja ja vasemmistolaisena kulttuuriradikaalina pidetty Hannu Taanila 

oli ehdottanut Koskenniemelle pystytettäväksi ratsastajapatsasta.249 Ehdotuksen voi 

ymmärtää ironiseksi kannanotoksi, jolla Taanila todennäköisesti viittaa paitsi aikoinaan 

keskustelua herättäneeseen ja vasemmiston vastustamaan marsalkka Mannerheimin 

ratsastajapatsaaseen250 Helsingissä myös sitä kautta Koskenniemen oikeistolaisuuteen. 

Yksittäisiin historian henkilöihin keskittynyt nationalistinen suurmiesajattelu kuului jo 

Mannerheimin ratsastajapatsaan pystyttämisen aikoihin vuonna 1960 menneeseen 

aikaan ja maailmaan.251 1980-luvulla ilmiö oli siis jo todella aikansa elänyt. 

 

Muistomerkin julkistamisesta Ainolan puistossa elokuun 16. vuonna 1985 uutisoitiin 

useimmissa oululaisissa sanomalehdissä, jopa Kansan Tahdossa, joka siihen asti, aivan 

kuten Virkkula oli huomannut, oli tiukasti välttänyt koko aihetta. Otsikolla "Liivintasku-

Goethe sai patsaan" varustettu lyhyt uutinen tyytyi toki edelleen toteamaan vain 

olennaisimman.252 Patsaan pystyttäminen ja juhlallisuuksista uutisointi lehdissä oli 

kutsukilpailun ohella toinen tapahtuma, jolloin mielipiteitä ja kommentteja olisi voinut 

odottaa esitetyn. Kuitenkin ainoa Koskenniemen muistomerkkiä koskenut mielipide-

kirjoitus julkaistiin Kalevassa 22. elokuuta. Senkin keskeinen sisältö käsitteli 

yksinomaan sitä, saattoiko muistomerkin materiaalia kutsua mustaksi graniitiksi, koska 

kivitieteellisesti sellaista kiveä ei ollut olemassakaan.253 

 

Koskenniemen muistomerkin ja satavuotissyntymäpäivän tapauksessa oululaisten 

vasemmistolehtien yksi tapa ottaa kantaa asiaan oli selvästikin vaikeneminen koko 

aiheesta. Näin toimivat esimerkiksi kulttuurilehti Pohjoinen ja Oulun ylioppilaslehti, 
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käytännössä Kansan Tahto sekä suurimman osan aikaa myös Pohjolan työ. 

Koskenniemen muistomerkkihankkeen huomiotta jättäminen kyseisissä lehdissä 

osoitti, ettei runoilijan muistamista katsottu vasemmistopiireissä tarpeelliseksi. 

Merkittävää oli se, että jostain syystä oululainen yleisökään ei ollut kiinnostunut 

arvioimaan sitä, oliko Koskenniemi todella muistomerkin arvoinen tai edes sitä, 

millaisen patsaan hän oli saamassa. Syitä pohdittaessa pelkkä toteamus Koskenniemen 

muistomerkkihankkeen mahdollisesta epäkiinnostavuudesta ei vielä pitkälle kanna. 

Niinpä mielipidekeskustelun täydellisen puuttumisen syitä voisi olla tarpeen tutkia 

enemmänkin.  

 

1900-luvun lopun viimeisellä vuosikymmenellä henkilömonumenteista ja -muisto-

merkeistä käytyjä julkisia keskusteluja tutkineen Tuuli Lähdesmäen mukaan valtaosa 

kyseisen ajan patsashankkeista oli sellaisia, jotka julkisuudessa saivat huomiota vain 

paikallislehtien uutisosioissa. Tällaisia "hiljaisia" hankkeita ovat olleet erityisesti 

pienempien paikkakuntien muotokuvapatsaat sekä reliefein varustetut muistokivet ja -

paasit. Lähdesmäen mukaan keskustelua ja kiistoja herättäneissä hankkeissa monu-

menttien merkityksistä tulee julkisia, jolloin vastaavasti "hiljaisuus" taas kaventaa 

niiden julkista näkyvyyttä. Tällöin monumentit ja muistomerkit jäävät rajatumpaa 

aluetta ja ihmisryhmää koskettaviksi tapauksiksi.254 Tietyssä mielessä oululaistenkin 

hanketta voidaan pitää tällaisena hiljaisena muistomerkkinä, vaikka Koskenniemi 

henkilönä saikin myöhemmin vielä aikaan keskustelua ja jopa kiistaa erityisesti 

Helsingin Sanomissa. 
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3. AINOLAN PUISTO SAA MUUSANSA  

3.1. MUISTOMERKKI TILATAAN VIIMEIN ‒ TOISINTO TURKUUN 
 

V. A. Koskenniemen muistomerkin rahoituksen järjestyminen alkoi vaikuttaa yhä var-

memmalta vuoden 1983 kuluessa. Muistomerkkivaltuuskunnalla oli kuitenkin edelleen 

ratkaistavanaan muutamia seikkoja patsaan toteuttamiseen ja käytännön järjestelyihin 

liittyen. Kenties tärkein näistä oli kysymys muistomerkin julkistamisen ajankohdasta. 

Rahankeräyksen edistyminen oli luonnollisesti määräävin tekijä asiassa, mutta viimeis-

tään 1980-luvun alussa tavoitteeksi asetettiin, että patsas saataisiin paikalleen 

Koskenniemen 100-vuotissyntymäpäiväksi 8.7.1985.255 Kyseinen vuosi, niin luontevasti 

kuin se sopikin muistomerkin paljastusajankohdaksi, ei kuitenkaan liene alunperin ollut 

tähtäimessä muistomerkkihankkeen alkaessa vuonna 1965. Ainakaan sellaista 

tavoitetta ei mihinkään kirjattu. 

 

Ennen kuin mitään muistomerkkiä voitiin pystyttää, oli ensin hankittava sellainen. 

Kutsukilpailun ratkettua muistomerkin tilaamista Terho Sakilta oli huonon raha-

tilanteen takia lykätty, mutta loppukesästä 1982 taiteilija esitti toivomuksen, että 

päätös tilaamisesta tehtäisiin viimeistään maaliskuuhun mennessä.256 Muistomerkki-

valtuuskunnan arkistoon ei asiasta ole jäänyt asiakirjalähteitä, mutta ilmeisesti päätös 

tehtiin viimeistään helmikuussa 1983, sillä muistomerkkivaltuuskunta ryhtyi neuvot-

telemaan muistomerkin veistämisestä Loimaan Kivi ky -nimisen yrityksen kanssa 

vuoden 1983 maaliskuussa. Loimaan kivi tarjosi valtuuskunnalle muistomerkkiä, 

jalustaa, asennusta ja reliefiä yhteishintaan 154 000 markkaa.257 Tarjous ei eronnut 

merkittävästi Terho Sakin aiemmin esittämästä kustannusarviosta, jossa pelkästään 

muistomerkin ja sen jalustan hinnaksi oli arvioitu noin 130 000 markkaa.258 

 

Muistomerkkivaltuuskunnan ja Loimaan Kiven välisestä kirjeenvaihdosta ei ole säilynyt 

kaikkia valtuuskunnan Loimaan kivelle lähettämiä kirjeitä. Lisäksi neuvottelujen 
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yhteydessä käytiin ainakin yksi puhelinkeskustelu, joten osapuolten välisessä 

neuvonpidossa näin jälkikäteen tarkasteltuna on hieman aukkoja. Loimaan Kiven 

lähettämistä kirjeistä kuitenkin selviää, että lopullisessa tilausvahvistuksessa 

lokakuussa 1983 sovittiin ainoastaan kahden mustaa graniittia olevan patsaspaasin 

toimittamisesta. Näiden yhteishinta oli 120 000 markkaa.259 Muistomerkkivaltuuskunta 

oli todennut palaavansa myöhemmin asiaan jalustan ja mahdollisen asennustyön 

tilaamisen  kanssa.260 Syynä tähän oli se, ettei valtuuskunta vielä tiennyt mitä muuta 

jalustaan laitettaisiin kuin Koskenniemen nimi ja vuosiluvut. Erillinen jalustateks-

titoimikunta asetettiin miettimään asiaa vasta helmikuussa 1984.261 

 

Jalustatekstitoimikunnan jäseninä toimivat Jouko Mäkelä, Maija-Liisa Bäckström ja 

Unto Paananen. Kokoonnuttuaan kerran lokakuun lopulla 1984 ja keskusteltuaan 

aiheesta puhelimessa toimikunta päätyi esittämään muistomerkkivaltuuskunnalle, että 

jalustaan tulisi Koskenniemen runosta Koulutie runosäkeet "Olen unessa useasti sinun 

kaduillas, koulutie" tai vaihtoehtoisesti koko säkeistö "Olen unessa useasti sinun 

kaduillas, koulutie. Ah, enkö ma hautaan asti myös koululainen lie?".262 Toimikunta itse 

kannatti ensimmäistä vaihtoehtoa, johon myös muistomerkkivaltuuskunta myöntyi. Se 

sai kuitenkin vielä Oulu-seuran hallitukselta tiedon, että Atte Kalajoki oli esittänyt 

omana ehdotuksenaan säkeitä "Laulanut oot runon kehtoihin, oi äitimme Oulu, koskesi 

uhmat ja myös kuulaudet kesäyös".263 Muistomerkkivaltuuskunta pysyi kuitenkin 

päätöksessään.264 

 

Koska Terho Sakki halusi muistomerkin ja jalustan olevan samanvärisiä, ne tuli 

valmistaa samasta kivestä.265 Toisin sanoen muistomerkkivaltuuskunnan oli tilattava 

myös jalusta Loimaan Kiveltä. Muistomerkkivaltuuskunta kääntyi tässä vaiheessa 

kaupunginhallituksen puoleen toivomuksenaan, että kaupunki kustantaisi niin jalustan 
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siihen tulevine teksteineen kuin perustuksenkin tekemisen ja muut pystyttämiseen 

liittyvät työt. Avustusta anottiin ilmeisesti 12 500 markkaa, vaikka Loimaan Kiveltä 

saadun tarjouksen mukaan jalustakivi tuli maksamaan 12 500 markkaa sekä 5 markkaa 

jokaiselta syväpuhalletulta merkiltä, kaikkiaan siis noin 12 820 markkaa.266 Apulais-

kaupunginjohtajana toiminut Matti Rossi joutui katsomaan muistomerkkihanketta 

myös kaupungin näkökulmasta. Hän muistaa, että muistomerkkivaltuuskunnan pyyn-

töön jalustan ja perustusten kustantamisesta suostuttiin ilman muuta.267 

 

V. A. Koskenniemen muistomerkkikeräyksen tuottojen ja kulujen loppuselvityksestä 

selviää, että muistomerkin hankintakulut olivat kaikkinensa liki 320 000 markkaa. 

Kutsukilpailun osuus tästä oli noin 22 000 markkaa. Taiteilija Terho Sakille 

muistomerkkivaltuuskunta maksoi yhteensä 158 500 markkaa, josta valtaosa oli 

taiteilijapalkkiota. Oletettavasti summaan oli laskettu mukaan myös mitalin 

taiteilijapalkkio, vaikkei se varsinaisesti patsaasta koituneisiin kuluihin kuulunutkaan. 

Loimaan Kivi ky:n muistomerkkivaltuuskunnalta saama loppusumma oli 138 760 

markkaa, mihin lienee patsaan ja jalustan lisäksi kuulunut ainakin erilaisia toimitus- ja 

kuljetusmaksuja.268 Siinä vaiheessa, kun kutsukilpailu oli pidetty, rahoitustoimikunta oli 

laskenut muistomerkkiä varten tarvittavan noin 300 000 markkaa. Toimikunnan arvio 

muistomerkin hankintaan tarvittavasta rahasummasta osui siis lopulta melko oikeaan. 

 

V. A. Koskenniemen muistomerkkivaltuuskunta oli kutsukilpailun pidettyään, rahaa 

kerättyään ja muistomerkin jalustoineen tilattuaan jo miltei onnistunut tavoitteessaan. 

Se oli pystyttämässä Ouluun Suomen ensimmäistä ja ainoaa V. A. Koskenniemen 

patsasta. Hanke sai kuitenkin haastajan vielä viimeisillä metreillä. Vuoden 1984 

loppupuolella Turun V. A. Koskenniemen Seura oli yhteydessä Oulu-seuraan toivee-

naan saada Sakin Merikosken muusien toisinto Turkuun.269 Turkulaiset olivat jo 

ottaneet yhteyttä Terho Sakkiin, mutta tämä oli ohjannut heidät kääntymään 

oululaisten puoleen. Muistomerkkivaltuuskunnan ja Sakin välinen sopimus näet kielsi 
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kopiot patsaasta.270 Pronssista versiota Merikosken muusista suunnitellut turkulais-

seura oli alunperin toivonut, että oululaiset hankkisivat muistomerkin pronssisena, 

jolloin siitä olisi helposti saanut tehtyä kaksi valosta.271 

 

Koska Terho Sakki ei asettunut vastustamaan turkulaisten toivetta, ei Oulu-seura tai 

muistomerkkivaltuuskuntakaan nähnyt siihen syytä.272 Mikäli turkulaisten hanke 

aiheutti Oulun muistomerkkivaltuuskuntalaisissa harmistusta ja vastustusta, sitä tuskin 

kehdattiin tuoda julki, sillä V. A. Koskenniemen Seura oli tehnyt valtavan työn Oulun 

muistomerkkikeräyksen hyväksi. Lähteistä riippuen turkulaisten keräystuotoksi 

mainittiin jopa 130 000 markkaa, joskin muistomerkkikeräyksen loppuselvityksessä 

summaksi oli merkitty 98 000 markkaa.273 Turkulaisten muistomerkkihanke eteni 

lopulta joutuisammin kuin oululaisten, olihan patsasluonnos jo valmiina olemassa ja 

rahoitus varmistumassa. Elokuussa 1985 Tauno Nurmela kertoi Oulu-lehdelle 

sopimuksen Sakin ja Turun kaupunginvaltuuston kanssa jo tehdyksi. Samaisessa haas-

tattelussa hän perustelee Turun Koskenniemi-muistomerkkiä seuraavasti:  

Koskenniemen vaikutus ei voi rajoittua pelkästään Ouluun. ‒ ‒ 

Koskenniemi pääsee paremmin arvoonsa, ja myös hänen näille päiville 

asti heijastuva vaikutuksensa tulee valtakunnallisesti paremmin esille, kun 

hänen muistomerkkinsä pystytetään kahteen eri kaupunkiin.274 

 

Suurmiesten muistomerkkien pystyttämisen aikaan 1800-luvun loppupuolella ja 1900-

luvun alussa ei ollut mitenkään tavatonta, että sama henkilö sai useammankin patsaan 

eri kaupunkeihin. Lindgrenin mukaan tämä oli seurausta kilpailuista, joita kaupungit 

kävivät keskenään merkkihenkilöistä. Esimerkiksi Mikael Agricolan patsas on päätynyt 

lopulta ainakin viiteen eri kaupunkiin.275 Useammalle patsaalle saattoi olla syynä myös 

hankkeista vastanneiden tahojen riitaantuminen keskenään, kuten Zacharias 
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Topeliuksen muistomerkin tapauksessa.276 Oulun ja Turun tapauksessa kyse ei ollut 

siitä, että osapuolet olisivat joutuneet erimielisyyksiin keskenään. Pikemminkin 

kaupunkien välillä vallitsi jonkinlainen kilpailutilanne. Huomionarvoinen seikka oli, että 

mikäli Koskenniemen omaiset Turussa eivät olisi vastustaneet muistomerkin 

hankkimista kaupunkiin aiemmin, Turussa olisi mitä todennäköisimmin ollut Suomen 

ensimmäinen V. A. Koskenniemen patsas ‒ jo kauan ennen Oulua.277   

3.2. "KOSKENNIEMI ON TULLUT KOTIIN" ‒ MUISTOMERKIN JULKISTAMINEN 
 

Esimerkiksi kuvanveistokilpailun uutisoinneissa helmikuussa 1982 mainittiin toistu-

vasti, että muistomerkki oltiin pystyttämässä Ainolan puistoon V. A. Koskenniemen 

satavuotissyntymäpäiväksi. Vielä tuossa vaiheessa rahoituskuviot eivät olleet vielä 

lähimainkaan selvinneet, joten yleinen käsitys muistomerkkiläisten piirissä saattoi 

optimistisesti olla se, että patsas saattaisi hyvinkin olla jo paikallaan muutaman vuoden 

kuluttua. Rahankeräys, muistomerkin ja jalustan tilaaminen ja muut järjestelyt veivät 

kuitenkin aikansa. Vuoden 1984 lopulla muistomerkkivaltuuskunta oli kokoontunut 

kuulemaan ja keskustelemaan hankkeen senhetkisistä tapahtumista. Puheenaiheeksi 

nousi myös muistomerkin julkistamisajankohta, ja sen myötä Koskenniemen tuleva 

syntymäpäivä heinäkuussa 1985. Valtuuskunta päätti, että esityksen muistomerkin 

paljastamisajankohdasta ja muusta siihen liittyvästä saa tehdä juhlatoimikunta, 

jäseninään Matti Rossi, Paavo Siurua, Maija-Liisa Bäckström, Lauri Jounio, Jorma 

Westerlund, Hilkka Vuoria ja Seppo Mäki.278 

 

Juhlatoimikunnan ensimmäinen tehtävä oli ratkaista julkaistaisiinko muistomerkki 

Koskenniemen syntymäpäivän tienoilla heinäkuun alussa vai kenties myöhemmin 

syksyllä, jolloin tilaisuudesta oli mahdollista tehdä näkyvämpi.279 On todennäköistä, 

että juhlallisuuksien järjestäminen heinäkuun alussa ei erityisemmin houkutellut 

muistomerkkivaltuuskuntaa tai juhlatoimikuntaa siksi, että kyseessä oli lomakuukausi. 

Muistomerkin julkistamisella loppukesästä tai alkusyksystä oli se etunsa, että silloin 
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ihmiset olivat palanneet lomiltaan takaisin kaupunkiin. Asiaa harkinnut juhlatoimikunta 

päätti lopulta, että tilaisuus järjestettäisiin perjantaina elokuun 16. päivänä. Samaan 

hengenvetoon se totesi myös, ettei varsinaista 100-vuotissyntymäpäivää heinäkuussa 

saisi jättää huomiotta. Syntymäpäiväjuhlallisuuksien suunnittelu uskottiin Hilkka 

Vuorialle.280 

 

Seuraava askel oli muistomerkkijuhlan suunnittelu. Tähän työhön juhlatoimikunta 

vaikuttaa paneutuneen hartaudella, sillä luonnostelmia tilaisuuden ohjelmasta löytyy 

lukuisia.281 Tapahtuman runko hahmottui kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa. Itse 

muistomerkin paljastusjuhlaan Ainolan puistoon toivottiin runo- ja musiikkiesityksiä 

puheiden rinnalle. Tilaisuuden ajateltiin alkavan kello 17.00 ja jatkuvan 

kaupungintalossa tuntia myöhemmin kaikille avoimella juhlalla. Kello 20.00 oli 

vuorossa juhlaillallinen muistomerkkivaltuuskunnan jäsenille ja kutsuvieraille Kauppa-

klubilla. Illallisten osalta ajatuksena oli maksaa Koskenniemen omaisten, tilaisuuteen 

kutsuttujen esitelmöitsijöiden ja Turun vieraiden sekä noin 10‒15 muun kutsuvieraan 

osallistuminen. Rahoitustoimikunnalle ja muistomerkkivaltuuskunnalle juhlatoimikunta 

oli aikeissa esittää, että juhlien kulut katettaisiin keräysvaroilla.282  Tosin lopulta Oulun 

kaupunki tuki hanketta myös tältä osin ja maksoi suurimman osan juhlamenoista.283  

 

Myös Koskenniemen entiseen kouluun Lyseoon haluttiin järjestää juhlatilaisuus. Sen 

ajankohdaksi varmistui perjantai 23. elokuuta, pian koulujen alun  jälkeen. Tapahtuma 

oli tarkoitettu Lyseon silloisille ja entisille oppilaille. Ohjelmassa oli ainakin Samuli 

Onnelan juhlaesitelmä Koskenniemestä, mahdollisesti myös jotain entisten oppilaiden 

järjestämää.284 V. A. Koskenniemen Seura Turussa järjesti heinäkuisen syntymäpäivän 

kunniaksi tapahtumia, joihin kuului ainakin kukkalaitteen laskeminen Koskenniemen 

haudalle. Oulun muistomerkkiväki olisi ollut tervetullut osallistumaan Turun 

juhlallisuuksiin, mutta juhlatoimikunta päätti lähettää Turkuun vain yhden edustajan 
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tai pelkän tervehdyksen.285 Ilmeisesti Oulun omat juhlallisuudet houkuttelivat 

enemmän.  Koskenniemen syntymäpäiväksi järjestyi runoilijasta kertova vitriininäyttely 

Oulun kaupunginkirjaston tiloihin.286  

 

Perjantaina elokuun 16. päivä tapahtunut V. A. Koskenniemen muistomerkin 

julkistaminen Ainolan puistossa ja sitä seuranneet juhlallisuudet kaupungintalolla ja 

Kauppaklubilla onnistuivat miltei muistomerkkivaltuuskunnan suunnitelmien mukaan.  

Patsaan paljastamista oli Ainolan puistossa seuraamassa joidenkin arvioiden mukaan 

satoja ihmisiä, lähinnä ikääntyneempää väkeä, kuten sanomalehti Liitto huomioi.287 

Tilaisuutta varten juhlatoimikunta oli hankkinut Sotilassoittajien killan puhallin-

orkesterin musiikista vastaamaan. Muistomerkin luovuttamisesta kaupungille vastasi 

muistomerkkivaltuuskunnan puheenjohtaja Matti Rossi, ja patsaan vastaanottajana 

toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Rounaja.288 Hyvin sujuneen juhlan 

ainoa kommellus oli jalustaan väärin kaiverrettu Koskenniemen syntymävuosi: vuonna 

1885 syntynyt Koskenniemi oli muistomerkin mukaan syntynyt kaksikymmentä vuotta 

aikaisemmin vuonna 1865. Virheen syytä ei osattu sanoa, mutta Seppo Rounaja kiirehti 

kaupungin puolesta vakuuttamaan, että vuosiluku korjattaisiin mahdollisimman  

pian.289  

 

V. A. Koskenniemen puoliso Vieno Koskenniemi suhtautui virheelliseen vuosilukuun 

lähinnä huvittuneesti. Jo 88-vuotias leski oli Liitolle antamassaan haastattelussa kerto-

nut halunneensa juhlassa mennä kesken puheiden yleisön eteen julistamaan: "Kosken-

niemi on tullut kotiin!". Hän totesi myös niin ikään tunteneensa "syvää tyydytystä", 

hänen miehensä saadessa tunnustusta "omalla maaperällään".290 Vieno Koskenniemen 

lausahdus paljastaa muutamia mielenkiintoisia seikkoja. Ensinnäkin hän piti V. A. 

Koskenniemen kotina enemmän Oulua kuin Turkua, vaikka jälkimmäisessä kaupungissa 

runoilija eli suurimman osan elämästään. Tyytyväisyyden tunteminen muistomerkin 
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johdosta taas viittaa siihen, että Vieno Koskenniemi oli mahdollisesti toivonut jotain 

patsaan kaltaista kunnianosoitusta miehelleen. Kuitenkin, mikäli huhupuheita oli 

uskominen, Vieno lapsineen oli suhtautunut torjuvasti kaikkiin vastaavanlaisiin hank-

keisiin Turussa ‒ jopa Merikosken muusien pronssiseen kaksoiskappaleeseen.291  

 

Vuosilukukömmähdys ei huolettanut myöskään Terho Sakkia, sillä ‒ kuten hän Liitolle 

antamassaan haastattelussa totesi ‒ se oli helposti korjattavissa. Samassa yhteydessä 

taiteilija valotti veistoksensa aihevalinnan taustaa toteamalla, että koska Koskenniemi 

oli ollut "vähän ristiriitainen tyyppi", muusien saattoi kuvitella olevan neutraali, kiistoja 

herättämätön aihe.292 Sakki halusi myös muistuttaa, ettei muistomerkeillä ollut 

tarkoitus kuvata henkilöä itseään, vaan hänen henkeään. Jo aiemminkin tuotannossaan 

muusa-ideaa käyttänyt Sakki koki Koskenniemen muistomerkin tapauksessa 

kuvaavansa toisen taiteilijan työtä.293 Kirjalliset ja poliittiset kiistat hän oli jättänyt 

veistoksessaan tarkoituksella syrjään.294 

 

Merikosken muusien paljastamisen jälkeen juhlapäivän vietto jatkui kaupungintalolla, 

missä paikalla oli liki sama määrä ihmisiä kuin paljastusjuhlassa Ainolan puistossa.295 

Kutsu oli lähetetty noin 300 henkilölle.296 Kaupungintalolla kuultiin jousikvartetin 

soittoa, Oulu-seuran puheenjohtajan Jouko Mäkelän tervehdys sekä runolausuntaa, 

lisää musiikkia ja laulua. Juhlaesitelmän pitäjäksi juhlatoimikunta oli saanut paikalle 

dosentti Anto Leikolan. Turun V. A. Koskenniemen Seuran puolesta tervehdyksen 

juhlaväelle esitti akateemikko Tauno Nurmela, joka heikentyneestä terveydentilastaan 

huolimatta oli saapunut paikalle  Koskenniemen juhlahetkeä todistamaan. Tilaisuuden 

päätti Myllytullin ala-asteen musiikkiluokan kuoroesitys.297 
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Juhlapäivän viimeinen tilaisuus oli Oulun Kauppaklubin ravintolassa järjestetty illallinen 

muistomerkkivaltuuskuntalaisille ja kutsuvieraille.298 Paikalla juhlassa oli 120 henkeä 

ilmeisesti kaikkiaan noin 150 kutsutusta henkilöstä, joiden joukossa muistomerkki-

valtuuskuntalaisten ja Turun vieraiden lisäksi muun muassa Oulun kaupunginjohtaja, 

maaherra, piispat, juhlien esiintyjät ja WSOY:n edustaja.299 Illallisen ja puheiden lisäksi 

ohjelmaan oli suunniteltu suurimpien lahjoittajien ja ahkerien muistomerkki-

valtuuskuntalaisten muistamista. Ajatuksena oli muun muassa luovuttaa Terho Sakin 

suunnittelema mitali aktiivisimmille jäsenille.300 Juhlapitoisen päivän kruunasi vielä 

kuukauden taiteilijaksi valitun Terho Sakin näyttelyn avaaminen Oulun taide-

museossa.301 Kaikkiaan päivän ohjelmasta kertyi muistomerkkivaltuuskunnalle makset-

tavaa noin 13 500 markkaa.302 

 

Matti Rossi muisteli jälkeenpäin paljastusjuhlallisuuksien olleen onnistuneet. Mitään 

suureellisia seremonioita ei ollut suunniteltu. Rossin mukaan juhlaillallinenkin Kauppa-

klubilla oli "kansalaisillallinen", yksinkertainen ja selkeä. Ainoa juhlahumua himmen-

tänyt tekijä oli väärä vuosiluku, joka huomattiin vasta juhlapäivän aamuna.303 Myös 

Seppo Mäki luonnehti elokuisen paljastustilaisuuden ja juhlien järjestelyineen "onnis-

tuneen kohtalaisen hyvin".304 Atte Kalajoki oli sen sijaan jossain määrin tyytymätön. 

Otsikolla "Hölmöilyn huippu" varustetussa Panu-pakinassa Kalajoki purki tuntojaan 

säästelemättä. Moitteita sai erityisesti Oulu-radio, joka ei musiikkivalinnoissaan ollut 

huomioinut Koskenniemen muistomerkin juhlapäivää millään tavoin. Osansa sai myös 

muistomerkin juhlatoimikunta, jonka huolimattomuuden piikkiin Kalajoki laski 

puistossa soittaneen puhallinorkesterin epäyhtenäisen ja -juhlallisen vaatetuksen sekä 

kaupungintalon juhlasta puuttuneen valokuvaajan.305  
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3.3. MIELIPIDEKESKUSTELU RUNOILIJASTA KUUMENEE 
 

Oulussa V. A. Koskenniemi tai hänen muistomerkkihankkeensa kuvanveistokilpai-

luineen ja rahankeräyksineen ei herättänyt yleisössä eli oululaisissa ja lähialueiden 

asukkaissa minkäänlaisia intohimoja. Etelä-Suomen valtakunnallisissa lehdissä tilanne 

oli aivan toinen.  Niissäkin mielipidekirjoittelu oli kuitenkin vielä varsin olematonta 

vuoden 1983 lopulle saakka. Vasta kyseisen vuoden joulukuun toiseksi viimeisenä 

päivänä Helsingin Sanomissa ilmestynyt mielipidekirjoitus muutti tilanteen. Nimimerkki 

"Tuli ja tuhka" Turusta nosti pöydälle seikan, josta siihen mennessä oli vaiettu. 

Turkulaiskirjoittajaa huoletti, että  kaikkien patsaiden ja mitalien keskellä oli kenties 

unohdettu Koskenniemen "pimeä puoli".306 Kyseinen kirjoitus toimi keskustelun-

avaajana mielipiteiden vaihdoille, jota käytiin erityisesti Helsingin Sanomissa pariin eri 

otteeseen seuraavan kahden vuoden aikana. Kuvaavaa keskustelulle oli, että vaikka se 

näennäisesti vaikutti saavan alkunsa aikeista muistaa Koskenniemeä muistomerkillä, se 

varsin pian kehkeytyi väittelyksi Koskenniemen natsimielisyydestä ja siitä, tiesikö hän 

keskitysleirien olemassaolosta vai ei tai olisiko hänen pitänyt tietää vaiko ei. 

 

Helsingin Sanomissa keskustelun osapuolina olivat mielipidekirjoittelijat eri puolilta 

Suomea. Alkuun kirjoittelu aiheesta näytti jäävän vain "Tuli ja tuhka" -nimimerkin ja 

hänelle vastanneen oululaisen "Maallikon" väliseksi. "Maallikko" ei tuntunut varsi-

naisesti puolustavan Koskenniemeä. Hänen mielenkiintonsa kohdistui näet natsi-

yhteyksien sijaan pikemminkin siihen, miksei Koskenniemi aikoinaan nuoruudessaan 

voimakkaammin vastustanut Venäjän sortotoimenpiteitä.307 Mielipiteiden vaihdon 

kehittymistä väittelyksi edisti osaltaan Helsingin Sanomien kolumnisti, kulttuurikriitikko 

Johannes Salminen. Hänen kolumninsa "Suomi ja Kolmas valtakunta" tammikuussa 

1984 käsitteli Suomen oikeistoälymystön suhdetta natsi-Saksaan. Osansa arvostelusta 

sai V. A. Koskenniemi.308 Vuonna 1984 Salmiselta ilmestyi myös esseekokoelma 
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Gränsland (suom. Rajamaa), jonka päätösessee "Teräksen kylmä tuoksu" käsitteli 

kriittisessä valossa Koskenniemen aatemaailmaa.309  

 

Salmisen vuoden 1984 tammikuisen kolumnin jälkeen Helsingin Sanomien mielipide-

palstalla nähtiin kirjoituksia aiheesta puolesta ja vastaan. Yksi kiivaimmin Kosken-

niemeä puolustanut oli rahoitustoimikunnan keräyspäällikkö Onni Rautava, joka 

huomautti, ettei 

ole kovin rakentavaa paisutella joitakin sattumuksia, joitakin yksityis-

kohtia, jotka kuuluvat eri aikaan ja eri maailmaan kuin missä me nyt 

elämme.310 

Rautavan kirjoitus oli esimerkki sellaisista puheenvuoroista, jotka koettivat vaimentaa 

Koskenniemen kritisoinnin heti alkuunsa. Kiistattomia todisteita Koskenniemen 

natsismin ihailusta koetettiin selitellä parhain päin, vähätellä tai jopa esittää valheiksi. 

Esimerkiksi eräässä Koskenniemeä puolustaneessa tekstissä huomautettiin 

seuraavasti: 

Pahansuopa vihjailu, että natsit olisivat sodan aikana vihkineet kammot-

tavaan salaisuuteensa suomalaisen humanistin, on pöyristyttävän arvo-

tonta ja halpamaista puolustuskyvytöntä vainajaa kohtaan.311  

 

Vuoden 1984 tammi-helmikuun aikana käyty keskustelu tyrehtyi melko nopeasti. 

Nimimerkki "Maallikko" palasi aiheeseen vielä saman vuoden marraskuussa esittäes-

sään, että muistomerkkihankkeen takana olevien henkilöiden olisi kannattanut koettaa 

markkinoida Koskenniemeä paremmin. Hänen ajatuksenaan oli, että koska poliittisin 

perustein Koskenniemen patsaasta tuntui olevan turha yrittää päästä yksimielisyyteen, 

runoilijaa ja hänen kirjallisia saavutuksiaan olisi tullut tehdä tutuksi nuoremmille 

ikäpolville.312 Atte Kalajoki tarttui ajatukseen Panu-pakinassaan seuraavan vuoden 

puolella todeten, että asia oli helpommin sanottu kuin tehty. Kalajoki toivoi, että ne 
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lehdet, "joita mikään taustamahti tai poliittinen mafia ei estä käsittelemästä myös 

runoilija Koskenniemeä" tarttuisivat toimeen.313  

 

Vuonna 1985, muutamia kuukausia Koskenniemen syntymäpäivän ja muistomerkin 

julkistamisen jälkeen Salminen kirjoitti  Helsingin Sanomiin toisen Koskenniemi-

aiheisen kolumnin.314 Kyseinen teksti sytytti uudelleen väittelyn, joka välillä näytti jo 

sammuneen. Helsingin Sanomien yleisönosasto täyttyi Koskenniemeä koskevista 

kirjoituksista Salmisen kolumnin jälkeen. Kiistaa herätti erityisesti Salmisen kolum-

nissaan esittämä väite, jonka mukaan Koskenniemi ei vierailuillaan Saksan Weimarissa 

1940-luvun alussa ollut tietävinään läheisestä Buchenwaldin keskitysleiristä.315 Salmi-

selle vastasi muun muassa Vieno Koskenniemi itse, joka vakuutti, että jos hänen 

miehensä olisi tiennyt leireistä, tämä olisi kertonut niistä hänelle.316 Tässä vaiheessa 

väittelyyn otti osaa myös kirjallisuudentutkija ja kriitikko Raoul Palmgren, joka totesi 

ykskantaan, että Koskenniemen olisi pitänyt tietää.317 Palmgren oli jo 1940-luvulla 

kirjoittanut Koskenniemestä kriittisen tekstin otsikolla "Hautakirjoitus Koskennie-

melle", josta kävi selväksi hänen suhtautumisensa runoilijaan.318 

 

Muutamat kirjoittajat puolustivat Koskenniemeä sillä, ettei leireistä aikoinaan tiedetty 

yleisesti tai etteivät he itsekään olleet tienneet. Professori emeritus Urpo Harva Loh-

jalta kertoi omista kokemuksistaan vuoden 1935 Saksan matkalta, jolloin hän kyllä 

huomasi Saksassa vallinneen juutalaisvihan, mutta ei keskitysleirejä. Harvan mukaan 

myös:  

Palmgrenin logiikka on ihmeellistä. Hän näet päättelee, että Koskenniemi 

tiesi keskitysleireistä, koska hänen olisi pitänyt tietää niistä. Niin kai 

minunkin. Mutta en vaan tietänyt.319 
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Kyseisenlaisten kirjoitusten lisäksi oli myös tekstejä, joissa huomautettiin Stalinillakin 

olleen omat leirinsä. Eräskin kirjoittaja huomautti, että Palmgren ei itse ollut sen 

parempi kuin Koskenniemi, koska ei näitä leirejä ollut tuominnut.320 

 

Koskenniemen ehdotonta syyllisyyttä julistavien ja toisaalta hänen syyttömyyttään 

puolustavien kirjoitusten rinnalla esiintyi sovitteleviakin tekstejä. Niissä päällim-

mäisenä oli ajatus siitä, että oli jo korkea aika tutkia Koskenniemeä tieteellisesti, ilman 

ennakkoasenteita. Esimerkiksi turkulainen kouluneuvos, aikoinaan Koskenniemen 

opiskelijoilleen pitämään kirjalliseen piiriin kuulunut Sampo Haahtela esitti asian 

seuraavasti: 

Toivoisin, että mahdollisimman pian saataisiin aikaan laajamittainen 

yhtenäinen tieteellinen tutkimus V. A. Koskenniemen elämästä ja työstä. 

Myös hänen suhteistaan germaaniseen kulttuuriin. Se poistaisi perus-

teettomien arvelujen ja hämärien vihjailujen tarpeen.321 

Ilmeisesti puolueettoman tutkimuksen ajateltiin lopullisesti tuovan ratkaisun siihen, 

oliko Koskenniemi pohjimmiltaan humanisti vai natsimielinen. 

 

Helsingin Sanomien keskustelu jatkui vuoden 1985 jouluun saakka. Se olisi saattanut 

jatkua pidempäänkin, ellei lehden toimitus olisi katsonut, että asia oli siltä erää 

käsitelty. Kaikkiaan Helsingin Sanomat ilmoitti kirjoituksia yleisönosastolle tulleen 48 

kappaletta, joista 29 oli julkaistu. Huomattavaa oli, että vuoden 1985 loppupuolella 

Helsingin Sanomissa käydystä sanailusta kiinnostuttiin muissa lehdissä. Aiheesta 

kirjoittivat esimerkiksi Huvudstadsbladet, Kansan Uutiset ja Ilta-Sanomat.322  

 

Suomen Sosialidemokraatti -lehdessäkin otettiin kantaa Koskenniemeen liittyen, ei 

kuitenkaan samassa mittakaavassa kuin Helsingin Sanomissa. Merkittävimmältä osalta 

Koskenniemen arvostelusta vastasi lehden toimittaja Kari Saviniemi artikkeleillaan. 

Hieman yllättäen lehden yleisönosastolla keskustelun avasi heinäkuussa 1985 

Koskenniemeen myönteisesti suhtautunut kirjoittaja nimimerkillä "Asiajärjestystä tv-
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ohjelmiin", joka paheksui sitä että runoilijaa koskenut television keskusteluohjelma oli 

esitetty niin myöhäisenä ajankohtana. Lisäksi hän esitti, että Koskenniemen runoja olisi 

tullut käsitellä kouluissa.323 Muutamaa päivää myöhemmin kirjoitukseen vastasi Erkki 

Raatikainen, joka piti aiempaa kannanottoa osoituksena lapsellisuudesta tai niin 

taitavasta oikeistopropagandasta, että Suomen Sosiaalidemokraattikin oli langennut 

siihen. Raatikaisen tekstin perässä oli toimituksen huomautus, jossa muistutettiin 

lukijoita myös Saviniemen vastikään ilmestyneestä, Koskenniemeä käsitelleestä artik-

kelista sekä puolustelevaan sävyyn huomautettiin, että "Koskenniemen koko runou-

dessa Adolf Hitler ei liene johtava hahmo".324 

 

Veikko Vastelinin kirjoittama vastine Raatikaisen tekstiin julkaistiin lehdessä noin 

viikkoa myöhemmin elokuun alussa. Vastelin katsoi Koskenniemen yhteyksien Saksaan 

olleen vain satunnaisia, eikä siksi nähnyt tarpeelliseksi runoilijan boikotointia.325 

Koskenniemeä puolusti myös nimimerkki "Elämmekö Beltsassarin pitojen aikaa?" muis-

tuttamalla, ettei Koskenniemi ollut poliitikko, eikä hänen poliittisia kannanottojaan 

voinut siksi pitää merkittävinä.326 Koskenniemeä puolustavat mielipidekirjoitukset 

sosiaalidemokraattien pää-äänenkannattajassa eivät olleet kaikkien mieleen. Keskus-

telulle laittoi pisteen nimimerkki "Mieluummin Koskenkorvaa kuin Koskenniemeä" 

huomauttamalla, etteivät Suomen Sosialidemokraatin sivut olleet oikea paikka Kosken-

niemen ymmärtämiselle ja maineen puhdistamiselle.327 Näin ollen lehdessä käyty 

mielipiteiden vaihto jäi lyhyeksi ja melko vaisuksi verrattuna Helsingin Sanomien 

yleisönosastokirjoitteluun. 

 

Koko sanomalehtien mielipidekeskustelujen kirjolle yhteistä olivat Koskenniemen 

Saksa-suhteet ja se, miten ne olivat sovitettavissa yhteen hänen humanisminsa kanssa. 

Kirjoituksissa oli havaittavissa kuitenkin myös eroavaisuuksia, mitä tuli niiden 

tavoitteisiin. Osa halusi tuoda julki minkälaisesta miehestä Koskenniemessä oli kyse, 
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kun toiset taas halusivat todistaa arvostelijoiden väitteet vääriksi. Muutamille koko 

Koskenniemi-kiista edusti laajempia kysymyksiä, jolloin keskustelukin poikkesi välillä 

ikään kuin raiteiltaan. Syntynyt mielipiteidenvaihto oli epäilemättä seurausta Kosken-

niemen saamasta huomiosta 1980-luvun mittaan.  

 
3.4. "MEIDÄN IKIOMA MEFISTOMME" ‒ TOIMITUKSET TARTTUVAT AIHEESEEN 

 

Kuvanveistokilpailun tulosten julkistaminen helmikuussa vuonna 1982 oli ensimmäinen 

ajankohta, sitten syksyn 1965, kun oululaiset sanomalehdet huomioivat muistomerkki-

hankkeen laajemmin. Kilpailu ei kuitenkaan lisännyt kirjoittelua vielä eteläisemmän 

Suomen lehdissä. Esimeriksi Helsingin Sanomat noteerasi tapauksen vain pienellä 

uutisella. Valtakunnallisten sanomalehtien mielenkiinto alkoi hiljalleen herätä vasta 

muistomerkin rahoitustoimikunnan ryhdyttyä markkinoimaan hanketta, ja siihen 

liittynyttä rahankeräystä. Tammikuussa 1983 Onni Rautava lähetti rahoitus-

toimikunnan nimissä lehdistölle tiedotteen, jossa selvitti lyhyesti Koskenniemen 

ansioita ja kertoi meneillään olevasta rahankeräyksestä. Tiedotteen lopussa Rautava 

esitti toivomuksen, että asiasta kirjoitettaisiin lehtiin.328 

 

Jotkut lehdet vastasivat Rautavan toiveeseen, mutta pääosin vasta vuoden 1985 myötä 

sanomalehtien toimittajatkin heräsivät kirjoittamaan Koskenniemestä. Syynä oli 

tietystikin Koskenniemen lähestyvä 100-vuotissyntymäpäivä, mutta jossain määrin 

myös Oulun muistomerkkihanke ja mahdollisesti etenkin loppuvuodesta edestakaisin 

lainehtinut mielipidekeskustelu Helsingin Sanomissa. Eniten Koskenniemeä tai hänen 

muistomerkkihankettaan koskevia sanomalehtiartikkeleita tai -uutisia julkaisivat 

Helsingin Sanomat, Aamulehti sekä Uusi Suomi, jonka avustajana Koskenniemi aikoi-

naan toimi.329 Kyseisten lehtien kirjoitukset vaihtelivat sävyltään neutraalin kuvai-

levista varovaisen myönteisiin. Jotkut lehtijutuista liittyivät johonkin pienempään 

yksityiskohtaan, kuten Koskenniemen kirjallisuuspiiriin tai hänen runoistaan tehtyihin 

sävellyksiin, mutta etenkin heinä-elokuussa, runoilijan syntymäpäivän ja muistomerkin 
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julkistamisen aikoihin, artikkelit keskittyivät valtaosin Koskenniemen uraan ja elämän-

työhön. Saksa-suhteet ja kiistoja herättävä maine tuotiin nekin esiin, mutta lähinnä 

toteamuksen tasolla.  

 

Juhlavuoden edetessä Koskenniemi oli sanomalehdissä esillä yhä enemmän. Ajankoh-

taiseen keskustelunaiheeseen tarttui esimerkiksi Aamulehden toimittaja Simopekka 

Virkkula, joka oli vuoden 1985 helmikuussa ilmestyneeseen juttuunsa haastatellut 

Koskenniemen tuotantoa tutkinutta Pekka Mattilaa. Koskenniemestä käytyihin keskus-

teluihin viitaten Mattila totesi, ettei runoilija fasisti ollut, vaikka nationalisti ja konser-

vatiivi olikin. 

Koskenniemi ei ollut tuulten haistelija. Hän säilytti näkemyksensä vielä 

silloinkin kun ne eivät enää olleet muodikkaita. Hän ei ollut kuin Aaro 

Hellaakoski, joka sodan jälkeen käänsi kelkkansa vasemmalle kukaties 

akateemikon aseman toivossa.330 

 

Helsingin Sanomien Huutoja ja kuiskauksia -palstalla Koskenniemen juhlavuoden 

juhlintaa seurattiin tarkasti. Huomiota sai Koskenniemen itsensä lisäksi oululaisten 

muistomerkkihanke, jopa kahteen otteeseen. Heinäkuussa 1985 palstalla kerrottiin 

Oulu-seuran aikeista ja todettiin tarkkanäköisesti, ettei patsaan sijoituspaikka, Ainolan 

puisto, ollut kovin historiallinen, sillä sinne ei " ‒ ‒ V. A:ta voi katsoa "kaunis ja vakaa / 

runoruhtinas, piispa Franzén" ‒ ‒".331  Elokuussa patsaan julkistamisen jälkeen taas 

kommentoitiin sattunutta vuosilukukömmähdystä.332 Vielä vuoden loppupuolella sa-

maisessa lehdessä käytyyn mielipidekeskusteluun viitaten palstalla huomautettiin, että 

V. A. Koskenniemen juhlavuoden kunniaksi viritetty keskitysleirikeskustelu 

ei tunnu jättäneen ketään kylmäksi.333 

 

Valtakunnallisissa sanomalehdissä Koskenniemestä kirjoitettiin varsin vähän kielteisiä 

artikkeleita tai uutisia. Toisaalta myös avoimen ihailevat tekstit olivat harvassa. Useim-
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mat toimittajat selvästi välttivät ottamasta kantaa ja pyrkivät sen sijaan neutraaliin 

lähestymistapaan. Eräs poikkeus oli lämpimän humoristisesti nuoruutensa aikaista 

kirjallisuusauktoriteettia Uudessa Suomessa muistellut kirjailija Lassi Nummi. Hänen 

oma suhtautumisensa runoilijaan oli vaihdellut vuosien varrella ihailusta vasten-

mielisyyden kautta arvostukseen: 

Koskenniemellä oli vuosien mittaan rasitteenaan useitakin rooleja. 

Aluksi Nuoren Neron; sitten jo pian kansallisen Merkkihenkilön; 

oikeastaan myös Kirjallisen Paavin; Professorin, sitten Akateemikon. 

Näiden rinnalle nousee oman sukupolveni innolla tarjoama rooli: hän 

oli meidän ikioma Mefistomme.334 

 

Poliittista vasemmistoa edustaneessa Suomen Sosialidemokraatissa Koskenniemi-

uutisointi jäi, kuten arvata saattaa, varsin vähälle. Ainoa muistomerkkihanketta 

koskenut uutinen lehdessä oli pian Koskenniemen syntymäpäivän jälkeen heinäkuun 9. 

päivänä ollut pieni juttu, jossa todettiin Koskenniemen syntymästä kuluneen 100 

vuotta ja muistomerkin paljastustilaisuuden olevan elokuussa.335 Sen sijaan huo-

mattavasti laajemmin ja kriittisempään sävyyn runoilijaa lehdessä käsitteli toimittaja 

Kari Saviniemi kolmessa vuoden 1985 aikana ilmestyneessä artikkelissaan, joissa hän 

antoi tosiasioiden puhua puolestaan. Ensimmäisessä artikkelissa huhtikuussa Saviniemi 

kirjoitti suomalaiskirjailijoista Euroopan kirjailijaliitossa "Hitlerin vankkureiden aisa-

na".336 Kaksi muuta artikkelia heinäkuussa 1985 jatkoivat samasta aihepiiristä. Syystä 

tai toisesta artikkelit eivät kuitenkaan saaneet Suomen Sosialidemokraatin lukijoita 

ottamaan juurikaan kantaa lehden sivuilla. 

 

Muistomerkkivaltuuskunnan arkistosta löytyneessä tuntemattomaksi jääneen sanoma-

lehden uutisjutussa käsiteltiin Koskenniemen juhlintaa ja oululaisten pystyttämää 

muistomerkkiä. Arvostelevaan sävyyn kirjoitettu teksti nosti myönteisenä ilmiönä esille 

Suomen Sosialidemokraatin ja toimittaja Kari Saviniemen kriittisen roolin kaiken 

juhlahumun keskellä. Vastaavasti toimittaja oli huomannut, että  
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oululaiset sen sijaan eivät ole yhtä ynseitä suurelle pojalleen. Päinvastoin, 

he pystyttivät tälle patsaan, eivätkä puhuneet Koskenniemen mahdollisesta 

politikoinnista halaistua sanaa. 

Jutun yhteyteen oli liitetty kuva Merikosken muusista ja alle kuvateksti, jossa todettiin 

irvaillen, ilmeisesti jossain toisaalla ilmestynyttä muistomerkin arvostelua lainaten: 

"Se ei ole ihmisestä irrallaan olevaa veretöntä, elotonta viivojen piirtojen ja 

geometrian leikkiä, vaan sidoksissa luontoon, universumiin ja nimenomaan 

Euroopan kulttuuriperintöön" asiantuntijat sanovat ‒ ja maallikot ovat 

varmasti samaa mieltä.337 

 

Tarkasteltaessa sanomalehdissä esiintynyttä keskustelua, toisin sanoen mielipide-

kirjoituksia ja toimitusten artikkeleita, merkille pantavaa on se, ettei käytyä kirjoittelua 

voi pitää varsinaisena muistomerkkipolemiikkina. Kiistan ytimessä ei ollut itse muisto-

merkki ja sen herättämät tunnot, vaan aikaa sitten kuolleen runoilijan harhautuminen 

kyseenalaisille poluille kulttuuripolitiikan maaperällä. Relevanttia keskustelussa oli se 

huomio, että Koskenniemen ja hänen aikalaistensa yhteyksistä natsi-Saksaan vaiettiin 

samalla, kun heitä muuten tuotiin esiin ja kunnioitettiin merkkihenkilöinä. Sanasodan 

voi toki sikäli ajatella koskeneen muistomerkkihanketta, että sen perimmäisen tarkoi-

tuksen voi nähdä palautuvan kysymykseen siitä, oliko Koskenniemi alkujaankaan 

patsaan ja muistamisen arvoinen.  

 

3.5. RELIEFIAJATUKSESTA LUOVUTAAN 

 

Merikosken muusat oli lopultakin monen vuoden työn huipentumana saatu paikalleen 

Ainolan puistoon V. A. Koskenniemen juhlavuotena 1985. Muistomerkkihankkeen 

taustalla toimineiden henkilöiden työ ei kuitenkaan ollut vielä lopussa. Rahoitus-

toimikunnalla oli muun muassa tilityksiä ja selvityksiä laadittavanaan. Muistomerkin 

paljastamisen jälkeisenä syksynä se kokoontui vielä kaksi kertaa: lokakuun alussa ja 
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marraskuun lopussa, jolloin se viimein saattoi todeta työnsä tulleen päätökseen.338 

Myös muistomerkkivaltuuskunta kokoontui vielä viimeisen kerran joulukuussa 1985.339 

 

Muistomerkin rahankeräys oli osoittautunut menestyksekkääksi. Marraskuussa 

viimeisessä kokouksessaan rahoitustoimikunta totesi rahaa jääneen kaikkien laskujen 

jälkeen yli 32 500 markkaa. Keräyksen loppuselvityksestä käy ilmi, että rahaa saatiin 

kokoon vuosien 1981‒1985 aikana peräti 494 673, 27 markkaa, josta varsinaisia 

keräystuottoja oli 175 147, 70 markkaa. Mitalien ja runokirjojen myynnistä sekä 

naistoimikunnan korteista ja tapahtumista tuloja oli kertynyt 312 220, 17 markkaa. 

Loppuosa summasta, eli reilu 7000 markkaa, koostui pankkitilien korkotuotoista. 

Patsaan hankinnan lisäksi muita menoeriä taas olivat olleet mitalien lyöttäminen, 

runokirjojen painattaminen, keräyspalkkiot, erilaiset toimisto- ja järjestelykulut sekä 

muistomerkin paljastamiskulut, kaikki yhteensä 462 109, 78 markkaa.340 

 

Matti Rossi ehdotti rahoitustoimikunnan kokouksessa, että keräysylijäämä jaettaisiin 

puoleksi Turun V. A. Koskenniemen Seuran kanssa. Myös hiljattain kuolleen Tauno 

Nurmelan muistorahaston kartuttamista osalla rahoista pidettiin mahdollisena.341 

Lopullisesti asia jätettiin muistomerkkivaltuuskunnan ratkaistavaksi, joka päätyi 

luovuttamaan keräysylijäämän Oulu-seuralle toivoen, että puolet varoista lahjoi-

tettaisiin Nurmelan rahastolle ja toinen puolikas käytettäisiin Koskenniemeä käsit-

televän tutkimuksen tukemiseen.342 Ylimääräiset mitalit valtuuskunta luovutti Oulu-

seuran hallintaan ja esitti, että Turussa myymättä jääneet mitalit lahjoitettaisiin V. A. 

Koskenniemen Seuralle, mihin Oulu-seura suostuikin.343 Omia mitaleitaan Oulu-seura 

päätti myöhemmin myydä eteenpäin 150 markan hintaan.344 
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Rahoitusylijäämälle oli kuitenkin aiemmin esillä eräs muukin käyttökohde. Jossain 

vaiheessa 1980-luvun aikana muistomerkkivaltuuskunta oli antanut rahoitus-

toimikunnalle tehtäväksi selvittää, kuinka paljon reliefin toteuttaminen muistomerkin 

yhteyteen tai sen läheisyyteen maksaisi.345 Reliefikysymys oli esillä ainakin jo vuonna 

1982, mahdollisesti jo aiemmin kutsukilpailun suunnittelun ja järjestämisen aikaan. 

Kilpailuohjelman puuttuminen muistomerkkivaltuuskunnan ja Oulu-seuran arkiston 

papereista tekee mahdottomaksi tutkia sisältyikö vaatimus reliefiluonnoksesta 

kutsukilpailuun. Palkintolautakunnan pöytäkirjan perusteella vaikuttaisi siltä, ettei 

kuulunut, mutta toisaalta samaisessa pöytäkirjassa mitaleista käytetään välillä 

nimitystä "reliefi", mikä jossain määrin sekoittaa asiaa.346  

 

Reliefillä tarkoitetaan taideteosta, jossa kuva erottuu kohokuvamaisesti taustastaan.347 

Matti Rossi epäilee, että Koskenniemen muistomerkin tapauksessa reliefiajatus oli 

saattanut syntyä Sibeliuksen monumentin, Eila Hiltusen Passio Musicaen myötä.348 

Hiltusen vuonna 1967 paljastettu, teräsputkista hitsaamalla koottu työ kuvasti 

vertauskuvallisesti Sibeliuksen elämäntyötä, ei Sibeliusta itseään, mikä koettiin 

aikanaan oudoksi. Niinpä Hiltunen lisäsi työnsä yhteyteen säveltäjän kasvokuvan 

sisältävän reliefin.349 Todennäköisesti Koskenniemenkin reliefin tarkoitus oli olla 

runoilijan muotokuva, ikään kuin korvauksena varsinaisesta nonfiguratiivisesta 

muistomerkistä. Jos Sibeliuksen muistomerkki reliefeineen todella toimi esikuvana 

Koskenniemen muistomerkin reliefisuunnitelmille, on mahdollista, että ajatus oli siinä 

tapauksessa  seurannut hankkeen mukana jo 1960-luvulta lähtien. 

 

Vielä vuoden 1984 toukokuussa rahoitustoimikunta totesi, että ennen rahoitus-

ylijäämän lopullista käyttöpäätöstä muistomerkin yhteyteen hankittaisiin reliefi, jos 

rahat riittäisivät.350  Vuotta myöhemmin todettiin, että reliefi tulisi maksamaan noin 35 

000 markkaa. Mahdollisesti hintaa pidettiin liian kovana, sillä asiasta päätettiin luopua 
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ja siirtää se Oulu-seuralle, joka voisi myöhemmin tehdä kysymyksen suhteen lopullisen 

ratkaisun.351 Asiaa käsiteltiin kuitenkin vielä joulukuussa 1985 muistomerkki-

valtuuskunnan viimeisessä kokouksessa, jossa kerrottiin, että Terho Sakki oli luvannut 

olla käytettävissä, mikäli reliefi haluttaisiin toteuttaa. Sakki oli tarjonnut 

valtuuskunnalle pronssista, halkaisijaltaan 50 senttimetrin mittaista reliefiä hintaan 22 

000 markkaa. Kokonaiskustannuksissa tuli ottaa vielä erikseen huomioon taideteosta 

varten tarvittavan kiven hinta. Kielteisesti asiaan suhtautunut valtuuskunta katsoi 

parhaimmaksi siirtää kysymyksen kokonaan Oulu-seuralle.352 

 

Tammikuussa 1986 Oulu-seuran hallitus asetti toimikunnan pohtimaan reliefi-

kysymystä. Koollekutsujaksi seura nimesi Atte Kalajoen ja muiksi jäseniksi Matti Rossin, 

Jorma Westerlundin ja Hilkka Inkalan.353 Seuraavan kuukauden kokouksessaan seuran 

hallitus keskusteli reliefin tarpeellisuudesta. Kannanottoja esitettiin puolesta ja 

vastaan, joten hallitus päätti vielä odottaa, mihin lopputulokseen reliefitoimikunta 

tulisi.354 Kyseinen toimikunta kokoontui asiaa harkitsemaan saman vuoden touko-

kuussa. Oulu-seuran hallituksen tapaan se ei ollut yksimielinen, mitä tuli reliefin toteut-

tamisen aiheellisuuteen. Matti Rossi ja Hilkka Inkala katsoivat, ettei muistomerkki 

kaivannut reliefiä tai mitään muutakaan, sillä se oli jo valmis. Ilmeisesti Atte Kalajoki 

kuitenkin oli reliefin lisäämisen kannalla. Asiasta päätettiin vielä keskustella taiteilija 

Sakin kanssa kesällä, kun tämä tulisi Oulussa käymään.355 

 

Reliefitoimikunnan siihenastiset päätökset tehtiin myös tiettäväksi Oulu-seuran 

hallitukselle, joka asian ratkeamista odotellessaan päätti esittää kaupungille, että 

muistomerkin ympäristöön hankittaisiin istutuksia.356 Reliefitoimikunnan kesäisestä 

neuvonpidosta Terho Sakin kanssa ei ole jäänyt jälkeen minkäänlaista asiakirjaa. 

Myöskään reliefitoimikunnan mahdollisista myöhemmistä kokouksista ei ole mitään 

tietoa. Ylipäätään reliefikysymykseen viitataan viimeisen kerran Oulu-seuran 
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hallituksen kokouksessa lokakuussa 1986. Tuolloin Jorma Westerlundille annettiin 

tehtäväksi pyytää Sakilta kirjallista mielipidettä reliefistä.357 Se, mikä Sakin mielipide 

asiaan oli, jää arvoitukseksi, sillä kirjettä ei seuran papereista löytynyt. Joka 

tapauksessa asian suhteen on tultava siihen loppupäätelmään, että reliefistä lopulta 

luovuttiin. Nykyisin Ainolan puistossa seisoo nimittäin pelkästään Merikosken muusat. 
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LOPPULAUSE 

 Vuonna 1962 Turussa kuoli runoilija ja akateemikko V. A. Koskenniemi, joka oli tehnyt 

pitkän ja merkittävän uran Suomen kirjallisuuden alalla. Aikoinaan Suomen eturivin 

lyyrikoihin kuuluneen runoilijan maine oli 1960-luvulla mennyttä, mikä johtui hänen 

toisen maailmansodan aikana osoittamistaan liiallisista natsisympatioistaan ja toisaalta 

haluttomuudestaan uudistua sodanjälkeisissä muutoksissa. Modernismin tulo runou-

teen johti Koskenniemen edustaman runouden vanhentumiseen ja näin osaltaan 

edesauttoi hänen kirjallisuusvaikuttajan asemansa ja maineensa romahtamista. 

Jälkipolvien käsitystä lahjakkaasta ja monipuolisesta runoilijasta ovat leimanneet 

voimakkaasti juuri modernismin vastaisuus ja yhteydet natsi-Saksaan. 

 

Koskenniemen tahriintuneesta maineesta huolimatta hänen synnyinkaupungissaan 

Oulussa syntyi viimeistään vuonna 1965 ajatus runoilijan muistamisesta patsaalla. 

Idean takana oli joukko kotiseututyönharrastajia, jotka ihailivat ja arvostivat Kosken-

niemen tuotantoa. Muistomerkkihankkeella haluttiin kunnioittaa koko maan mitta-

puulla katsoen merkittävää runoilijaa, joka oli aikoinaan viettänyt lapsuus- ja nuoruus-

vuotensa Oulussa. Koskenniemen epäsuosiosta tietoisina muistomerkkihankkeen 

vetäjät painottivat patsaan olevan kunnianosoitus nimenomaan oululaiselle, nuorelle 

Koskenniemelle ja hänen runoudelleen. Runoilija oli myös osa Oulun laajempaa menes-

tyksekästä historiaa kirjailijoiden kaupunkina. Lisäksi muistomerkki haluttiin pystyttää 

Ouluun ennen kuin jokin muu kaupunki ‒ todennäköisimmin Turku, Koskenniemen 

myöhempi kotikaupunki ‒ ehtisi ensin. 

 

Kotiseutuväestä muodostunut ryhmä siirsi aloitteensa muistomerkistä eteenpäin 

kotiseututyötä harjoittaneelle Oulu-seuralle. Samalla suunnitelma tehtiin tiettäväksi 

myös kaupungille, jonka toivottiin tukevan hanketta rahallisesti. Kaupungilla ei 

kuitenkaan ollut antaa rahaa muistomerkin hankkimista varten, jolloin varojen keräys 

jäi yksin Oulu-seuran vastuulle. Koska oli ilmeistä, että Oulu-seuran oli hoidettava 

hanke alusta loppuun itse, se perusti muutamien vuosien valmistelujen jälkeen vuonna 

1971 erityisen V. A. Koskenniemen muistomerkkivaltuuskunnan tehtävää hoitamaan. 
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Muistomerkkivaltuuskunta ja sen lukuisat eri alatoimikunnat, tärkeimpänä niistä 

rahoitustoimikunta, vastasivat yhteistyössä Oulu-seuran kanssa muistomerkin valmis-

tumisesta. Rahaa kerättiin perinteisin keinoin paitsi kansalaiskeräyksellä, myös erityistä 

Koskenniemi-mitalia ja runoteosta myymällä sekä erinäisiä tilaisuuksia järjestämällä. 

 

Muistomerkkihankkeen vetäjille Koskenniemi oli ennen kaikkea oululaisrunoilija, jonka 

synnyinseutu näkyi hänen runotuotannossaan, kuten vaikkapa runossa Koulutie. 

Tosiasiassa Koskenniemi ei ollut mitenkään erityisesti Oulun kuvaaja, mutta muisto-

merkkihankkeen vetäjille mielikuvan luominen Koskenniemestä Oulun omana runoi-

lijana oli tärkeää yleisen mielipiteen kannalta. Muistomerkkikeräyksen onnistuminen 

oli kiinni siitä, kuinka yritykset ja yksityishenkilöt näkivät Koskenniemen ja muistomerk-

kihankkeen. Julkisuudessa hankkeen vetäjät pyrkivät tuomaan esille Oulun ja sen 

ympäristön vaikutuksen Koskenniemen lyriikkaan samalla, kun muistutettiin Kosken-

niemen huomattavasta asemasta suomalaisen runouden historiassa. 

 

Olennainen osa oululaisten muistomerkkihanketta oli vuonna 1981 järjestetty muisto-

merkin kutsukilpailu, johon kutsuttiin kolme taitelijaa. Martti Aihan, Laila Pullisen ja 

Terho Sakin laatimista kilpailuluonnoksista muistomerkkivaltuuskunnan palkintolau-

takunta valitsi parhaimmaksi Terho Sakin Merikosken muusat. Sakin luonnos oli 

kolmesta vaihtoehdosta selvästi esittävin antiikin muusateemoineen. Aihan ja Pullisen 

työt taas olivat abstrakteja veistoksia. Merikosken muusien tulevaksi paikaksi oli 

pitkällisen harkinnan päätteeksi vuonna 1980 valittu Ainolan puisto. Paikka ei miellyt-

tänyt kaikkia muistomerkkivaltuuskunnan jäseniä, joista osa olisi toivonut näkevänsä 

patsaan entisen kosken tuntumassa. Sijainnin valinnassa ensisijaisena tavoitteena oli 

nimittäin ollut löytää paikka, jolla olisi ollut jotain tekemistä Koskenniemen ja hänen 

runoutensa kanssa. Merikoski oli yksi niistä Oulun teemoista, jotka toistuivat 

Koskenniemen tuotannossa. 

 

Muistomerkkihanke oli erityisesti koulutetumman väen hanke, sillä muistomerkki-

valtuuskunnan ehdoton enemmistö muodostui tiede-, taide- ja elinkeinoelämän 

edustajista. Muiden oululaisten ja lähiseutujen asukkaiden roolina oli toimia yleisönä 

samalla, kun muistomerkkivaltuuskunta jäsenineen toimi heidän edustajanaan. 
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Poliittisesti muistomerkkiasia taas oli sekä oikeiston että vasemmiston hanke, siitäkin 

huolimatta, että Koskenniemi oli ollut oikeistolainen ja monet häntä vastustaneista 

vasemmistoon kuuluneita. Aktiivisimpia henkilöitä runoilijan muistomerkin takana 

olivat ainakin opettaja Veikko Kerola, apulaiskaupunginjohtaja Matti Rossi, opettaja 

Iikka Kaakinen, taidemuseonjohtaja Jorma Westerlund, keräyspäällikkönä keräyksessä 

toiminut rehtori Onni Rautava sekä kamarineuvos Atte Kalajoki. Muistomerkin 

rahankeräyksessä ansioitui rahoitustoimikunnan lisäksi erityisesti sen tueksi perustettu  

naistoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Hilkka Vuoria. Merkittävällä tavalla 

oululaisten onnistumista edisti myös Turun V. A. Koskenniemen Seura, joka tahollaan 

keräsi rahaa muistomerkkihankkeen hyväksi liki 100 000 markkaa. 

 

Vuonna 1965 alkunsa saanut hanke kesti lopulta kaksikymmentä vuotta. Taiteilija 

Terho Sakin veistämä muistomerkki Merikosken muusat paljastettiin Ainolan puistossa 

vuoden 1985 elokuussa kaikille avoimessa kansalaisjuhlassa. Samana vuonna runoilijan  

syntymästä tuli kuluneeksi sata vuotta. Alun pitäen muistomerkin valmistumista tuskin 

oli suunniteltu niin kauaksi tulevaisuuteen. Vasta hankkeen etenemisen kestäessä 

Koskenniemen satavuotissyntymäpäivästä tuli luonteva päämäärä. Hankkeen pitkälle 

kestolle ei ole osoitettavissa vain yhtä selkeää syytä. Verkkaiseen etenemiseen 

vaikuttivat todennäköisimmin ainakin ajatus Koskenniemen muistomerkin sijaan 

pystytettävästä, kaikille oululaisrunoilijoille omistettavasta runoilijapatsaasta. Runoi-

lijapatsasajatus säilyi Oulu-seuran asialistalla useiden vuosien ajan, kunnes siitä lopulta 

luovuttiin. Koskenniemen muistomerkkihanketta hidastivat myös Oulu-seuran ja 

hanketta valmistelleen toimikunnan väliset epäselvyydet, varojen puuttuminen, Oulu-

seuran muut projektit ja mahdollisesti myös 1970-luvun poliittinen ilmapiiri, joka ei 

liene ollut hankkeelle kaikin ajoin suosiollinen. Mitään merkkejä siitä, että riidat tai 

hankkeen avoin vastustaminen olisivat hidastaneet työtä, ei kuitenkaan ole. 

 

Muistomerkkihanketta käsiteltiin oululaisissa sanomalehdissä, esimerkiksi Kalevassa ja 

Oulu-lehdessä, mutta ei erityisen runsaasti. Vasemmistolehdet, kuten Kansan Tahto, 

osoittivat kantansa vaikenemalla aiheesta käytännössä kokonaan. Koskenniemeä ja 

muistomerkkihanketta koskevat uutiset ja artikkelit lisääntyivät sanomalehdissä 1980-

luvulla, jolloin hankkeessa myös tapahtui eniten. Osansa oli Koskenniemen lähestyvällä 
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satavuotissyntymäpäivällä. Sisällöllisesti lehtijutut pidättäytyivät faktoissa, eikä 

Koskenniemeä tai muistomerkkiä juurikaan arvioitu. Silmiinpistävintä oli erityisesti 

mielipidekeskustelun täydellinen puuttuminen. Koko tutkitulla aikavälillä Oulussa 

lehtien lukijoiden keskuudessa ei syntynyt minkäänlaista kirjoittelua patsasta tai 

runoilijaa itseään koskien. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, etteikö oululaiset ja muut 

lehtien lukijat olisivat osanneet tai tohtineet käydä julkista keskustelua taideteoksista. 

Voi olla, että kaupunkilaiset olivat hyvin yksimielisiä siitä, että Koskenniemi oli 

patsaansa ansainnut. Toisaalta hanke saattoi valtaosasta tuntua merkityksettömältä. 

On vaikea sanoa tyhjentävästi, mistä mielipidekeskustelun puuttuminen johtui.  

 

Muistomerkkihanke ei puhuttanut sen enempää muuallakaan Suomessa. Valtakunnal-

lisista sanomalehdistä Helsingin Sanomat kiinnitti hankkeeseen huomiota vain vähän, 

ja vasemmistolainen Suomen Sosialidemokraatti sitäkin vähemmän. 1980-luvun mit-

taan Koskenniemestä itsestään ryhdyttiin kuitenkin kirjoittelemaan. Valtakunnallisten 

sanomalehtien toimituksissa ajankohtaiseen aiheeseen tartuttiin useimmiten tarkaste-

lemalla Koskenniemen uraa. Toimitusten lähestymistapa oli neutraali ilman kriittisiä 

äänenpainoja. Sen sijaan Helsingin Sanomien yleisönosastopalstalla  kuumentunut 

sananvaihto runoilijasta etenkin vuoden 1985 lopulla sisälsi selkeitä kannanottoja 

puolesta ja vastaan. Mielipidekeskustelun ytimessä olivat pääosin Koskenniemen 

Saksa-suhteet, eikä muistomerkki näin ollen noussut missään vaiheessa varsinaiseksi  

puheenaiheeksi. Käydyn mielipiteidenvaihdon suhteen on siten huomattava, ettei kyse 

ollut varsinaisesta muistomerkkipolemiikista. 

 

Oulun V. A. Koskenniemen muistomerkkihanke oli osa oululaista kulttuurielämää. 

Tutkimuksessani keskeistä on ollut valottaa sitä, millainen prosessi muistomerkkihanke 

oli ja millaisia reaktioita se herätti. Tutkimukseni on valaissut hankkeen merkittävimpiä 

piirteitä ja käännekohtia ja liittänyt sen osaksi suomalaista, toistaiseksi vielä melko 

vähäistä muistomerkkien tutkimustraditiota. Työni asettuu osaksi etenkin kansallisia 

muistomerkkejä ja monumentteja käsittelevien tutkimusten jatkumoa, ja tuo siihen 

uutta näkökulmaa pienellä, paikallisen muistomerkkihankkeen tarkastelulla.  
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LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS 

 
I Painamattomat lähteet 

OULUN KAUPUNGINARKISTO (OKA) 

Oulun kaupunginhallituksen pöytäkirjat 1966 

Oulun kaupungin kuvaamataidelautakunnan pöytäkirjat 1959‒1966 

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO (OMA) 

V. A. Koskenniemen muistomerkkitoimikunnan arkisto (KmA) 

V. A. Koskenniemen muistomerkkihankkeen kokouspöytäkirjat 1972‒1985 

Muistomerkkihankkeen toimikuntien kokousmuistiot 1982‒1985 

Kirjetoisteet 1973‒1985 

Toimintakertomukset 1983‒1985 

Saapuneet kirjeet 1966‒1985 

Tiliasiakirjat 1974‒1985 

Muistomerkkivaltuuskunnan eri toimikuntien tekemiä sopimuksia 1982‒1983 

Muistiot 1969‒1975 

Lehtileikkeet 1973‒1985 

Kutsukortit ja juhlaohjelmat 1973‒1985 

Sekalaiset asiakirjat 1983‒1985 

Oulu-seura ry:n (Oulu) arkisto (OsA) 

Hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja edustajiston luettelot 1962‒1980 

Hallituksen kokousten pöytäkirjat 1962‒1980 

Hallituksen kokousten pöytäkirjat 1980‒1999 

Muistomerkkejä koskevat asiakirjat 1974‒2000 

Muut pöytäkirjat 1962‒1979 

Oulun päiviä koskevat asiakirjat 1962‒1981 

Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat 1962‒1979 

V. A. Koskenniemen muistomerkkiä koskevat asiakirjat 1965‒1994 
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