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JOHDANTO 

 

Historiallinen tausta 

 

Urheilu alkoi kehittyä Suomessa 1800-luvun lopulla osana kansalaisyhteiskunnan ja 

yhdistystoiminnan nousua ja se toimi kansalaisliikkeiden yhtenä kulmakivenä yhteis-

kunnallisesta taustasta tai poliittisesta väristä riippumatta. Suomessa urheiltiin isän-

maan, kielen, luokan ja puolueen puolesta niin vapaapalokuntien, raittiusseurojen, työ-

väenyhdistysten, nuorisoseurojen, punakaartien kuin suojeluskuntienkin urheiluseurois-

sa. Urheilun voittokulku Suomessa alkoi juuri siinä vaiheessa, kun kansakunta oli muo-

toutumassa ja eli poliittisesti vaikeita aikoja. Urheilu yhdistyi ja yhdistettiin muun mu-

assa isänmaan puolustamiseen, suomalaisen kulttuurin rakentamiseen ja kansansivistyk-

sen kohottamiseen. Eikä urheilu jäänyt vain kaupunkilaisten ja yläluokan etuoikeudeksi, 

vaan etenkin nuorisoseura- ja työväenliike juurruttivat urheilun myös maaseudulle ja 

työväestön elämään.
1
 

 

Urheilu ja erityisesti voimistelu olivat aluksi raittius- ja sivistysaatteiden kanssa osa 

hyviä elämänarvoja tavoitellutta kansanvalistusta, mutta 1890-luvulta alkaen liikunta- ja 

harrastustoiminta alkoivat saada entistä enemmän kilpaurheilun piirteitä. Ensimmäisiä 

urheilukilpailuja 1870-luvulta alkaen olivat juoksu- ja hiihtokilpailut sekä niin sanotut 

kansankilpailut muun muassa soudussa, purjehduksessa ja ammunnassa. Kilpaileminen 

tapahtui kuitenkin aluksi tyylikkäässä herrasmieshengessä tai yhteishenkeä nostattanei-

na liikuntatapahtumina. Ensimmäisenä varsinaisena järjestettynä urheilukilpailuna pide-

tään Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen johtajan Viktor Heikelin antiikin kilpailu-

jen mukaisesti organisoimia yleisurheilun Akilles-kilpailuja vuonna 1882. Uuden kilpai-

luvillityksen seurauksena urheilu alkoi muuttua luonteeltaan kamppailuksi paremmuu-

desta ja palkinnoista, vaikka kilpaurheilun yksilökeskeinen ideologia ja voitontavoittelu 

kohtasivat myös vastustusta.
2
 Kilpaurheilun läpimurtoon vaikuttivat myös poliittiset ja 

yhteiskunnalliset muutokset. Aikaisempi kansanvalistus ja järjestötoiminta olivat poh-

justaneet tietä urheilulle, joka hyötyi tapahtuneesta mentaliteetin muutoksesta. Yhdis-

                                                 
1 Hentilä 1992a, 13. 
2 Laine 1992, 117–119. 
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tystoiminnan laajentuessa toimijat irrottautuivat sivistyneistön otteesta ja urheiluseurois-

ta tuli itsenäisiä toimijoita.
3
 

 

Voimisteluseurojen perustamisesta 1870-luvulla alkanut urheiluseuratoiminta aiheutti 

painetta myös valtakunnalliselle järjestäytymiselle jo ennen kuin paikallisten urheilu-

seurojen lukumäärä oli edes kohonnut kovin merkittäväksi. Urheiluaatteen levittäminen 

vaati tehokkaampaa organisaatiota ja laajeneva kilpailutoiminta loi tarpeen yhdenmu-

kaisen säännöstön luomiselle. Kansainvälisen kilpailun kiihtyminen olympialiikkeen 

heräämisen sekä ensimmäisten modernien olympialaisten (1896) myötä edellytti kansal-

lisen keskusjärjestön olemassaoloa. Toisaalta urheilun keskittymispyrkimykset voidaan 

nähdä osana suurempaa yhteiskunnallista muutosprosessia, joka mursi vanhat taloudel-

liset, sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet ja aiheutti poliittista turvattomuuden tunnetta. 

Useat eri alojen keskusjärjestöt syntyivätkin juuri 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, ja 

yhtenä näistä vuonna 1906 perustettu Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL).
4
 

 

Urheilusta muodostui muiden kansalaisliikkeiden tapaan myös osa työväenliikettä. 

Työväestön ensimmäiset kosketukset urheilu- ja liikuntakulttuurin kanssa tapahtuivat 

1880-luvulla muun muassa raittiusliikkeen parissa, sivistyneistön perustamissa seurois-

sa ja työnantajien perustamissa tehtaalaisten seuroissa. Varsinaisen sysäyksen työläisur-

heilun leviämiselle antoivat kuitenkin 1900-luvun alussa työväenyhdistykset. Kun työ-

väenyhdistysten alaisuuteen perustettuja urheiluseuroja oli vuonna 1900 vasta viisi, 

vuonna 1915 seuroja oli jo 218.
5
 Sisällissodan seurauksena urheilun järjestökenttä hajo-

si kuitenkin poliittisesti kahtia. SVUL ryhtyi erottamaan punaisella puolella sodassa 

taistelleita urheilijoita ja seuroja marraskuussa 1918, ja työläisurheiluväki perusti oman 

Työväen Urheiluliiton (TUL) tammikuussa 1919. Urheilupoliittisesta kahtiajaosta tuli 

äärimmäisen jyrkkä, eikä porvarillisen SVUL:n ja sosialistisen TUL:n välillä ollut 

1920- ja 1930-luvuilla minkäänlaista urheilullista yhteistoimintaa.
6
 Sopu löytyi vasta 

koko kansaa yhdistäneiden Helsingin olympiahankkeen ja talvisodan myötä elokuussa 

                                                 
3 Kokkonen 2008, 46. 
4 Urheilun yhteinen kattojärjestö piti perustaa jo vuonna 1899, mutta hanke kaatui osapuolten näkemyserojen 
ja yleisen poliittisen tilanteen seurauksena. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) perustettiin kesäkuus-
sa 1900 valtakunnallisen voimistelujuhlan yhteydessä, mutta senaatti kieltäytyi vahvistamasta liiton sääntöjä. 
Koska sääntöjä ei vahvistettu, SVUL joutui toimimaan salaa ja epävirallisesti maaliskuuhun 1906 asti, kunnes 
poliittinen tilanne oli suurlakon myötä helpottunut ja säännöt voitiin vahvistaa. Wuolio 1982, 65 ja 116–118. 
5 Hentilä 1992b, 142–143. 
6 Hentilä 1992c, 235. 
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1940, kun SVUL ja TUL solmivat sopimuksen yhteistoiminnasta niin kansainvälisissä 

edustustehtävissä, kuin paikallisissa seuraotteluissakin.
7
 

 

Suomessa urheiltiin jo 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pääasiassa samoissa 

tunnetuissa lajeissa kuin pisimmälle kehittyneissä urheilumaissakin.
8
 Varhaisimpia pal-

loilulajeja olivat nykyisinkin tunnetut jalka- ja jääpallo, sekä pesäpallon edeltäjä kunin-

gaspallo ja jalkapallonkin edeltäjänä pidetty rajapallo.
9
 Jalkapallo saapui Suomeen län-

tisiä reittejä pitkin. Ensimmäiset tiedot Suomessa pelatuista jalkapallo-otteluista ovat 

pääosin 1890-luvuilta, vaikka yksittäisiä otteluita on saatettu järjestää aikaisemminkin. 

Suomessa toimi 1800-luvun lopulla monilla paikkakunnilla brittiläisiä tehtailijoita, jotka 

olivat kotimaassaan tutustuneet työväenluokan harrastukseksi muodostuneeseen jalka-

palloon. Tehtailijat olivat havahtuneet siihen, että työläisille oli hyvä tarjota mielekkäitä 

vapaa-ajanharrastuksia sekä työkyvyn että joukkuehengen ylläpitämisen nimissä. 

Enimmäkseen satunnaisena harrastuksena Suomessa alkaneen jalkapallon läpimurto 

tapahtui yleisesti 1900-luvun alkuvuosina, eri paikkakunnilla vieläpä varsin samanaikai-

sesti.
10

 

 

Varsinainen jalkapallon kilpailutoiminta alkoi vuonna 1906, kun helsinkiläinen urheilu-

seura Unitas järjesti viiden joukkueen cupkilpailun, ja turkulainen Lärkan voitti ensim-

mäisen epävirallisen palloilulajien Suomen mestaruuden.
11

 Järjestäytyneen jalkapallon 

lähdettyä liikkeelle Unitaksen turnauksesta 1906 kävi ilmi, että erimielisyydet sääntö-

tulkinnoista sekä muut seurojen väliset ristiriidat olivat selvitettävissä vain perustamalla 

maahan virallinen liitto järjestämään ja valvomaan peliä. Suomen Palloliiton perusta-

miskokous pidettiin Helsingissä toukokuussa 1907, ja ensimmäisestä virallisesta Suo-

men mestaruudesta pelattiin syksyllä 1908. Unitaksen ensimmäisen virallisen Suomen 

mestaruuden jälkeen mestaruus ratkaistiin cupmuotoisena aina vuoteen 1929 asti, jol-

loin mestaruudesta pelanneiden joukkueiden määrä oli kasvanut jo 23:een.
12

 

 

                                                 
7 Hentilä 1992c, 260. 
8 Wilskman 1904, 115. 
9 Wilskman 1904, 122; Wilskman 1906, 169. 
10 Sjöblom 2008, 19–21. 
11 Turnaukseen osallistuivat Unitas, Polyteknikkojen Urheiluseura (PUS), Herkules, ja Nya Svenska Lärover-
kets Idrottsförening (Lärkan) Helsingistä sekä Åbo Idrottsvänner Turusta. Sjöblom 2008, 21–22. 
12 Pl. vuosi 1914, jolloin SM-kilpailu peruutettiin maailmansodan vuoksi. Sjöblom 2008, 26–30, 415. 
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Sarjamuotoisena jalkapallon Suomen mestaruus ratkaistiin ensimmäisen kerran kaudella 

1930. Sarjamuodon kannattajat näkivät sarjassa mahdollisuuden jalkapallon levittämi-

seksi ja pääkaupunkikeskeisyyden murtamiseksi. Palloliiton mukaan ensimmäinen sarja 

onnistui sekä urheilullisesti että taloudellisesti, vaikka seurat kritisoivatkin sarjatyötä 

kannattamattomampana kuin aikaisemmin. Kaudella 1936 sarjajärjestelmä laajennettiin 

myös toiseksi korkeimmalle tasolle, ja kolmantena sarjatasona käynnistyi maakuntasar-

ja.
13

 Kotimaisia sarjoja yritettiin pelata sotavuosina 1939–1945, mutta seuroilla oli vai-

keuksia saada miehiä rintamalta peleihin, ja sotavuosina sarjat jäivät kesken, niitä ei 

pelattu ollenkaan, tai ne vietiin läpi normaalia lyhyempänä.
14

 

 

Ensimmäinen Ouluun perustettu urheiluseura oli Skridskoklubben i Uleåborg
15

, jonka 

perustivat Kiikelinsaaren rantaan rakennetun luistinradan ylläpitäjät vuonna 1880. 

Skridskoklubbenin pääasiallinen tehtävä oli kuitenkin aluksi vain luistelukentän ylläpi-

täminen ja yhteisluisteluiltojen järjestäminen. Varsinainen kilpaurheilutoiminta Oulussa 

alkoi maaliskuussa 1889 järjestetyistä Oulun hiihdoista
16

, josta muodostui vuosisadan 

vaihteessa koko Suomen merkittävin hiihtokilpailu. 1900-luvun alussa urheiluseurojen 

perustaminen Oulussa vilkastui, kun muun muassa raittiusseuran, VPK:n ja työväenyh-

distyksen alaisuuteen perustettiin omat urheiluseurat. Aluksi seuroissa harrastettiin lähes 

kaikkia mahdollisia urheilulajeja, mutta vähitellen ne alkoivat keskittyä päälajeihin, 

joita 1900-luvun alun Oulussa olivat muun muassa yleisurheilu ja paini.
17

 

 

Vilkastunut urheiluseuratoiminta toi Ouluun uusia urheilulajeja. Jalkapallon otti ensim-

mäisenä ohjelmaansa Oulun Kauppa-apulaisyhdistyksen urheiluseuraksi 1904 perustettu 

Oulun Pyrintö.
18

 Jalkapallon avausottelu pelattiin Oulun Urheilukentällä syyskuussa 

1907, mutta uusi laji jäi vielä 1910-luvulla vanhojen yksilölajien varjoon.
19

 Varsinaisen 

läpimurron palloilu teki 1920-luvulla, kun Pyrintö laajensi ohjelmaansa jää- ja pesäpal-

lolla ja seuran palloilujaosto itsenäistyi syksyllä 1925 Oulun Palloseuraksi (OPS).
20

 

1920-luvulla myös Oulun kaupunki tuli mukaan tukemaan urheilua, kun se perusti 

                                                 
13 Wallén 2008, 56–57. 
14 Arponen 2003, 261. 
15 Vuodesta 1908 alkaen Oulun Luistinseura (OLS). Hautala 1982, 406. 
16 Vuodesta 1955 alkaen Tervahiihto. Manninen 1995, 396. 
17 Leinonen 1987, 264–269. 
18 Leinonen 1987, 268–269. 
19 Pyrintö voitti ottelussa kokkolalaisen Gamlakarleby Idrottens Vännerin maalein 2-1. Aikavuori–Kulju 2004, 
25–26. 
20 Leinonen 1987, 273. 
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vuonna 1924 urheilulautakunnan hoitamaan olosuhdeasioita sekä jakamaan avustuksia 

seuroille. Saman vuoden elokuussa kaupunki avasi myös vanhan Aleksanterintorin ur-

heilukentän paikalle uuden, myöhemmin Keskuskenttänä tunnetun urheilukentän juok-

suratoineen.
21

 Vaikka Pohjois-Suomen jalkapallo järjestäytyi OPS:in johdolla Pallolii-

ton alaisuuteen Pohjois-Suomen piiriksi jo vuonna 1933,
22

 pääsi piirin mestari vasta 

kaudella 1939 osallistumaan toisena sarjatasona pelattuun laajennettuun Itä-Länsi-

sarjaan.
23

 Pohjois-Suomen edustus korkeimmilla sarjatasoilla jäi kuitenkin vain yhden 

kauden mittaiseksi, kun sota-aika sotki seurojen ja sarjojen toiminnan useiksi vuosiksi 

1940-luvun alussa. 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkin tässä työssä vuonna 1946 perustetun Oulun Työväen Palloilijoiden (OTP) toi-

mintaa vuoteen 1991 asti. OTP oli yksi uusista oululaisista palloiluseuroista, jotka pe-

rustettiin sotien jälkeen joukkueurheilun suosion kasvun myötä. Alun perin palloiluseu-

raksi perustettu, mutta myöhemmin vain jalkapalloon keskittynyt OTP on eniten jalka-

pallon pääsarjakausia edustustasolla pelannut oululainen jalkapalloseura.
24

 Keskeiseksi 

teemaksi nousevat ennen kaikkea urheilulliseen menestykseen vaikuttaneet tekijät. Sel-

vitän tutkimuksessani seuran perustamisen taustat, OTP:n kehityksen useiden lajien 

palloiluseurasta jalkapallon erikoisseuraksi, ja edustusjoukkueen toiminnan lopettami-

seen johtaneet syyt. Tutkin työssäni eri lajien asemaa seurassa, taloudellisia toiminta-

edellytyksiä, olosuhteiden kehitystä, seuran jäsenistön määrää ja sen vaihtelua sekä nos-

tan esiin seuran keskeisiä toimijoita. 

 

Urheilu on osa yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa, joten sidon käsiteltävät asiat aikan-

sa yhteiskunnalliseen ja urheilupoliittiseen tilanteeseen. Tutkin työssäni Oulun Työväen 

Palloilijoiden vaiheita urheilun yleisten kehityslinjojen valossa ja tarkastelen OTP:n 

asemaa palloilukentillä Työväen Urheiluliiton (TUL) seurana. Selvitän myös suomalai-

sen sarjajalkapallon kehitystä 1940-luvulta 1990-luvulle ja vertaan OTP:n toimintaa 

                                                 
21 Leinonen 1987, 285; Aikavuori–Kulju 2004, 20. 
22 Pohjois-Suomen jalkapallomestaruudesta pelattiin ensimmäisen kerran 1935. Jalkapallokirja 1933, 98; Jalka-
pallokirja 1936, 33. 
23 Pallokirja 1939, 8 ja 27. 
24 14 kautta (1966, 1971, 1973–1975, 1977–1978, 1980, 1985–1986, 1988–1991). Kanerva et al. 2003, Suomen 
mestaruuskilpailut ja mestarit 1908–2002, 468–476. 
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keskeisten kilpakumppaneiden toimintaan. Valtakunnallisen näkökulman lisäksi tarkas-

telen OTP:n asemaa ja näkyvyyttä paikallisesti ja alueellisesti sekä seuran vaikutusta 

oululaisen palloilun ja erityisesti jalkapalloilun kehitykseen. 

 

Aloitan tutkimuksen seuran perustamisesta ja päätän sen vuoteen 1991, jolloin OTP 

yhdisti jalkapallon edustusjoukkueen Oulun Luistinseuran kanssa ja yhteinen toiminta 

jatkui FC Oulun nimellä. Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen vuosia 1946–1956, jotka 

sisältävät OTP:n perustamisen sekä toiminnan vakiintumisen. Toinen pääluku sisältää 

vuodet 1957–1970 eli ajanjakson jolloin seuran lajien määrä supistui ja jalkapallon 

edustusjoukkue pelasi toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Suomensarjassa. Kolmannen 

käsittelyluvun aikana 1971–1980 palloiluseurasta jalkapalloseuraksi erikoistunut OTP 

pelasi pääasiassa korkeimmalla kansallisella tasolla SM-sarjassa ja saavutti merkittä-

vimmät urheilulliset saavutukset sekä yleisöennätykset. Neljännessä ja viimeisessä lu-

vussa käsittelen vuosia 1981–1991, jolloin OTP kohtasi haastajia niin jalkapallon sisältä 

kuin lajin ulkopuoleltakin ja itsenäinen edustusjoukkuetoiminta piti heikon taloudellisen 

tilanteen vuoksi lopettaa. 

 

Tutkimustilanne 

 

Oulun Työväen Palloilijoiden historiaa koko sen toiminta-ajalta ei ole tutkittu kattavasti. 

ERKKI KOPONEN on kirjoittanut seurasta pienimuotoisen 30-vuotishistoriikin Oulun 

Työväen Palloilijat ry 1946–1976, mutta teoksen puutteet todetaan jo kirjan alkusanois-

sa.
25

 Tämän tutkimuksen kannalta teos on kuitenkin toiminut arvokkaana lähteenä seu-

ran perustamisen sekä toiminnan alkuaikojen selvittämisessä, koska seuran vanhin ar-

kistoaineisto on kadonnut ja historiikkiin on tallennettu korvaamatonta haastatteluai-

neistoa. Laajempia ja kattavampia historiantutkimuksia oululaisista urheiluseuroista 

ovat PEKKA RITOLAN Oulun Tarmon historia 1907–1992, JUKKA TIKKASEN Oulun Li-

pon historia 1955–1975 sekä MARJA KAPASEN Oulun Kisa-Siskoista Oulun Voimistelu-

seuraksi 1930–2009 pro gradu –tutkielmat. Muita pohjoissuomalaisista palloiluseuroista 

tehtyjä historioita ovat muun muassa MARKKU SAUKON Porvarien palloseura punaises-

sa Kemissä, Kemin Palloseura 1932–1999 pro gradu -tutkielma, sekä ALLAN PIETILÄN, 

MATTI AHON ja ESA SINTOSEN kokoama Rovaniemen Palloseura ry. 1950–1975 histo-

                                                 
25 Historiikkia laadittaessa ei ole lähdettykään täysin yksityiskohtaisesta historiasta, vaan historiikkiin on poimittu tapahtu-
mia 30-vuotiselta taipaleelta. Koponen 1976, 6. 
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riikki. TUL:n seuroista tehtyjä kattavia historioita ovat OLLI HELENIN kirjoittama Mes-

tareiden kasvattaja, Tampereen Pallo-Veikot 1930–2000 ja LAURI KESKISEN Turun 

Pyrkivä 1906–2006 – Vätin pellolta kansainvälisille kentille. 

 

Paikallishistorioissa oululaisen urheiluhistorian osuudet ovat varsin suppeita, ja esimer-

kiksi TURO MANNISEN Oulun kaupungin historia 1945–1990 -teoksessa OTP mainitaan 

vain muutamalla lauseella. Paikallishistorioiden puutteiden vuoksi oululaisen urheilu-

historian selvittämisessä apuna on toiminut muun muassa ERJA AIKAVUOREN ja MIKA 

KULJUN Oulun Pyrintö 1904–2004. Suomalaisen sarjajalkapallon historiaa selvittäessäni 

olen tukeutunut JUHA KANERVAN toimittamaan Jalkapallon pikkujättiläiseen sekä YRJÖ 

LAUTELAN ja GÖRAN WALLÉNIN toimittamaan Palloliiton 100-vuotishistoriaan Rakas 

jalkapallo: Sata vuotta suomalaista jalkapalloa. Urheilun yleisten kehityslinjojen sekä 

yhteiskunnallisen ja urheilupoliittisen kokonaiskuvan luomisessa parhaimpina lähteinä 

toimivat SEPPO HENTILÄN kirjoittama kolmiosainen Suomen työläisurheilun historia ja 

TEIJO PYYKKÖSEN toimittama Suomi uskoi urheiluun: Suomen urheilun ja liikunnan 

historia. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimukseni päälähteenä käytän Oulun maakunta-arkistossa sijaitsevaa Oulun Työvä-

en Palloilijoiden arkistoa. Aineisto sisältää muun seuran johtokunnan pöytäkirjoja ja 

vuosikertomuksia. Arkisto sisältää myös eri jaostojen pöytäkirjoja, kirjeitä, pelaajiin ja 

valmentajiin liittyviä asiakirjoja, sarjaohjelmia ja ottelutuloksia, sekä seuran toimittamia 

OTP pelaa -lehtiä ja lehtileikkeitä sanomalehti Kalevasta. Seuran arkisto ei ole täydelli-

nen, sillä ensimmäisten vuosien arkistomateriaali on kadonnut ja pöytäkirjat ja vuosi-

kertomukset päättyvät vuoteen 1983, jolloin seurassa toteutettiin organisaatiouudistus 

toiminnan jakauduttua usean eri ry:n alaisuuteen. Seuran taloustiedoissa on myös puut-

teita, sillä toimintakertomusten yhteyteen liitettyjä tilinpäätöstietoja ja talousarvioita ei 

löydy kaikilta vuosilta. Jäsentiedot ovat myös vaihtelevia, koska arkisto ei sisällä jäsen-

luetteloita ja jäsenistön määrän merkkaaminen toimintakertomuksiin on ollut vaihtele-

vaa. Keskeisimmän lähdeaineiston eli johtokunnan pöytäkirjojen ja toimintakertomus-

ten puutteet eivät kuitenkaan estä kokonaiskuvan muodostamista seuran toiminnasta ja 

taloudesta. Arkistomateriaalin lisäksi olen täydentänyt työtäni sanomalehtiaineistolla. 
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Sanomalehdistä tärkeimpinä lähteinä ovat toimineet sosiaalidemokraattinen Pohjolan 

Työ ja Kaleva, joka jäi sitoutumattomaksi edistyspuolueen lopetettua toimintansa vuon-

na 1951. Sanomalehtiaineisto on ollut apuna myös OTP:n ja oululaisen jalkapallon nä-

kyvyyden tarkastelemisessa. Suurena apuna tutkimuksessani on toiminut myös Pallolii-

ton vuodesta 1933 alkaen vuosittain julkaisema Jalkapallokirja –sarja, josta olen saanut 

selville tarkat tilastot OTP:n pelaamista otteluista ja sarjoista. OTP:n arkiston ja sano-

malehtiaineiston lisäksi olen käyttänyt Oulun kaupungin arkistossa sijaitsevia Oulun 

kaupungin kunnalliskertomuksia selvittäessäni oululaisen urheilun ja jalkapallon olo-

suhteiden kehitystä. 

 

Menetelmänä käytän vertailua muihin palloiluseuroihin ja vertaan Oulun Työväen Pal-

loilijoiden toimintaa yleiseen työväen urheiluliikkeen sekä sarjajalkapalloilun kehityk-

seen. Paikallisesti tärkeimmät vertailukohteet ovat Oulun vanhin palloilun erikoisseura 

Oulun Palloseura (OPS), joka oli läheisin kilpakumppani niin jää- kuin jalkapallossakin. 

Muista paikallisista palloiluseuroista OTP:n haastavat toiminnallaan Oulun Kärpät ja 

aivan toiminnan loppuaikoina myös Oulun Lippo. Alueellisia kilpakumppaneita ovat 

Lapin vanhin palloiluseuraan Kemin Palloseuraan (KePS) sekä pohjoissuomalaisista 

seuroista eniten jalkapallon pääsarjakausia pelannut Rovaniemen Palloseuraan (RoPS). 

Tutkimuskirjallisuuden avulla selvitän miten sekä paikallisen että valtakunnallisen ur-

heilun ja jalkapalloilun kehitys on vaikuttanut Oulun Työväen Palloilijoiden toimintaan 

sekä miten yhteiskunnalliset tapahtumat ovat olleet muokkaamassa työläisurheilutaus-

taisen OTP:n toimintaa ja oululaista jalkapalloilua 1940-luvulta 1990-luvulle. Sanoma-

lehtiaineiston ja Oulun kaupungin kunnalliskertomusten avulla tuon esiin puolestaan 

OTP:n roolin oululaisten palloiluseurojen joukossa sekä seuran merkityksen oululaisen 

palloilukulttuurin kehittäjänä. Taloustietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olen 

muuttanut Nordea-pankin sähköisellä rahanarvonkerroinlaskurilla markkamääräiset 

rahasummat vastaamaan vuoden 2012 euroja. 
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1. OTP:N PERUSTAMINEN JA TOIMINNAN VAKIINTUMINEN (1946–1956) 

 

1.1. ”Viimeinkin se olisi perustettava Ouluunkin, nimittäin TUL:n palloiluseura” 

 

Oulun työläisurheilupiirit olivat järjestäytyneet jo vuonna 1907, kun Oulun Työväenyh-

distyksen alaosastona toiminut Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton Oulun osasto oli 

perustanut Nuorisoliiton Voimistelu- ja Urheiluseura Tarmon. Hiihto, yleisurheilu ja 

voimistelu sekä paini ja nyrkkeily olivat suosittuja lajeja Tarmossa ja jalkapalloa pelat-

tiin 1920-luvulla lähinnä vapaa-ajan harrastuksena.
26

 Tarmo lakkautettiin kommunisti-

sena järjestönä 1931, jonka jälkeen työväen urheilu jatkui vuonna 1930 alun perin Ou-

lun rautatieläisten urheiluseuraksi perustetussa Oulun Kiskossa.
27

 Palloilu jäi kuitenkin 

Kiskossakin vahvojen yksilölajien varjoon ja niiden harrastaminen loppui lopulta lyhy-

een talvisodan vuoksi. Jatkosodan päättyminen ja poliittisen tilanteen muuttuminen työ-

väenliikkeelle edullisemmaksi saivat aikaan työläisurheilun vauhdikkaan elpymisen ja 

useiden 1930-luvulla lakkautettujen työläisseurojen – myös Tarmon – perustamisen 

uudelleen.
28

 Lokakuussa 1945 uudelleen perustettu Tarmo nojasi entistä vakaammin 

vasemmalle uuden johdon poliittisilla mielipiteillään. Kun palloilulajit tulivat uuden 

Tarmon ohjelmaan vasta joitakin vuosia myöhemmin,
29

 avasi se vuodenvaihteessa 

1945–1946 kaupungin sosialidemokraattisille piireille mahdollisuuden perustaa palloi-

lun erikoisseura vastaamaan siihen kasvavaan palloiluinnostukseen, joka oli jääpallon 

johdolla kaupunkiin syntynyt. 

 

Ajatus Työväen Urheiluliiton (TUL) alaisen palloiluseuran perustamisesta oli syntynyt 

oululaisen työläisurheiluväen keskuudessa jo edellisenä syksynä.
30

 Ensimmäisen kerran 

asia tuotiin julkisuuteen 5. joulukuuta 1945, kun sosialidemokraattisessa sanomalehti 

Pohjolan Työssä julkaistiin TUL:n Oulun ja Peräpohjolan piirin piiritoimikunnan jäsen 

Toivo Lämsän nimimerkillä T. L. kirjoittama kirjoitus, joka oli otsikoitu: ”Viimeinkin 

se olisi perustettava Ouluunkin, nimittäin TUL:n palloiluseura”. Kirjoituksessaan Läm-

sä esitti, että palloilu nostettaisiin myös Oulun seudulla työläisurheilupiirien harrastuk-

seksi jo samana talvena ja tätä varten perustettaisiin palloilun erikoisseura. Palloilu näh-
                                                 
26 Ritola 1995, 13, 17, 106–116. 
27 Ritola 1995, 82–83, 122. 
28 Ritola 1995, 127–129, 136–137. 
29 Jalkapallo 1949, jääpallo 1954 ja pesäpallo 1955. Ritola 1995, 172–174. 
30 Koponen 1976, 12. 
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tiin innostavana joukkourheilumuotona, ja sen tulevaisuudennäkymiä pidettiin hyvänä. 

Kirjoituksessa mainittiin, että innostus jää- ja jalkapalloon on kasvanut työläisnuorison 

keskuudessa erityisesti kaupungin laidoilla Heinäpäässä, Tuirassa ja Värttö-Kastellin 

alueella. Palloiluharrastuksessa nähtiin heti alussa potentiaalia myös kilpailumielessä, 

koska lähikaupunkien kuten Raahen, Kemin, Vaasan ja Pietarsaaren TUL:n alaisten 

seurojen palloilu mainittiin olevan jo hyvässä vauhdissa. Kilpailutoiminta vaati kuiten-

kin seuran perustamista ja kirjoituksessa huomautettiin, kuinka organisoituneen seura-

toiminnan kautta olisi helpompi varmistaa, että palloilu saa heti alussa tarpeeksi tuulta 

siipien alle.
31

 

 

Asia eteni sen julkitulon jälkeen nopeasti ja jo joulukuun 23. päivänä julkaistiin Pohjo-

lan Työssä kutsu TUL:n alaisen palloiluseuran perustavaan kokoukseen Kirkkotorin 

kansakoululle 26. joulukuuta. Pohjolan Työssä julkaistiin samana päivänä myös uuden 

seuran perustamista käsitellyt kirjoitus, jossa Aimo Kaakinen nimimerkillä Aika muis-

tutti palloilun elävän nousukautta ja olevan mitä parhain joukkourheilun muoto, joka 

sopii hyvin nimenomaan joukkojen liikuttamiseen tähtäävään TUL:n alaisen seuran 

toimintaan.
32

 Tapaninpäivänä 1945 Kirkkotorin kansakoululle kokoontui 19 urheilu-

henkistä miestä keskustelemaan uuden palloiluseuran perustamisesta. Kokouksen pu-

heenjohtajana toimi Sakari Mikkola ja pöytäkirjan laati Aimo Kaakinen. Kokouksen 

alussa pidetyssä alustuksessa todettiin palloiluseuran tarpeellisuus, mutta lopullinen 

ratkaisu kokonaan uuden erikoisseuran ja eri seurojen alaisten palloilujaostojen välillä 

jäi kokouksen harkittavaksi. Alustuksen pitänyt TUL:n Oulun ja Peräpohjolan piirin 

puheenjohtaja Reino Kiiskinen asettui puheenvuorossaan erikoisseuran kannalle ja ko-

kouksen muut edustajat asettuivat yksimielisesti Kiiskisen kannalle. Uuden seuran saa-

tua vahvan kannatuksen kokous päätti asettaa väliaikaisen toimikunnan valmistelemaan 

muun muassa sääntö- ja nimiehdotuksia, joista lopulta päättäisi uusi yleinen kokous.
33

 

 

Tapaninpäivän kokouksessa asetettu valmistelutoimikunta kutsui 6. tammikuuta 1946 

Pohjolan Työssä koolle uuden kokouksen päättämään palloiluseuran perustamisesta.
34

 

Kokous pidettiin Toivoniemessä 8. tammikuuta ja paikalle saapui 50 henkilöä. Puheen-

                                                 
31 Pohjolan Työ (PT) 5.12.1945. 
32 PT 23.12.1945. 
33 Johtokunnan pöytäkirja 30.12.1954, liite 2. Oulun Työväen Palloilijoiden arkisto (OTPA) Cb:1. OMA; 
Koponen 1976, 13–14. 
34 PT 6.1.1946. 
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johtajana seuran perustamiskokouksessa toimi Reino Nieminen ja päätös TUL:n alaisen 

palloilun erikoisseuran perustamisesta syntyi yksimielisesti. Uuden seuran nimiasia oli 

sen sijaan monimutkaisempi ja aiheutti enemmän keskustelua kokousväen keskuudessa. 

Nimiehdotuksia oli kolme: Oulun Työväen Palloilijat, Oulun Pallo-Kärpät ja Oulun 

Pallotoverit. Kaikki kolme nimiehdotusta keräsivät kannatusta, joten asiassa järjestettiin 

äänestys.
35

 Äänestyksessä Oulun Työväen Palloilijat sai 22 ääntä ja Oulun Pallo-Kärpät 

sekä Oulun Pallotoverit molemmat 11 ääntä.
36

 Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 

valittiin kokousta johtanut Reino Nieminen ja seuran johtokuntaan valittiin kuusi muuta 

jäsentä. Sääntöjen, nimen ja johtokunnan lisäksi seuran perustamiskokouksessa keskus-

telun aiheeksi nousivat muun muassa huonot harjoitusolosuhteet, mutta toiminta päätet-

tiin aloittaa siitä huolimatta välittömästi. Seuraan liittyikin heti perustamiskokouksessa 

yli 70 jäsentä ja ensimmäiset jääpalloharjoitukset päätettiin pitää jo seuraavana sunnun-

taina meren jäällä Raatin saaren edustalla. Oulu oli siis viimeinkin saanut TUL:n palloi-

luseuran ja Pohjolan Työ sai kertoa seuraavana päivänä, että ”Oulun Työväen Palloilijat 

aloittaa toimintansa”.
37

 

 

Oululainen urheiluelämä seurasi sotien jälkeen urheilun yleistä kehitystä. Yleisurheilu 

ja hiihto olivat olleet suomalaisten suosituimmat urheilulajit ennen toista maailmansotaa 

ja erityisesti 1920- ja 30-luvun menestys olympialaisissa oli houkutellut urheilijoita näi-

den lajien pariin. Sotavuodet eivät muuttaneet yleisurheilun ja hiihdon suosiota, mutta 

1940-luvun aikana palloilulajit aloittivat nousunsa suosituimpien urheilulajien jouk-

koon.
38

 Innostus joukkuelajeihin levisi myös Ouluun ja varsinaisen läpimurron palloilu 

teki helmikuussa 1945, kun Oulun Palloseura (OPS) eteni jääpallon SM-sarjassa aina 

finaaliin asti. OPS oli pelannut ensimmäisen kerran SM-sarjassa jo edellisellä kaudella 

1941, mutta suuren yleisön tietoisuuteen jääpallo nousi Oulussa pelatun finaaliottelun 

myötä. Sanomalehti Kaleva muun muassa kirjoitti ottelupäivästä ja finaalista Oulun 

urheilun suurimpana merkkipäivänä ja juhlatapauksena, jota kaupungissa ei ollut aikai-

semmin ollut. Varkauden Pallo 35 (VP 35) voitti ottelun ja Suomen mestaruuden luke-

min 4–1, mutta ottelussa tehtiin jääpallon SM-sarjan yleisöennätys, kun ottelua seurasi 

Keskuskentällä 3 606 maksanutta katsojaa ja Kaleva totesi ottelun olleen tappiosta huo-

limatta lajin ”erinomainen propagandatilaisuus”. Samalla kaudella myös Oulun Luistin-

                                                 
35 Johtokunnan pöytäkirja 30.12.1954, liite 2. OTPA Cb:1. OMA. 
36 Koponen 1976, 15. 
37 PT 9.1.1946. 
38 Vasara 1992, 335–339. 



 15 

seura (OLS) pelasi ensimmäistä kertaa korkeimmalla sarjatasolla SM-sarjassa ja oulu-

laisjoukkueiden nousu kansalliselle huipulle täytti Keskuskentän jääpallon harrastajis-

ta.
39

 

 

Jää- ja jalkapallon harrastaminen Oulun työläisurheilupiireissä oli sotien jälkeen varsin 

vaatimatonta ja joukkuelajit olivat jääneet Työväen Urheiluliiton (TUL) alaisten seuro-

jen toiminnassa yksilölajien varjoon.
40

 Vuonna 1938 tehdyn selvityksen mukaan harras-

tajamääriltään ylivoimaisesti suosituin urheilulaji TUL:n seuroissa oli voimistelu, jolla 

oli valtakunnallisesti yhteensä yli 16 000 harrastajaa. Toisena ja kolmantena vertailussa 

olleilla hiihdolla ja yleisurheilulla oli molemmilla reilut 6 000 harrastajaa ja joukkuela-

jeista suosituin jalkapallo sijoittui vertailussa vasta neljänneksi noin 3 000 harrastajal-

laan. Joukkuelajien (jalkapallo, pesäpallo ja jääpallo) harrastajamäärä TUL:n jäsenistös-

sä oli yhteensä vain noin 5 000 henkeä eli yhteenlaskettunakin vähemmän kuin voimis-

telulla, hiihdolla ja yleisurheilulla. Paikalliset edellytykset heijastuivat kuitenkin TUL:n 

piirien jäsenkunnan urheiluharrastukseen selvästi ja erot olivat alueellisesti suuria. Pal-

loilun osalta aktiivisimpia TUL:n piirejä olivat Etelä-Suomen suurten kaupunkien ym-

pärillä olleet Tampereen, Viipurin, Varsinais-Suomen ja Helsingin piirit, kun taas Poh-

jois-Suomessa Oulun ja Perä-Pohjolan piirissä palloiluharrastus oli kaikkein vähäisin-

tä.
41

 

 

1.2. OTP nostaa oululaisen jalkapalloilun toiselle sarjatasolle Suomen sarjaan 

 

Oulun Työväen Palloilijoiden toiminta alkoi heti seuran perustamisen jälkeen. Toimin-

nan alettua talvella jääpallosta tuli ensimmäinen laji, jossa järjestettiin harjoituksia ja 

harjoitusotteluita. Ensimmäiset jääpalloharjoitukset järjestettiin perustamiskokousta 

seuranneena sunnuntaina ja ensimmäinen harjoitusottelu pelattiin Oulun Palloseuran 

kakkosjoukkuetta, Oulun Pallo-Poikien jääpallojoukkuetta vastaan maaliskuussa 1946. 

Kilpailutoiminta jäi kuitenkin jääpallossa ensimmäisenä vuonna vähäiseksi, kun talven 

aikana pelattiin vain kaksi harjoitusottelua.
42

 Kevään tullen ohjelmaa laajennettiin jal-

kapallolla sekä pesäpallolla ja vain muutama kuukausi seuran perustamisen jälkeen 

                                                 
39 Anttinen 2006, 7; Kaleva 25. ja 27.2.1945; Manninen 1995, 385. 
40 Koponen 1976, 12. 
41 Selvitys kattoi noin ¾ TUL:n seurojen jäsenkunnasta ja tilaston mukaan 21 urheilulajissa oli yhteensä noin 
50 000 harrastajaa. Hentilä 1982, 453–454. 
42 Johtokunnan pöytäkirja 30.12.1954, liite 2. OTPA Cb:1. OMA; Koponen 1976, 39. 
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OTP oli mukana niin jalkapallon kuin pesäpallonkin TUL:n piirin kilpailuissa.
43

 OTP:n 

ensimmäinen virallinen ottelu oli TUL:n piirin mestaruuscupin pesäpallo-ottelu Ruukin 

Intoa vastaan 30. toukokuuta 1946. Ruukin urheilukentällä pelattu ottelu päättyi OTP:n 

voittoon juoksuin 18–2 ja joukkue ylsi heti ensimmäisenä kautena aina piirin mestaruu-

teen ja TUL:n mestaruussarjan karsintoihin saakka.
44

 

 

 

Kuva 1. Ottelumainos OTP:n ensimmäisestä jalkapallo-ottelusta sanomalehti Pohjolan 

Työssä 2.6.1946. 

 

Jalkapallo-ottelut OTP aloitti vain muutama päivä ensimmäisen pesäpallo-ottelun jäl-

keen, kun kemiläinen Karihaaran Tenho saapui vastustajaksi Keskuskentällä pelattuun 

ystävyysotteluun 2. kesäkuuta 1946.
45

 Jalkapallo oli alusta alkaen seuran harrastetuin 

laji ja se oli saanut jo perustamisen aikana mukaansa henkilöitä, jotka olivat pelanneet 

aikaisemmin muun muassa Oulun Autotyöntekijäin Ammattiosaston jalkapallojoukku-

eessa.
46

 Edellisestä TUL:n seuran jalkapallo-ottelusta Oulussa oli ehtinyt kulua jo yli 20 

vuotta, joten ottelu herätti normaalia ystävyysottelua enemmän kiinnostusta. Jalkapallon 

uusi alku ei ollut kuitenkaan tuloksellisesti yhtä suuri menestys kuin seuran ensimmäi-

nen pesäpallo-ottelu. Tenho voitti OTP:n nuoren ja fyysisesti heikomman joukkueen 7-0 

ja ottelun rooliksi muodostuikin vain toimiminen alkupotkuna jalkapallolle kuten Pohjo-

lan Työn otteluraportissakin todettiin: 

Joka tapauksessa uraa on jälleen lähdetty Oulussakin aukaisemaan, ja ei-

kä OTP:lle voi muuta kuin toivottaa hyvää jatkoa kuningas jalkapallon 

kimpussa.
47

 

 

Ensimmäisen varsinaisen jalkapallon sarjaottelun OTP pelasi elokuun 11. päivänä, kun 

vastustajaksi TUL:n kolmantena ja alimpana sarjatasona pelatun maakuntasarjan otte-

luun saapui Kajaanin Kuohu. Keskuskentällä pelattu ottelu päättyi OTP:n voittoon 3-0 

                                                 
43 Johtokunnan pöytäkirja 30.12.1954, liite 2. OTPA Cb:1. OMA. 
44 PT 1.6.1946; Koponen 1976, 47. 
45 PT 2.6.1946. 
46 Johtokunnan pöytäkirja 30.12.1954, liite 2. OTPA Cb:1. OMA.; Koponen 1976, 38. 
47 PT 4.6.1946. 
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ja yleisöä paikalla oli noin 300 henkeä.
48

 OTP jäi ensimmäisellä kaudellaan maakunta-

sarjan neljän joukkueen lohkossa kolmanneksi, kun joukkue kärsi selvät tappiot vie-

rasotteluissa niin Karihaaran Tenholle kuin Kemin Vedollekin. OTP päätti kuitenkin 

ensimmäisen kilpailukauden voitokkaasti, kun se voitti TUL:n Oulun ja Perä-Pohjolan 

piirin mestaruuden.
49

 Seuraavana kesänä menestys maakuntasarjassa jäi vieläkin vaati-

mattomammaksi, kun OTP hävisi Karihaaran Tenholle ja Kajaanin Kuohulle ja luovutti 

lopulta viimeisen ottelunsa Kemin Innolle. OTP jäi maakuntasarjan lohkossa viimeisek-

si ja sai Pohjolan Työssä ankaraa kritiikkiä erityisesti viimeisen ottelun luovuttamises-

ta.
50

 TUL:n maakuntasarjan ongelmana oli kuitenkin vähäinen ottelumäärä, kun neljän 

joukkueen yksinkertainen sarja tarjosi vain kolme sarjaottelua kauden aikana. Tämän 

vuoksi muun muassa nimimerkki Seuraaja huomautti Pohjolan Työssä, että ottelumää-

rän lisääminen loisi paremmat puitteet pelaajille ja lisäisi TUL:n palloilun tunnettavuut-

ta.
51

 

 

Suomalainen yleisurheilu oli vahvimmillaan maailmansotien välisenä aikana ja kansal-

lispeliksi ristitty pesäpallokin oli voimissaan. Nuorten saaminen jalkapallon pariin ei 

ennen sotavuosia ollut helppoa. Johtava urheiluideologi Lauri ”Tahko” Pihkala oli pe-

säpallon kehittäjä, yleisurheilija ja hiihtomies. Hän ei koskaan innostunut jalkapallosta 

ja piti sitä jopa haitallisena pesäpallon leviämiselle ja kehittymiselle. Pihkalaa uskottiin 

myös koululaisurheilussa ja suojeluskunnissa, joiden urheilutoiminta maailmansotien 

välisenä aikana oli laajaa. Jalkapallo ei saanut suojeluskunnissa suosiota, sillä siellä 

pelattiin pesäpalloa.
52

 Työväen Urheiluliiton seuroissa jalkapallo oli kuitenkin suosituin 

joukkuelaji sotien jälkeen. Vuonna 1946 pääharrastuslajikseen jalkapallon ilmoitti 13 

000 henkeä, kun pesäpallon harrastajia oli vain 4 700 ja jääpallon 4 400. Jalkapalloa 

suositummat urheilumuodot olivat perinteiset voimistelu (32 600 harrastajaa), hiihto 

(21 800) ja yleisurheilu (20 500). Kilpailujen määrässä jalkapallo oli jopa kaikkein suo-

situin urheilulaji. Kun TUL:n yleisurheilukilpailuja järjestettiin vuonna 1946 yhteensä 

2 449 ja hiihtokilpailuja 1 345 kertaa, jalkapallo-otteluita pelattiin yhteensä 2 688.
53

 

 

                                                 
48 PT 13.8.1946. 
49 PT 3.9.1946. 
50 ”On enemmän kuin anteeksiantamatonta alan erikoisseuralle moinen menettely ja samalla epäurheilijamainen teko urheilija-
tovereita kohtaan.” PT 19.9.1946. 
51 PT 19.9.1946. 
52 Arponen 2003, 262. 
53 TUL:n toimintakertomus 1946, 48–50. Digitoidut aineistot. Urheiluarkisto (UA). 
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Kun jalkapallosarjat jäivät talvisodan vuoksi kesken lokakuussa 1939, seuraavan kerran 

sarjat pystyttiin viemään kokonaisuudessaan läpi kaudella 1945–1946. SVUL:n ja 

TUL:n yhteistoimintasopimuksen seurauksena ensimmäisinä TUL:n seuroina Palloliiton 

Mestaruussarjassa tynkäkaudella 1943–1944 olivat pelanneet turkulainen Maarian Kisa-

Veikot ja Tampereen Pallo-Veikot.
54

 Jatkosodan jälkeen Suomen poliittinen suunta 

kääntyi voimakkaasti vasemmalle ja poliittisen ilmapiirin muutos vaikutti välittömästi 

myös urheiluelämään ja jalkapallosarjoihin. TUL:n kommunistit ja kansandemokraatit 

asettivat 1945 tavoitteeksi TUL:n nostamisen maan johtavaksi urheilujärjestöksi ja sen 

sosialidemokraattisen johdon syrjäyttämisen. Tilanne rauhoittui vasta 1948, kun sosiali-

demokraatit säilyttivät enemmistön TUL:ssa prosentein 57–43 ja SKDL kärsi tappion 

eduskuntavaaleissa.
55

 Tilanne heijastui myös jalkapallosarjoihin, kun TUL mestaruus-

cup laajennettiin omiksi sarjoiksi Palloliiton sarjojen mallin mukaan. Suomen mestaruus 

ratkaistiin 1946 ja 1947 Palloliiton ja TUL:n parhaiden joukkueiden kesken.
56

 

 

Palloliitto oli suunnitellut, että toimintaa olisi jatkettu vuonna 1948 samalla tavalla kuin 

edellisellä kaudella, mutta yhteistoimintavaliokunnan ehdotus Palloliiton ja TUL:n yh-

teisistä sarjoista hyväksyttiin molemmissa liitoissa. Tavoitteeksi asetettiin kymmenen 

joukkueen Mestaruussarja sekä toisena sarjatasona kahdessa kymmenen joukkueen loh-

kossa pelattava Suomen sarja. Asteittainen siirtyminen aloitettiin heinäkuussa 1948, kun 

ensimmäinen Palloliiton ja TUL:n yhteinen 16 joukkueen Mestaruussarja ja kahdessa 

lohkossa pelattu 32 joukkueen Suomen sarja alkoivat.
57

 Kolmantena sarjatasona pelatut 

Palloliiton ja TUL:n Maakuntasarjat säilyivät liittojen järjestäminä, mutta sarjojen pää-

tyttyä järjestettiin yhteiset karsinnat Suomen sarjaan.
58

 

 

Yhteisten sarjojen alettua kesällä 1948 OTP jatkoi otteluitaan kolmannella sarjatasolla 

TUL:n maakuntasarjassa, joka pelattiin kaudet 1948 ja 1949 TUL:n Liittosarjan nimel-

lä.
59

 Kaudella 1949 OTP haki kosketusta myös piirin ulkopuolelta pelaamalla kaksoisot-

telun Mäntän Valoa vatsaan. Valo kaatui molemmissa otteluissa, muta menestys sarjaot-

teluissa jäi edelleen vaatimattomaksi, vaikka harjoituksilla pyrittiinkin tähtäämään me-

                                                 
54 Wallén 2008, 57–58. 
55 Hentilä 1992c, 263–266. 
56 Wallén 2008, 58. 
57 Wallén 2008, 58. 
58 Jalkapallokirja 1948, 7. 
59 PT 3.8.1948, 5.7.1949. 
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nestykseen.
60

 Tehty työ alkoi tuottaa tulosta 1950-luvulla ja sarjaotteluita tuli myös li-

sää. Liittosarja nimettiin kaudesta 1950 alkaen TUL:n Suursarjaksi ja kaudella 1952 

sarjakausi sisälsi jo kymmenen sarjaottelua toukokuulta elokuulle. Kausi 1952 oli 

OTP:lle jalkapallon osalta siihen asti menestyksekkäin, kun se taisteli viimeiselle kier-

rokselle asti sarjan voitosta ja paikasta Suomen sarjan karsintoihin. Joukkue hävisi vain 

yhdellä pisteellä sarjavoiton Kajaanin Palloseuralle ja sarjan ratkaisukierros nousi Poh-

jolan Työssä etusivun uutiseksi.
61

 

 

Edellisellä kaudella Suursarjan lohkovoiton pisteellä hävinnyt OTP lähti kauteen 1953 

yhtenä oman lohkon ennakkosuosikeista.
62

 Ennakkosuosikin asema piti ja joukkue voitti 

ensimmäistä kertaa oman lohkonsa, mikä tarkoitti pääsyä Suomen sarjan karsintasarjaan 

muiden TUL:n Suursarjan ja Palloliiton Maakuntasarjan lohkovoittajien kanssa. En-

simmäinen yritys nousta toiseksi korkeimmalle sarjatasolle ei tuottanut kuitenkaan tu-

losta, vaan OTP jäi kahdeksan joukkueen sarjassa kolmanneksi kahden parhaan nous-

tessa sarjaporrasta ylemmäs. Vaikka nousua ei tullutkaan, kausi oli silti OTP:lle menes-

tys.
63

 OTP pelasi yhteensä 15 sarjaottelua ja ne herättivät entistä laajempaa kiinnostusta 

lehdissä ja yleisössä. Karsintasarjan päätöskierroksen ottelussa OTP–KPV yleisömäärä 

kohosi 1 310 henkeen ja kaupungin suurin sanomalehti Kalevakin kommentoi kauden 

yleisöennätystä otteluraportissaan toteamalla: ”Kyllä Oulussa myös jalkapallo käy lei-

ville”.
64

 

 

Kaudella 1954 Palloliiton ja TUL:n yhteinen kilpailutoiminta laajeni aina kolmannelle 

sarjatasolle asti, kun TUL:n joukkueet tulivat mukaan Palloliiton Maakuntasarjaan. 

Kauden 1954 maakuntasarja pelattiin näin ollen jättiläismäisenä 103 joukkueen ja 16 

lohkon sarjana. OTP:n kanssa samassa lohkossa pelasivat OPS, Kärpät, OPS:n kakkos-

joukkue Oulun Pallo-Pojat (OPP) ja OTP:n kakkosjoukkue Oulun Pallo-Veikot 

(OPV).
65

 OTP voitti lohkonsa edellisvuoden tapaan ja eteni toistamiseen Suomen sarjan 

karsintasarjaan. Ensimmäistä kertaa samassa sarjassa pelanneiden OTP:n ja OPS:n kes-

kinäiset ottelut keräsivät jo perussarjassa normaalia enemmän yleisöä ja karsintasarjassa 

OTP teki jälleen uuden yleisöennätyksen, kun OTP:n ja Tammerfors Bollklubbin (TBK) 

                                                 
60 PT 7.6.1949, 29.8.1949; Koponen 1976, 62. 
61 PT 20.5.1952, 2.9.1952, 7.9.1952. 
62 PT 22.5.1953. 
63 Toimintakertomus 1953. OTPA Dd:1. OMA. 
64 Kaleva 20.10.1953. 
65 Jalkapallokirja 1954, 3–4. 
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välistä ottelua seurasi Keskuskentällä 1 325 henkeä.
66

 Toinen yritys karsintasarjassa 

tuotti tulosta ja kun OTP:n otteluiden uutisointi Kalevassa oli vielä edellisellä kaudella 

ollut varsin vaatimatonta, lehti uutisoi 19. lokakuuta 1954 etusivullaan OTP:n sarjanou-

susta seuraavasti: 

Oulun jalkapalloilun merkkipäiväksi voidaan täydellä syyllä nimittää vii-

me sunnuntaina, sillä silloin Oulun Työväen Palloilijat ensimmäisenä ou-

lulaisena joukkueena raivasi tiensä nykyisessä laajuudessa pelattavaan 

jalkapalloilun suomensarjaan. Se merkitsee aivan uuden aikakauden al-

kamista Oulun ja koko Pohjois-Suomen jalkapalloilulle.
67

 

 

 

Kuva 2. Ottelumainos OTP:n ensimmäisestä Suomen sarjan ottelusta sanomalehti Kale-

vassa 6.5.1955. 

 

Junioreiden kilpailutoiminta oli ollut seuran alkuaikoina varsin vähäistä, vaikka seuras-

sa olikin pyritty tekemään työtä myös juniorijalkapallon eteen. Yhteiset sarjat vuonna 

1954 vilkastuttivat myös junioreiden toimintaa ja seura oli mukana Palloliiton Oulun 

piirin juniorisarjoissa heti ensimmäisenä yhteistoimintavuonna kolmen juniorijoukku-

een voimin.
68

 Uusi aikakausi oululaisessa jalkapalloilussa ei ollut kuitenkaan niin suuri 

menestys kuin mitä oli odotettu.
69

 OTP hävisi ensimmäisistä kahdeksasta ottelusta seit-

semän, eikä se pystynyt uusimaan sarjapaikkaa 18 ottelun aikana.
70

 Uudella sarjatasolla 

pelaamisella oli kuitenkin positiivisiakin vaikutuksia heikosta menestyksestä huolimat-

ta. Erityisesti kohonneet yleisömäärät ilahduttivat seuraväkeä ja vuoden 1955 toiminta-

kertomuksessa saatettiinkin todeta, että OTP:n otteluissa oli käynyt paikoin yhtä paljon 

yleisöä kuin eräissä Mestaruussarjan otteluissa, yleisömäärän vaihdellessa 1 200 ja 

1 670 välillä.
71

 OTP tippui takaisin Maakuntasarjaan kaudeksi 1956, mutta se jäi seuran 

                                                 
66 Kaleva 17.6.1954, 22.8.1954, 5.10.1954. 
67 Kaleva 19.10.1954. 
68 Koponen 1978, 81. 
69 Toimintakertomus 1955. OTPA Dd:1. OMA. 
70 Jalkapallokirja 1956, 9–10 ja 95. 
71 Toimintakertomus 1955. OTPA Dd:1. OMA; Kaleva 5.6.1955, 19.6.1955. 
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osalta viimeiseksi kolmannella sarjatasolla pelatuksi kaudeksi. Tammikuussa 1956 ko-

koontunut seuran vuosikokous piti tärkeänä menetetyn sarjapaikan uusimista mahdolli-

simman nopeasti,
72

 ja OTP voittikin oman lohkonsa Maakuntasarjassa ylivoimaisesti
73

. 

Kaudella 1956 ei pelattu aikaisemmilta vuosilta tuttua karsintasarjaa, vaan OTP kohtasi 

Pohjoislohko I:n voittajana Pohjoislohko II:n voittajan Seinäjoen Sisun kaksiosaisessa 

ottelussa. OTP voitti Sisun vierasottelussa 3–0, ja ratkaiseva toinen osa pelattiin Oulus-

sa 14. lokakuuta. OTP voitti myös kotiottelun 2–1. Reilun tuhannen hengen yleisön 

edessä pelattu sarjanousun varmistanut ottelu jäi OTP:n viimeiseksi maakuntasarjatason 

otteluksi.
74

 

 

1.3. Jalkapallo ja jääpallo ahdistavat muut lajit ahtaalle 

 

Jääpallossa OTP pelasi ensimmäiset sarjaottelut tammikuussa 1947, kun joukkue osal-

listui ensimmäistä kertaa Työväen Urheiluliiton jääpallon Mestaruussarjaan.
75

 Toiminta 

kehittyi seuran ensimmäisinä vuosina vauhdikkaasti ja alkuvuodesta 1948 seuralla oli 

jääpallossa edustusjoukkueen lisäksi useita juniorijoukkueita. Pohjolan Työ huomioi 

edustusjoukkueen lisäksi myös kehittyneen junioritoiminnan ja raportoi tammikuun 

lopulla 1948 ”Pohjois-Suomen parhaasta TUL:n juniorijoukkueesta”.
76

 Huomio ei ollut 

aiheeton, sillä OTP voitti TUL:n A-junioreiden mestaruuden 1951, 1952 ja 1953. Hyvin 

tehty työ junioripuolella heijastui myös edustusjoukkueeseen ja miesten osalta ensim-

mäisen TUL:n mestaruuden OTP voitti 1953. Liiton mestaruuden seurauksena OTP 

pääsi pelaamaan Suomen mestaruudesta Palloliiton mestaruuden voittanutta OPS:aa 

vastaan, mutta joukkue hävisi ottelun 0–4.
77

 OTP voitti TUL:n jääpallomestaruuden 

myös 1954 ja 1955, mutta noina vuosina liittojen välistä finaalia ei järjestetty. Kaudella 

1956 Palloliiton ja TUL:n jääpallosarjat yhdistettiin jalkapallosarjojen tapaan ja OTP 

pääsi TUL:n mestarina ensimmäistä kertaa pelattuun yhteiseen Mestaruussarjaan. Me-

nestyi jäi kuitenkin heikoksi ja OTP tippui kauden päätteeksi Suomen sarjaan.
78

 

 

                                                 
72 Vuosikokouksen pöytäkirja 30.1.1956 Ca:1. OTPA. OMA. 
73 Kaleva 1.10.1956. 
74 Kaleva 8.10.1956, 15.10.1956. 
75 PT 8.1.1947. 
76 PT 26.1.1948. 
77 OTP pelasi finaalissa seuraavalla joukkueella: Helge Nummi, Jorma Hurskainen, Jorma Ollanketo, Aarno 
Kaakinen, Reino Kaarela, Ahti Wunsch, Jouko Ahmala, Rauli Kampman, Juhani Nisula, Paavo Laukka ja Elis 
Perttunen. Anttinen 2006, 35. 
78 Toimintakertomus 1956. OTPA Dd:1. OMA. 
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Jalkapallon ja jääpallon lisäksi seuran kilpailutoimintaan kuului heti perustamisen jäl-

keen myös pesäpallo. OTP:n menestys pesäpallossa oli alusta alkaen hyvä, sillä joukkue 

voitti heti ensimmäisenä vuonna TUL:n piirimestaruuden. OTP voitti TUL:n Oulun 

piirin mestaruuden myös vuosina 1947–1953 ja seura osallistui TUL:n mestaruuscupiin 

siinä kuitenkaan erityisemmin menestymättä. Pesäpalloliiton ja TUL:n pesäpallosarjat 

yhdistettiin jalkapallosarjojen tapaan kaudelle 1949 ja tämän seurauksena OTP pelasi 

vuodesta 1949 alkaen toisella yhteisellä sarjatasolla Suomen sarjassa Oulun Pyrinnön 

kanssa.
79

 OTP:n menestys jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja kun joukkue putosi kauden 

1955 päätteeksi sarjaporrasta alemmaksi piirisarjaan, pesäpallotoiminta päätettiin lopet-

taa ja perustaa Pyrinnön kanssa uusi pesäpallon erikoisseura Oulun Lippo.
80

 

 

Alkuperäisten kolmen lajin – jalkapallon, jääpallon ja pesäpallon – lisäksi seuran oh-

jelmaa laajennettiin 1948 jääkiekolla. Laji ei kuitenkaan innostuneesta alusta huolimatta 

saavuttanut suurempaa suosiota, vaan jäi jääpallon varjoon. OTP:n jääkiekkojoukkue ei 

osallistunut varsinaisesti mihinkään sarjaan, vaan ottelut olivat pääasiassa yksittäisiä 

harjoitusotteluita. Rajallisten resurssien ja parhaiden pelaajien siirryttyä pelaamaan jää-

palloa seuran jääkiekkotoiminta jopa katkesi kokonaan 1950-luvun puolessa välissä.
81

 

1940-luvun lopulla seuran toiminta laajeni myös koripallon ja lentopallon puolelle, mut-

ta seuran tiukan taloudellisen tilanteen ja harjoitustilojen puutteen vuoksi lajien harras-

taminen jäi vain muutamien vuosien mittaiseksi. Koripallotoiminta lopetettiin vuonna 

1955, eikä lentopallossa saatu aikaan varsinaista kilpailutoimintaa.
82

 

 

1.4. Toiminta kehittyy ja laajenee rajallisista resursseista huolimatta 

 

Oulun Työväen Palloilijoiden perustamisen ja toiminnan aloittamisen jälkeen esiin nou-

sivat myös toiminnan haasteet. Kolme viikkoa seuran perustamisen jälkeen OTP:n pu-

heenjohtaja Reino Nieminen antoi Pohjolan Työlle haastattelun, jossa hän kertoi seuran 

tulevaisuuden tavoitteista, mutta myös rajallisten resurssien aiheuttamista vaikeuksista. 

Suurimpana toimintaa rajoittaneena tekijänä alkuvaiheessa oli varojen ja välineiden 

puute. Puheenjohtaja totesi haastattelussa, että esimerkiksi luistimista pyydetään sellai-

                                                 
79 Koponen 1978, 45–48. 
80 Toimintakertomus 1956. OTPA Dd:1. OMA. 
81 Koponen 1978, 53–54. 
82 Toimintakertomus 1956. OTPA Dd:1. OMA. 



 23 

sia hintoja, ettei varaton seura ja sen pienituloiset jäsenet pysty niitä hankkimaan.
83

 OTP 

perustettiin heti sota-ajan jälkeen säännöstelyn vielä vallitessa, joten toiminnan alku-

vuosina pulaa oli rahojen lisäksi myös kaikesta tavarasta. TUL:n piiri pyrki tukemaan 

seuroja varusteiden hankinnassa, mutta siitä huolimatta OTP:n ensimmäisten joukkuei-

den varusteet olivat pelaajien itsensä hankkimat. Pelipaidat olivat seuran ensimmäisen 

valmentajan Hjalmar Tammelinin armeijan ylijäämävarastolta ostamat vanhat villa-

paidat, joihin ommeltiin seuran logot. OTP:n jää- ja jalkapallojoukkueet esiintyivät al-

kuaikoina myös seuran hankkimissa sinisissä pelipaidoissa ja seuran tunnusvärit – pu-

nainen ja valkoinen – vakiintuivat vasta 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa.
84

 

 

Vaikka OTP:n toiminta alkoi vilkkaasti, seuran ottelutapahtumat eivät keränneet alkuai-

koina sellaisia katsojamääriä, jotka olisivat kannatelleet seuraa taloudellisesti. Seuran 

järjestämät ottelut keräsivät alkuaikoina vain vajaat sata katsojaa, ja ensimmäisenä ke-

sänä ainoa jalkapallon sarjaottelukin tuotti melkein 3 000 markkaa (noin 230 euroa) 

tappiota. Jäsenmaksut muodostuivat näin ollen lähes ainoaksi tulonlähteeksi ja seura 

joutui turvautumaan lainaan kustantaakseen pesäpallojoukkueen matkan Jyväskylään 

TUL:n mestaruussarjan karsintoihin syyskuussa 1946.
85

 Ensimmäisinä vuosina OTP sai 

tukea pienten lahjoitusten muodossa eri ammattiosastoilta, ja kun Oulu Oy:n Nuottasaa-

ren tehtailla toiminut työpaikkaurheiluseura Nuottasaaren Voima päätti keväällä 1949 

lopettaa toimintansa, se lahjoitti omaisuudestaan muun muassa OTP:lle 30 000 markkaa 

(noin 1 300 euroa) juniorijalkapalloilun tukemiseksi.
86

 Ammattiosastojen lisäksi seura 

sai tukea Oulun kaupungin urheilulautakunnalta. OTP oli ensimmäisistä toimintavuosis-

ta alkaen suurimpia tuen saajia ja kaupungin urheiluseuroille myöntämä tuki kasvoi 

1940-luvun lopulta 1950-luvun puoleenväliin moninkertaiseksi sekä OTP:n osalta että 

kokonaisuudessaan. Kun kaupunki myönsi urheiluseurojen tukemiseen vuonna 1948 

yhteensä 100 000 markkaa, oli summa vuonna 1956 jo 600 000 markkaa, ja OTP:lle 

myönnetty avustus kasvoi samana aikana 15 000 markasta 80 000 markkaan. Vuoden 

2012 euroissa kaupungin tukisumma kasvoi 4 300 eurosta 17 000 euroon ja OTP:n osal-

ta 650 eurosta 2 300 euroon.
87

 

 

                                                 
83 PT 1.2.1946. 
84 Koponen 1976, 27–28. 
85 PT 7.9.1946. 
86 Koponen 1976, 23. 
87 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1948, 1956. OKA. 
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Ottelumäärien lisääntyessä 1950-luvulla ottelutuotot nousivat kuitenkin suurimmaksi 

tulonlähteeksi. Kaudella 1953 OTP voitti TUL:n suursarjan lohkonsa ja sai näin ollen 

jatkaa otteluita syksyllä Suomen sarjan karsintasarjassa. Karsintasarjan ottelut olivat 

menestys myös taloudellisesti, sillä jalkapallo-otteluiden yleisömäärät kasvoivat kak-

sinkertaisiksi ja vuoden 1953 tilinpäätöksessä ottelutuotot muodostivat suurimman 

osuuden tuloista.
88

 Jäsenmaksut, kaupungin tuki ja ottelutuotot eivät kuitenkaan katta-

neet kaikkia menoja, vaan seuran velka kasvoi vuoden 1954 alkuun mennessä 200 000 

markkaan (6 100 euroon), ja seura päätti suorittaa julkisen rahankeräyksen taloudellisen 

tilanteen kohentamiseksi.
89

 Keräys tuotti 58 645 markkaa, mutta kun menot olivat kas-

vaneet kaudella 1954 jo 322 737 markkaan, seura teki uusista tuloista huolimatta 131 

867 markan (4 000 euron) tappion.
90

 Seuran toiminta oli laajentunut merkittävästi 1950-

luvun alussa Tauno Paavolan puheenjohtajakauden aikana uusien lajien ja junioritoi-

minnan kasvun seurauksena, ja keväällä 1953 toimintaa laajennettiin entisestään perus-

tamalla OTP:lle reservijoukkue Oulun Pallo-Veikot (OPV). Reservijoukkue kuitenkin 

lisäsi seuran taloudellista rasitusta, kun OPV:n toiminta rahoitettiin suurelta osin OTP:n 

toimesta.
91

 Vuoden 1955 vuosikokouksessa heikkoon taloudelliseen tilanteeseen kiinni-

tettiin erityistä huomiota ja menoja leikattiin sekä 1955 että 1956. Menoja leikkaamalla 

tulos saatiinkin kääntymään vuoden 1956 tilinpäätöksessä 58 401 markkaa (1 600 eu-

roa) voitolliseksi ja ottelutuotot pysyivät edellisvuoden tasolla, vaikka jalkapallojouk-

kue tippui vielä yhdeksi kaudeksi Suomen sarjaan.
92

 

 

Oulun Työväen Palloilijoihin liittyi ensimmäisen toimintavuoden aikana 87 jäsentä, 

joista 58 oli miehiä ja 29 poikia. Vuonna 1946 TUL:n Oulun ja Peräpohjolan piirin 69 

seurasta suurin oli Oulun Tarmo noin 1 000 jäsenellään. Sitä seurasivat Oulunsuun Heit-

to, Karihaaran Tenho, Kemin Veto ja Rovaniemen Lappi noin 400 jäsenellä. OTP:n 

jäsenmäärä kasvoi kahden ensimmäisen vuoden aikana nopeasti ja vuoden 1948 lopussa 

seurassa oli 275 jäsentä, joista 121 miehiä ja 100 poikia. Jäsenmäärä vakiintui seuranta-

jakson aikana 200 ja 300 väliin ja ainoan poikkeuksen teki ennätysvuosi 1954, jolloin 

jäseniä kirjattiin yhteensä 314 henkeä.
93

 

 

                                                 
88 Tilinpäätös 1953, OTPA Dd:1, OMA. 
89 Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 1.3.1954; Vuosikokouksen pöytäkirja 13.4.1954. OTPA Cb:1. OMA. 
90 Tilinpäätös 1954. OTPA Dd:1. OMA. 
91 Toimintakertomus 1953. OTPA Dd:1. OMA. 
92 Tilinpäätös 1956. OTPA Dd:1. OMA. 
93 TUL:n toimintakertomukset 1946–1956. Digitoidut aineistot. Urheiluarkisto (UA). 
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Kuvio 1. OTP:n jäsenmäärä 1946–1956.
94
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OTP:n perustaminen tapahtui samaan aikaan Työväen urheiluliikkeen jatkosodan jälkei-

sen ajan suurimman murroksen kanssa. TUL:n jäsenseurojen määrä kasvoi vuosina 

1944–1947 yli kaksinkertaiseksi ja jäsenmäärä kolminkertaiseksi. Yli 400 uuden seuran 

perustaminen ja sadantuhannen uuden jäsenen liittyminen TUL:ään vajaassa kolmessa 

vuodessa oli osa työväenliikkeen jatkosodan jälkeistä jäsenvyöryä ja järjestöllistä akti-

voitumista. 1940-luvun lopulla TUL:n seuratoiminta muutti myös luonnettaan yleisseu-

roista kohti erikoisseuroja. Vuonna 1944 TUL:ssä oli vain 25 sellaista seuraa, jotka oli-

vat selvästi keskittyneet tiettyyn urheilulajiin ja palloiluseuroja oli vain kolme. Vuonna 

1950 erikoisseurojen määrä oli kasvanut kuitenkin jo 78:aan ja palloiluseurojen määrä 

oli kasvanut ylivoimaisesti eniten – 28 kappaleeseen. TUL:n merkittävimmät palloilu-

seurojen jäsenmäärät olivat vuonna 1950 noin 200–400, ja OTP nousi heti ensimmäisi-

nä vuosina Kotkan Työväen Palloilijoiden, Tampereen Pallo-Veikkojen, Porin Pallo-

Tovereiden, Mikkelin Pallo-Kissojen ja Jakobstads Bollklubin rinnalle TUL:n suurim-

pien palloiluseurojen joukkoon.
95

 

 

OTP:n aloittaessa toimintansa vuonna 1946 urheilutoiminta Oulun kaupungin kentillä 

oli vilkasta niin jalkapallon, yleisurheilun, pesäpallon kuin talvikaudella pelatun jääpal-

lonkin osalta. Oulu oli sotien jälkeen 28 400 asukkaan kaupunki, jonka pääurheilukent-

tänä toimi keskuskenttä, mutta kesällä 1924 avattu hiekkakenttä ei enää pystynyt täysin 

vastaamaan kasvaneeseen liikunta- ja urheilupaikkojen tarpeeseen. Tuiraan rakennettu, 

                                                 
94 Ibidem. 
95 Hentilä 1984, 103–105, 274. 
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normaalimitat täyttänyt jääpallokenttä oli parantanut jääpalloilijoiden harjoitus- ja kil-

pailumahdollisuuksia, mutta kesäurheilun kilpailupaikkojen puute herätti huolta kau-

pungin urheilulautakunnassa. Tuiran kentän laajentaminen ja kunnostaminen oli jäänyt 

kesken määrärahojen puutteen vuoksi ja erityisesti jalkapallon harjoitus- ja kilpailuolo-

suhteet koettiin puutteellisiksi. Jalkapallon olosuhteiden parantamiseksi urheilulauta-

kunnassa ehdotettiinkin nurmipäällysteen hankkimista keskuskentälle, jotta ”palloilu 

pääsisi kohoamaan kaupungin arvoa vastaavalle tasolle ja houkuttelisi enemmän harras-

tajia”.
96

 

 

Puutteelliset olosuhteet olivat myös OTP:n kiusana toiminnan alkaessa. Seuran puheen-

johtaja esitti urheiluväen yhteisen huolen harjoituspaikkojen lisäämisestä Pohjolan 

Työssä heti seuran perustamisen jälkeen 1. helmikuuta 1946 toteamalla, että ”Oulun 

olisi päästävä urheilukenttäoloihin nähden maamme takapajuisimman kaupungin mai-

neesta”.
97

 OTP aloitti jalkapallon sarjaottelut Keskuskentällä elokuussa 1946 ja jääpal-

lon sarjaottelut Tuiran kentällä tammikuussa 1947 ja alkuaikoina harjoituksia järjestet-

tiin myös Heinätorin puistossa, Oritkarin luonnonniityllä ja Nuottasaaressa Oulu Oy:n 

kentällä.
98

 Jalkapallo-otteluiden pelaaminen siirtyi kuitenkin kaudella 1948 jääpallon 

tapaan Tuiran kentälle, jonne OTP:n toiminta alkuaikoina pitkälti keskittyi.
99

 Keskus-

kenttä sai nurmipäällysteen kesällä 1949, mutta lisääntynyt yleisurheilu ajoi palloilula-

jeja entistä ahtaammalle taistelussa kentän harjoitus- ja kilpailuvuoroista. Erityisen vai-

keaksi kenttätilanteen vuonna 1949 teki nurmen istutuksesta johtunut Keskuskentän 

käyttökielto, joka jatkui syksyyn asti.
100

 

 

Helpotusta vaikeaan kenttätilanteeseen toi 1949 alkanut Raatin stadionin rakentaminen. 

Uusi stadion oli osa vuonna 1940 alkanutta Merikosken voimalaitoksen ja koko Oulujo-

en suiston rakentamista. Merikosken voimalaitoksen rakennustoimikunta oli antanut 

arkkitehti Alvar Aallon tehtäväksi Oulujoen suistoalueen asemakaavan laatimisen ja 

yhtenä osana kesällä 1949 hyväksyttyä asemakaavaa oli Raatinsaaren itäpäähän sijoitet-

tu urheilustadion.
101

 Rakennustyöt alkoivat alueen raivaamisella syksyllä 1949. Varsi-

nainen kenttäalue suorituspaikkoineen ja ratoineen rakennettiin kesän 1950 aikana. 

                                                 
96 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1946. OKA. 
97 PT 1.2.1946. 
98 PT 13.8.1946, 14.1.1947; Koponen 1978, 18. 
99 PT 3.8.1948. 
100 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1949. OKA. 
101 Manninen 1995, 41. 
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Kenttä valmistui lopullisesti vuoden 1951 aikana, mutta katsomoiden ja pukeutumistilo-

jen puuttumisen vuoksi kenttää ei käytetty vielä virallisesti kesän 1952 aikana.
102

 Raatin 

kentän valmistumisen myötä Keskuskentältä vapautui taas tilaa palloilulle ja muun mu-

assa OTP:n sarjaottelut siirtyivät Tuiran kentältä takaisin Keskuskentälle kesän 1952 

aikana.
103

 

 

 

Kuva 3. Ottelumainos Raatin stadionin avajaisottelusta sanomalehti Kalevassa 2.7.1953. 

 

Lopullisesti uusi stadion valmistui Raatinsaareen vuoden 1953 aikana, kun Merikosken 

siltojen puolelle rakennettiin maavallikatsomo sekä yleisö- ja huoltotilat.
104

 Raatin sta-

dionin avajaiskilpailut järjestettiin 1. heinäkuuta 1953 kaupungin suurimpien yleisurhei-

luseurojen Pyrinnön ja Tarmon toimesta ja OTP sai kunnian pelata uuden stadionin ava-

jaisottelun seuraavana päivänä, kun vastaan asettui TUL:n cupin ottelussa Kokkolan 

Jymy.
105

 OTP jatkoi kuitenkin Raatin avajaisottelun jälkeen sarjaotteluitaan Keskusken-

tällä, joka piti vielä 1950-luvulla asemansa Oulun ykköskenttänä niin tapahtumien kuin 

yleisömäärienkin valossa.
106

 

 

1.5. TUL:n jalkapallo siirtyy Palloliittoon – OTP myös mukaan yhteisiin sarjoihin 

 

Poliittinen taistelu Työväen Urheiluliiton johtamisesta päättyi maaliskuussa 1951, kun 

sosialidemokraatit saivat liittokokousvaaleissa murskavoiton kommunisteista ja liitto-

kokouksessa toteutetut sääntömuutokset takasivat sen, että sosialidemokraatit saattoivat 

halutessaan yksin päättää TUL:n urheilupolitiikan suunnasta. Valtakunnallisen urheilu-

politiikan suurimmaksi kysymykseksi nousi 1950-luvun alussa Suomen urheilun yh-

teenkokoaminen ja yhteisen valtakunnanliiton perustaminen. Porvarillinen SVUL oli 

                                                 
102 Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1949–1952. OKA. 
103 PT 10.6.1952. 
104 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1953. OKA. 
105 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1953. OKA; Kaleva 3.7.1953. 
106 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1955. OKA. 
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julkaissut jo 1948 tiedotteen, jossa se piti suomalaisten urheiluvoimien yhteenkokoa-

mista välttämättömänä ja TUL hyväksyi sosialidemokraattien johdolla vuoden 1951 

liittokokouksessa periaatelausuman, jonka mukaan ”organisaation muuttamiseen ajan 

vaatimuksia vastaavaksi” ei ollut enää mitään esteitä. SDP:n johdon kannalta urhei-

luelämän kahtiajaon teki kiusalliseksi se, että kokoomuslaisilla ja maalaisliittolaisilla 

poliitikoilla oli hallussaan porvarillisen urheiluliikkeen tärkeimmät johtopaikat ja sosia-

lidemokraattien urheilupoliittisten tavoitteiden kannalta suomalaisen urheiluelämän 

kahtiajako ja TUL:n olemassaolo oli käynyt sille esteelliseksi. SVUL:n ehdotus yhteis-

toiminnasta perustui kuitenkin vahvasti erikoisliittojen pohjalle, kun taas TUL kannatti 

keskitettyä valtakunnanliittoa.
107

 

 

Suomen Palloliitto oli ennättänyt jo syyskuussa 1952 ehdottamaan TUL:lle yhteisen 

jalkapalloliiton muodostamista. TUL:n kanta oli tässä vaiheessa vielä torjuva, mutta 

neuvottelut toimivat vuoden 1953 aikana urheilupoliittisena jäänsärkijänä. TUL:n johto 

alkoi vähitellen taipua erikoisliittolinjalle ja liiton neuvottelijana toiminut puheenjohtaja 

Väinö Leskinen antoi marraskuussa 1953 Palloliitolle luvan yhteisen jalkapalloliiton 

muodostamiseen. TUL:n ja Palloliiton neuvottelijat pääsivät sopimukseen yhteisen jal-

kapalloliiton säännöistä tammikuussa 1954 ja Palloliitto lupasi, että kaudella 1954 kaik-

ki jalkapallosarjat pelataan yhtenäisinä. Yhteinen jalkapalloliitto oli siis paperilla val-

mis, mutta liittojen hyväksyminen puuttui. Keväällä 1954 urheilupoliittinen tilanne oli 

kuitenkin täydellisesti umpisolmussa ja kun TUL oli kykenemätön tekemään päätöksiä 

sisäisten ristiriitojensa vuoksi, päätös yhteisen jalkapalloliiton perustamisesta tehtiin 

vasta toukokuussa 1955. Koko TUL:n jalkapallotoiminta siirtyi Palloliiton hoidettavaksi 

vuoden 1956 alusta.
108

 

 

OTP:n ensimmäinen kosketus yhteisiin sarjoihin tapahtui kaudella 1953, kun joukkue 

selviytyi yhteiseen Suomen sarjan karsintasarjaan Palloliiton joukkueiden kanssa. Seura 

suhtautui yhteistoimintaan myönteisesti, sillä yhteistyö Palloliiton seurojen kanssa sujui 

hyvin ja yhteisessä sarjassa pelaaminen oli ollut myös taloudellisesti kannattavaa. Seu-

ran vuosikokous päättikin helmikuussa 1954 kannattaa yhteisen jalkapalloliiton perus-

tamista ja johtokunta teki päätöksen Palloliiton jäseneksi ilmoittautumisesta saman vuo-

                                                 
107 Hentilä 1992c, 266–270. 
108 Hentilä 1992c, 271–275; Hentilä 1984, 325. 
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den elokuussa.
109

 Suhtautuminen Palloliittoon aiheutti kuitenkin seuran jäsenjoukossa 

repeämän, sillä monet aktiivipelaajat olivat sitä mieltä, että OTP ei ollut enää puhtaasti 

TUL:n seura ja he siirtyivätkin toisiin seuroihin. Eniten pelaajien siirtymisestä toisiin 

seuroihin kärsi OTP:n kori- ja pesäpallotoiminta ja pesäpallo jäikin pois seuran toimin-

nasta 1956.
110

 

                                                 
109 Toimintakertomus 1953 OTPA Dd:1, vuosikokouksen pöytäkirja 23.2.1954 OTPA Ca:1, johtokunnan 
kokouksen pöytäkirja 2.8.1954 Cb:1. OMA. 
110 Koponen 1978, 34–35. 
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2. JALKAPALLON UUSI AIKAKAUSI JA TOIMINNAN KESKITTÄMINEN 

YKKÖSLAJIIN (1957–1970) 

 

2.1. Jalkapallo vakiintuu Suomen sarja –tasolle ja tavoitteet asetetaan Mestaruus-

sarjaan 

 

Oulun Työväen Palloilijoiden noustua jalkapallon toiseksi korkeimmalle sarjatasolle 

Suomen sarjaan seuran toiminta keskittyi kolmeen päälajiin – jalkapalloon, jääpalloon 

ja jääkiekkoon – pesäpallon, koripallon ja lentopallon jäätyä pois ohjelmasta.
111

 En-

simmäinen yritys uudella sarjatasolla jalkapallossa ei ollut tuottanut tulosta kaudella 

1955 joukkueen tippuessa takaisin Maakuntasarjaan, mutta kaudella 1957 OTP säilytti 

sarjapaikkansa Suomen sarjassa sijoittuen kymmenen joukkueen Länsilohkossa kuu-

denneksi ja uusi aikakausi oululaisessa jalkapallossa alkoi.
112

 

 

Vuodesta 1956 kaikki jalkapalloilijat olivat saman liiton alaisuudessa Työväen Urheilu-

liiton seurojen liityttyä Palloliiton jäseniksi. Vuonna 1957 Palloliitossa oli jo 581 jäsen-

seuraa ja sarjajärjestelmään kuului neljä sarjatasoa: Mestaruussarja (I), Suomen sarja 

(II), Maakuntasarja (III) ja Aluesarja (IV).
113

 Mestaruussarja vakiintui 1950-luvulla 

kymmenen joukkueen kaksinkertaiseksi sarjaksi ja se sai mukaansa uusia joukkueita ja 

paikkakuntia. Mestaruussarja oli saanut 1950-luvulla myös uusia mestareita, kun tampe-

relainen Ilves-Kissat vei Suomen mestaruuden ensimmäistä kertaa sisämaahan kaudella 

1950 ja TUL:n joukkueet voittivat mestaruuden 1951, 1952 (Kotkan Työväen Palloili-

jat) ja 1954 (Turun Pyrkivä). Sarjajärjestelmä pysyi myös Suomen sarjan osalta lähes 

samanlaisena 1950-luvun lopulle saakka, jolloin toisen sarjatason joukkuemäärää lisät-

tiin ja siirryttiin pitkien välimatkojen lyhentämiseksi kolmeen alueelliseen lohkoon. 

Uusien joukkueiden ja paikkakuntien mukaantulo Mestaruussarjaan sekä Suomen sarjan 

laajentaminen saivat myös sarjojen yleisömäärät nousemaan ja kaudella 1959 Mesta-

ruussarjan otteluiden yleisökeskiarvo oli 2 492 katsojaa.
114

 

 

OTP pelasi kaudella 1957 Suomen sarjan Länsilohkossa ja kaudesta 1958 alkaen Poh-

joislohkossa sijoittuen sarjan puoliväliin kausina 1957–1960. Kaudella 1957 OTP:n 

                                                 
111 Jalkapallokirja 1958, 55. 
112 Jalkapallokirja 1958, 77. 
113 Kanerva et al. 2003, 263. 
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juniorityö alkoi tuottaa tulosta ja seuran juniorit voittivat Palloliiton Oulun piirin mesta-

ruuden A-, B- ja D-nuorissa. Samalla kaudella OTP ja koko Oulu saivat myös ensim-

mäisen pelaajan Suomen maajoukkueeseen, kun Jouko Ahmala valittiin B-

maajoukkueeseen Tanskaa vastaan. Nousujohteinen juniorijoukkueiden kehitys jatkui 

myös kaudella 1959, kun seuran A-juniorit osallistuivat nuorten SM-sarjaan ja sijoittui-

vat sarjassa kolmanneksi Helsingin Jalkapalloklubin (HJK) ja Valkeakosken Hakan 

jälkeen.
115

 Juniorijoukkueiden hyvästä menestyksestä huolimatta edustusjoukkue ei vie-

lä 1950-luvun lopulla yltänyt sarjan kärkipäähän, vaikka heti sarjapaikan uusimisen 

jälkeen keväällä 1958 esitettiinkin toive seuran noususta jalkapallon Mestaruussar-

jaan.
116

 

 

Kaudella 1961 OTP ylsi siihenastisen historiansa parhaaseen saavutukseen sijoittumalla 

Suomen sarjan Pohjoislohkossa neljänneksi kuusi pistettä sarjan voittaneelle ja Mesta-

ruussarjaan nousseelle Vaasan Palloseuralle hävinneenä. Kausi oli ennätyksellinen 

myös yleisömäärissä, sillä seura myi kauden aikana jalkapallo-otteluihinsa yhteensä 

15 000 pääsylippua.
117

 Seuraavalla kaudella nousu Mestaruussarjaan jäi enää yhden 

pisteen päähän, kun OTP hävisi liiganousun ratkaisseen ottelun Vaasassa toiseksi vii-

meisellä kierroksella 7. lokakuuta 1962 sarjan voittaneelle Vasa IFK:lle maalein 0–3. 

Vaikka liiganousu jäi vielä saavuttamatta, jalkapallon edustusjoukkueen tulevaisuuteen 

suhtauduttiin luottavaisesti ja useamman vuoden nousujohteinen kehitys nähtiin luovan 

hyvän pohjan Mestaruussarjassa säilymiselle, mikäli joukkue onnistuisi sinne nouse-

maan.
118

 Kaksi kautta sarjan kärjessä nostivat odotukset korkealle Mestaruussarjaan 

nousun suhteen, mutta kahdella seuraavalla kaudella 1963 ja 1964 OTP ei kuitenkaan 

pystynyt taistelemaan sarjan voitosta.
119

 Mestaruussarja oli laajennettu kaudella 1960 

kymmenestä joukkueesta kahdentoista joukkueen sarjaksi ja yleisömäärät jatkoivat nou-

suaan. Kaudella 1961 Turun Palloseura ylitti ensimmäisenä Mestaruussarjassa 5 000 

katsojan yleisökeskiarvon ja HJK rikkoi kaudella 1964 ensimmäisen kerran 10 000 kat-

sojan rajan yksittäisessä ottelussa, kun Mestaruussarjan ottelua HJK–Haka seurasi 

12 311 katsojaa.
120

 

 

                                                 
115 Koponen 1978, 68–69. 
116 Yleiskokouksen pöytäkirja 19.3.1958. OTPA Ca:1. OMA. 
117 Toimintakertomus 1961. OTPA Dd:1. OMA. 
118 Toimintakertomus 1962. OTPA Dd:1. OMA; Jalkapallokirja 1962, 65; Jalkapallokirja 1963, 104 ja 144. 
119 Jalkapallokirja 1964, 127; Jalkapallokirja 1965, 146. 
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Kaudella 1962 yhden pisteen päähän jäänyt OTP:n nousu Mestaruussarjaan toteutui 

lopulta kaudella 1965, kun joukkue voitti Suomen sarjan Pohjoislohkon. Sarjan voiton 

ratkaissut ottelu pelattiin toiseksi viimeisellä kierroksella, kun OTP sai vastaansa 3. lo-

kakuuta 1965 Raatin stadionilla Tornion Pallo-47:n (TP-47). Ottelu päättyi 1 088 katso-

jan edessä kotijoukkueen voittoon maalein 6–1. Kotijoukkueen maalintekijöinä ottelus-

sa olivat Olavi Köykkä (neljä maalia), kapteeni Juhani Okkonen ja Kauko Inkala. Muut 

kauden 1965 joukkueessa pelanneet pelaajat olivat Martti Majonen (maalivahti), Veikko 

Jääskeläinen, Kalle Tikkanen, Arvo Heikkilä, Seppo Tapio, Lauri Perttunen, Raimo 

Helama ja Reijo Lampinen, sekä vaihtomiehet Esa Hakanen (mv), Juhani Rautio, Aarno 

Huomo, Teuvo Aho, Terho Kukkonen. Valmentajina toimivat Veikko Köykkä, Juhani 

Nisula ja Mauno Mähönen. OTP nousi ensimmäisenä oululaisena palloilujoukkueena 

jalkapallon Mestaruussarjaan ja sanomalehti Kaleva uutisoi seuraavana päivänä ”Oulun 

jalkapalloilun suuren unelman toteutumisesta” koko takasivun levyisellä otsikolla.
121

 

 

 

Kuva 4. Sanomalehti Kalevan uutinen OTP:n noususta Mestaruussarjaan 4.10.1965. 

 

Vaikka OTP:n kausi 1965 oli urheilullisesti siihenastisen historian paras, yleisömäärät 

eivät kohonneet ennätyslukemiin. Seuran ottelut keräsivät kauden aikana yhteensä 9 723 

katsojaa ja yleisökeskiarvo jäi näin ollen alle tuhanteen – 884 henkeen. Vuoden 1965 

toimintakertomuksessa alhaisempien yleisömäärien arveltiin johtuvan oululaisyleisön 

kiinnostuksen hiipumisesta yhdeksän vuoden aikana Suomen sarja –tason jalkapallo-

otteluita kohtaan. Kilpailu katsojista oli kuitenkin myös kiristynyt, kun 591 hengen kat-

sojakeskiarvon kerännyt OPS oli noussut edellisellä kaudella toiseksi korkeimmalle 

sarjatasolle.
122
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Ensimmäisen Mestaruussarjan ottelun Veikko Köykän ja Juhani Nisulan valmentama 

OTP pelasi 1. toukokuuta 1966 Lahden Reipasta vastaan. 2–2 –tasapeliin päättynyttä 

ottelua seurasi Raatin stadionilla 2 864 katsojaa ja seuran ensimmäisen Mestaruussarjan 

maalin teki OTP:n kauden 1966 paras maalintekijä Olavi Köykkä.
123

 Joukkueen suori-

tusta ensimmäisessä pääsarjatason ottelussa pidettiin hyvänä ja sanomalehti Kalevakin 

raportoi ottelusta 2. toukokuuta 1966 innostuneena: 

Jalkapallon mestaruussarjan sunnuntaisen avauskierroksen varsinainen 

suuri yllättäjä oli eittämättä Oulun Työväen Palloilijat, joka historiallises-

sa Oulun ensimmäisessä pääsarjan ottelussa tulokkaana, aiheutti teräväl-

lä pelillään shokin pronssi-Reippaalle yltäessään tasapeliin 2–2! OTP:lle 

olisi kaikin mokomin kuitenkin kuulunut vappuillan ottelussa voitto, mutta 

se liukui ulottuvilta kokemattomuuden ja epäonnenkin takia. Jokatapauk-

sessa OTP:n tasapelikin Lahden Reipasta vastaan oli yllätys mitä miellyt-

tävintä laatua oululaisten kannalta!
124

 

 

Pirteästä ensimmäisestä ottelusta huolimatta OTP jäi kuitenkin kaudella 1966 Mesta-

ruussarjassa viimeiseksi ja tippui takaisin Suomen sarjaan. Vaikka joukkue jäi sarjassa 

viimeiseksi, seuran toimintakertomuksessa 20-vuotisjuhlavuotta pidettiin yhtenä menes-

tyksekkäimmistä ja katseet suunnattiin vahvasti eteenpäin muistuttamalla, että ”vaikeu-

det ovat sitä varten, että ne voitetaan”.
125

 OTP rikkoi kauden aikana yleisöennätyksensä 

niin koko kauden keskiarvon (2 637) kuin yksittäisen ottelunkin osalta (4 705) ja seura 

keräsi otteillaan myös valtakunnallista huomiota niin jalkapallopiireissä kuin valtakun-

nallisissa sanomalehdissäkin.
126

 

 

Jalkapallon suosio Suomessa jatkoi kasvuaan 1960-luvun puolen välin jälkeen ja Mesta-

ruussarjassa tehtiin uudet yleisöennätykset vuosina 1966 ja 1967. Kaudella 1967 sarjan 

otteluita kävi seuraamassa ensimmäistä kertaa yli 400 000 katsojaa ja ottelukohtainen 

                                                 
123 OTP:n ensimmäisen Mestaruussarjaottelun kokoonpano oli: 1 Martti Majonen (maalivahti), 2 Esko Kemi, 
3 Kalle Tikkanen, 4 Arvo Heikkilä, 5 Seppo Tapio, 6 Veikko Jääskeläinen, 7 Juhani Rautio, 8 Olavi Köykkä, 9 
Juhani Okkonen, 10 Reijo Lampinen ja 11 Kari Nättinen sekä vaihtopelaajat Martti Honkaniemi (maalivahti), 
12 Kauko Inkala ja 13 Lauri Perttunen. Kaleva 1.5.1966; Jalkapallokirja 1967, 63, 78. 
124 Kaleva 2.5.1966. 
125 Toimintakertomus 1966. OTPA Dd:1. OMA. 
126 OTP:n noustua Mestaruussarjaan Palloliiton vuoden 1966 Jalkapallokirjassa julkaistiin OTP:n ja oululaisen 
jalkapallon historiaa käsitellyt artikkeli. Jalkapallokirja 1967, 63; Jalkapallokirja 1966, 9–14; Koponen 1978, 75. 
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yleisökeskiarvo nousi yli 3 000 katsojan.
127

 Jalkapallon suosio ei myöskään rajoittunut 

ainoastaan pääsarjaan, vaan kaudella 1969 kaikki Palloliiton järjestämät kilpailut kerä-

sivät yhteensä ennätykselliset 800 000 katsojaa.
128

 Jalkapallon ja Mestaruussarjan suo-

sion kasvun taustalla oli ennen kaikkea suurten kaupunkien ja niiden jalkapallojoukku-

eiden yleisömäärien kasvu. HJK keräsi ylivoimaisesti suurimmat yleisömäärät Mesta-

ruussarjassa 1966–1969, kun sen otteluita kävi seuraamassa parhaimmillaan yli 8 000 

katsojaa. Koko sarjan yleisömääriä nostivat myös muun muassa Turun Palloseuran, 

Kuopion Palloseuran ja Lahden Reippaan korkeat katsojaluvut.
129

 TUL:n jalkapalloili-

joiden liityttyä vuodesta 1956 alkaen yhteiseen Palloliittoon, TUL:n oma kilpailutoi-

minta jalkapallossa tyrehtyi kokonaan. Vuodesta 1920 pelattu TUL:n jalkapallomesta-

ruuscup jäi pelaamatta vuonna 1956, eikä TUL:n jalkapallojaosto kokoontunut vuoden 

1956 aikana kertaakaan. Seuraavan kerran TUL:n mestaruudesta pelattiin vasta 1973.
130

 

 

OTP:n pudottua Suomen sarjaan kaudeksi 1967, seura pyrki palaamaan heti takaisin 

Mestaruussarjaan.
131

 Joukkue voitti kaudella 1967 Suomen sarjan Pohjoislohkon, mutta 

joutui vielä erikseen karsimaan noususta, koska Mestaruussarjasta putosi enää vain kak-

si joukkuetta. Nousu ratkaistiin näin ollen kahden muun lohkovoittajan kanssa, mutta 

OTP jäi kolmen joukkueen yksinkertaisessa karsintasarjassa viimeiseksi ja Mestaruus-

sarjaan nousivat Helsingin Ponnistus ja porilainen Roosenlewin Urheilijat-38.
132

 Suo-

men sarjaan jääminen myös kaudeksi 1968 oli seuralle pettymys ja se leimasi vahvasti 

koko seuran toimintaa sen toimintavuotta 1967 arvioitaessa. Pettymyksestä huolimatta 

nousu Mestaruussarjaan asetettiin tavoitteeksi myös seuraavalle kaudelle ja toimintaker-

tomuksessa todettiin, että ”Mestaruussarjapaikka jalkapallossa pitää olla tähtäimessä 

jatkuvasti ja määrätietoisella työllä ja toiminnalla se saavutetaan”.
133

  Kaudella 1968 

Suomen sarja laajennettiin kolmesta lohkosta neljään lohkoon ja joukkuemäärä kasvoi 

samalla neljällä joukkueella 36:sta 40:een. OTP voitti jälleen oman lohkonsa, mutta 

joukkue joutui taas karsintasarjaan muiden lohkovoittajien kanssa ja neljän joukkueen 

kaksinkertaisen sarjan perusteella Mestaruussarjaan nousivat Kuopion Elo ja Tampereen 

                                                 
127 Kaudella 1967 Mestaruussarjan otteluita seurasi yhteensä 405 359 katsojaa eli 3 071 per ottelu. Jalkapallo-
kirja 1968, 75. 
128 Kaikkien Palloliiton kilpailuiden yhteenlaskettu katsojamäärä oli 795 948. Jalkapallokirja 1970, 138. 
129 Jalkapallokirja 1967, 63; 1968, 63; 1969, 116; 1970, 138. 
130 TUL:n toimintakertomus 1956, 40. 
131 Toimintakertomus 1966. OTPA Dd:1. OMA. 
132 Jalkapallokirja 1968, 23. 
133 Toimintakertomus 1967. OTPA Dd:1. OMA. 
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Ilves-Kissat.
134

 OTP:n pudottua Mestaruussarjasta yleisömäärät tippuivat noin puoleen 

kauden 1966 lukemista, mutta pysyttelivät korkeampina kuin Mestaruussarjaa edeltä-

neellä kaudella 1965. OTP yleisökeskiarvo oli kausina 1967 ja 1968 vajaat 1 500, kun 

taas samassa sarjassa pelanneen OPS:in yleisömäärät pysyttelivät alle 1 000 lukemis-

sa.
135

 

 

OTP:n joutui pettymään Suomen sarjassa vielä kolmannenkin kerran, kun joukkue jäi 

kaudella 1969 lohkonsa toiseksi, ja Kemin Into eteni lohkovoittajana Mestaruussarjan 

karsintasarjaan. Kaudella 1970 Suomen sarjan nimi vaihtui II divisioonaksi, ja sarjassa 

palattiin kolmeen lohkoon joukkuemäärän pysyessä ennallaan. Mestaruussarja taas laa-

jennettiin kaudelle 1971 14 joukkueen sarjaksi, joten aiemman kahden joukkueen sijaan 

II divisioonasta nousi kaudella 1970 neljä joukkuetta Mestaruussarjaan.
136

 OTP jäi loh-

kossaan toiseksi, mutta joukkue nousi vihdoin takaisin Mestaruussarjaan voitettuaan 

karsintasarjan ratkaisevassa ottelussa Helsingin Ponnistuksen Keskuskentällä 2 861 kat-

sojan edessä Olavi Köykän maalilla 1–0.
137

 Vuoden 1970 toimintakertomuksessa saatet-

tiin taas todeta jalkapallon edustusjoukkueen menestystä heijastellen, että toimintavuosi 

oli ollut yksi parhaista ja niin seuran kuin sen otteita seuranneen yleisönkin joukosta 

esitettiin toivomus pysyvästä Mestaruussarjan paikasta.
138

 

 

OTP:n juniorijoukkueiden 1950-luvun lopulla alkanut hyvä menestys jatkui myös 1960-

luvulla ja seura kiinnitti huomiota jatkuvasti myös nuorten toimintaan. Seuralla oli var-

sinaisten juniorijoukkueiden lisäksi 1960-luvun alussa oma nappulaliiga, jossa pelasi 

kaupunginosajoukkueita muun muassa Karjasillalta, Kastellista, Heinäpäästä, Nokelas-

ta, Keskustasta ja Hintasta.
139

 Nappulaliigatoiminta hyytyi kuitenkin muutaman vuoden 

jälkeen, mutta palasi toimintaan yhdellä joukkueella vuonna 1968. Seuraavana vuonna 

joukkueita oli kolme, vuonna 1970 seitsemän ja vuodesta 1971 alkaen kymmenen. Ju-

niorityön huomioiminen näkyikin 1960-luvulla hyvänä menestyksenä erityisesti jalka-

pallon A-nuorten osalta, kun OTP:n A-juniorit voittivat Oulun piirin mestaruuden neljä 

                                                 
134 Jalkapallokirja 1969, 84, 90. 
135 Jalkapallokirja 1968, 69; 1969, 116. 
136 Jalkapallokirja 1970, 114, 172. 
137 Kaleva 19.10.1970. 
138 Toimintakertomus 1970. OTPA Dd:1. OMA; Kaleva 20.10.1970. 
139 Toimintakertomus 1961. OTPA Dd:1. OMA. 
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kertaa peräkkäin 1961–1964 sekä vielä 1966. A-nuorten lisäksi myös B-nuoret ja C-

nuoret ylsivät piirin mestaruuteen 1960-luvun aikana.
140

 

 

2.2. OTP:n jääpallo Mestaruussarjassa ja jääkiekko Suomen sarjassa 

 

Työväen urheiluliiton ja Palloliiton jääpallosarjat oli yhdistetty vuonna 1956, ja OTP 

pääsi pelaamaan yhteisessä Mestaruussarjassa. Menestys jäi kuitenkin heikoksi ja seu-

ran jääpallojoukkue tippui takaisin toiselle sarjatasolle Suomen sarjaan. Jääpallon Mes-

taruussarjasta tiputtuaan OTP pelasi kaudet 1957–1960 jääpallon Suomen sarjassa. 

1950-luvun lopulla oululaista jääpalloa hallitsivat Mestaruussarjassa pelanneet Oulun 

Palloseura (OPS) ja Oulun Luistinseura. OPS oli voittanut ensimmäisen Suomen mesta-

ruuden jääpallossa 1953 eikä seura jäänyt sen jälkeen 1950-luvulla kertaakaan ilman 

mitalia. Jääpallon vahvaa asemaa Oulussa 1950-luvun lopulla heijasti myös Oulussa 

järjestetyt jääpallon A-maaottelut. Ensimmäinen maaottelu oli järjestetty jo vuonna 

1951 Keskuskentällä, kun Suomi ja Ruotsi kohtasivat B-maaottelussa, mutta ensim-

mäistä A-maaottelua Oulu sai isännöidä 1958, kun Suomi ja Ruotsi kohtasivat Raatin 

stadionilla. Ruotsi voitti ottelun maalein 4–1 ja ottelua seurasi Raatissa 8 745 maksanut-

ta katsojaa.
141

 Vieläkin suurempi tapaus oli kuitenkin seuraavana vuonna pelattu jääpal-

lon A-maaottelu Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Neuvostoliiton 5–2 –voittoon päät-

tynyttä ottelua Raatin kentällä seurasi peräti 14 384 katsojaa, mikä oli kaikkien Oulun 

urheilutapahtumien ja jääpallomaajoukkueen otteluiden ennätys. Epävirallisten arvioi-

den mukaan paikalla oli yhteensä yli 15 000 katsojaa.
142

 

 

OTP palasi jääpallon Mestaruussarjaan kaudeksi 1961. Jääpallon pääsarja oli vakiintu-

nut 1950-luvun lopulla kymmenen joukkueen yksinkertaiseksi sarjaksi ja OTP:n nous-

tua Mestaruussarjaan pelasi kymmenen joukkueen pääsarjassa kolme oululaisjoukkuet-

ta.
143

 OTP oli kaudella 1961 sarjassa kuudes, joka jäi sen parhaaksi sijoitukseksi jääpal-

lon Mestaruussarjassa. Parhaan jääpallosijoituksen saavuttaneessa joukkueessa kaudella 

1961 pelasivat Seppo Tapio, Pentti Ollikainen, Esko Kemi, Jouko Wiander, Veikko 

Köykkä, Arvo Häkkilä, Raimo Helama, Juhani Nisula, Rauli Kampman, Kalevi Pyrrö, 
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Kalevi Pirkola, Matti Wiander, Risto Äijälä, Erkki Heikura ja Esko Saajanto. Jääpallo 

jäi kuitenkin jääkiekon kanssa selkeästi jalkapallon varjoon, ja kahden talvilajin ottelu-

tapahtumiin myytiin toimintavuoden aikana yhteensä reilut 9 000 lippua, kun jalkapallo-

otteluihin kauden aikana myytiin yli 15 000 lippua.
144

 

 

Taulukko 1. Jääpallon Mestaruussarjan lopputilanne kaudella 1961.
145

 

    O V T H TM PM P 

1. OPS 9 7 1 1 36 20 15 

2. KUV 9 5 2 2 32 18 12 

3. Veiterä 9 5 2 2 27 16 12 

4. VPS 9 5 2 2 27 27 12 

5. WP-35 9 5 1 3 29 23 11 

6. OTP 9 4 1 4 24 23 9 

7. OLS 9 4 0 5 27 23 8 

8. Vastus 9 1 3 5 21 34 5 

9. HIFK 9 2 1 6 14 32 5 

10. LrPT 9 0 1 8 17 38 1 

 

OTP uusi sarjapaikkansa jääpallon pääsarjassa myös kaudella 1962 ja samalla kaudella 

syntyi myös seuran jääpallon sarjaotteluiden yleisöennätys, kun OTP:n ja helsinkiläisen 

Käpylän Urheilu-Veikkojen (KUV) välistä ottelua seurasi Raatin stadionilla 2 366 kat-

sojaa.
146

 Seuraavalla kaudella 1963 OTP sivusi parasta sarjasijoitusta, vaikka joukkue 

keräsi sarjassa vähemmän pisteitä kuin kaudella 1961. Kaudella 1963 OTP:n Kalevi 

Pirkola oli koko sarjan paras maalintekijä 18 maalillaan ja Pirkola valittiin Esko Kemin 

kanssa Suomen joukkueeseen Ruotsin MM-kisoihin 1963. Kaudella 1964 joukkue jäi 

kuitenkin sarjassa kokonaan ilman voittoja ja tippui sarjan viimeisenä takaisin Suomen 

sarjaan. Täysin ylivoimainen joukkue 1960-luvun alkupuolella Mestaruussarjassa oli 

sen sijaan OPS, joka voitti viisi Suomen mestaruutta peräkkäin 1960–1964, ja tuolta 

ajalta on myös jääpallon sarjaotteluiden yleisöennätys Oulussa, kun OPS:in ja Veiterän 

ottelua kaudella 1960 seurasi Keskuskentällä 4 903 katsojaa.
147

 

 

OTP palasi 12 joukkueen sarjaksi laajennettuun jääpallon Mestaruussarjaan yhden väli-

vuoden jälkeen kaudeksi 1966, mutta vierailu pääsarjassa jäi nyt vain kahden kauden 

mittaiseksi ja joukkue tippui jälleen Suomen sarjaan kauden 1967 päätteeksi.
148

 Tippu-
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minen toistamiseen Mestaruussarjasta 1960-luvulla aiheutti seurassa pohdinnan jääpal-

lon roolista seuran toiminnassa ja esillä oli myös jääpallotoiminnan lopettaminen koko-

naan.
149

 Seura ilmoittautui kuitenkin vielä kaudeksi 1968 Suomen sarjaan, mutta jouk-

kueen jäätyä Suomen sarjan kolmen joukkueen Pohjoislohkossa viimeiseksi, seura päät-

ti lopettaa jääpallotoiminnan.
150

 

 

Jääkiekko palasi OTP:n toimintaan pienen tauon jälkeen 1960-luvun alussa ja OTP jat-

koi jääkiekon kilpailutoimintaa kolmannella sarjatasolla jääkiekon Maakuntasarjassa. 

Talvilajeista ykköslajina oli jääpallo ja jääkiekko toimi talvilajina lähinnä niille OTP:n 

pelaajille, jotka eivät olleet jääpallotoiminnassa mukana.
151

 OTP pelasi 1964 ja 1965 

toisella sarjatasolla Suomen sarjassa, mutta menestys oli heikko ja joukkue putosi takai-

sin Maakuntasarjaan. Jääkiekkotoiminnan vaikeudet aiheuttivat huolta seurassa ja vuo-

den 1965 toimintakertomuksessa todettiinkin, että resurssit eivät riitä pelaajien ja muun 

seuraväen osalta nostamaan jääkiekkoa sille tasolle, jolle se kuuluisi. Pelaajamateriaali 

oli kapea, koska seuralla ei ollut taloudellisten vaikeuksien vuoksi junioritoimintaa jää-

kiekossa ja pelaajapulaa yritettiin paikata myös seuran jalkapalloilijoilla.
152

 Jääkiekko 

jäi seurassa selvästi jalkapallon ja jääpallon varjoon 1960-luvulla ja laji kärsi OTP:ssa 

arvostuksen puutteesta. Laji nähtiin kuitenkin nousevana lajina ja vuoden 1966 toimin-

takertomuksessa linjattiin, että jääkiekkoon on kiinnitettävä aikaisempaa suurempaa 

huomiota.
153

 

 

1950- ja 1960-luvuilla OTP:n lisäksi jääkiekkoa pelasivat Oulun Kärpät ja OPS. Parhai-

ten oululaisseuroista menestyi Kärpät, joka pelasi ensimmäistä kertaa jääkiekon Mesta-

ruussarjassa kaudella 1960–1961. Toistamiseen Kärpät nousi ylimmälle sarjatasolle 

keväällä 1965 ja samana vuonna oululaiset seurat perustivat säätiön, joka hankki Raksi-

laan tekojääradan. Kolmannen kerran Kärpät pelasi Mestaruussarjassa kaudella 1967–

1968, mutta Suomen ensimmäisen jäähallin juuri saaneet tamperelaisjoukkueet olivat 

sarjassa ylivoimaisia, eikä Kärpät pystynyt uusimaan sarjapaikkaansa kolmannella yri-

tykselläkään.
154

 Jääkiekon huomioiminen OTP:ssa tuotti tulosta ja seuran jääkiekko-

joukkue nousi 1969 taas Suomen sarjaan. Joukkue menestyi sarjassa hyvin ja pääsi 
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omasta lohkostaan Mestaruussarjan karsintasarjaan. OTP jäi kuitenkin karsintasarjan 

perusteella Suomen sarjaan. Tämän jälkeen seuran toiminta painottui entistä vahvem-

min sen päälajiin jalkapalloon. Muutosta vauhditti OTP:n edustusjoukkueen nousu kau-

den 1970 aikana takaisin jalkapallon Mestaruussarjaan sekä jalkapallon junioritoimin-

nan nousu ja jääpallotoiminnan loppuminen pari vuotta aikaisemmin. Näin ollen seura 

päätti lopettaa jääpallon tavoin myös jääkiekon marraskuussa 1970 ja keskittyä toimin-

nassaan vain ja ainoastaan sen päälajiksi muodostuneeseen jalkapalloon.
155

 

 

2.3. Työväen urheiluliike jakautuu kahtia ja OTP erotetaan TUL:sta 

 

Työväen Urheiluliiton ja Palloliiton yhteiset jalkapallosarjat alkoivat kaudella 1954 ja 

koko TUL:n jalkapallotoiminta siirtyi Palloliiton hoidettavaksi vuoden 1956 alusta. 

Niinpä Oulun Työväen Palloilijoissa jouduttiin pohtimaan vuoden 1956 lopulla kysy-

mystä yhteisissä sarjoissa pelaamista Suomen Jääkiekkoliittoon kuuluneiden seurojen 

kanssa. TUL ei ollut allekirjoittanut yhteistyösopimusta Jääkiekkoliiton kanssa ja sen 

vuoksi oli mahdollista, että TUL:n seurat suljettaisiin pois yhteisistä sarjoista. OTP:n 

johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 30. marraskuuta 1956 ja päätti, että seura yrit-

tää ilmoittautua yhteisiin sarjoihin Urheilun Tuki ry:n kautta joutumatta eroon TUL:sta. 

Samalla johtokunta päätti kuitenkin, että mikäli tämä ei ole mahdollista Urheilun Tuen 

kautta, seura ilmoittautuu suoraan Jääkiekkoliittoon.
156

 

 

Urheilun Tuki ry oli perustettu kesällä 1955, kun TUL:n sosialidemokraattisen ryhmän 

oppositio oli asettunut vastustamaan puheenjohtaja Väinö Leskisen ajamaa erikoisliitto-

ratkaisua ja yhteistyötä SVUL:in kanssa. Hankkeen vastustajien saatua TUL:n kommu-

nistit puolelleen Leskisen ryhmä jäi esityksineen tappiolle TUL:n liittokokouksessa 

1955 ja Leskinen erosi TUL:n puheenjohtajan paikalta. TUL:n uudeksi puheenjohtajak-

si nousi oppositioryhmän johtaja Penna Tervo. Tammikuun alussa 1956 Leskinen ja 

Tervo saivat kuitenkin aikaan kahdenkeskisen herrasmiessopimuksen, joka olisi toden-

näköisesti johtanut TUL:n sisäisen kriisin laukeamiseen, mutta Tervon kuoltua saman 

vuoden helmikuussa auto-onnettomuudessa, TUL:n puheenjohtajaksi nousi Pekka Mar-

tin, eikä sopimus koskenut enää Tervon seuraajaa. Martinin noustua TUL:n puheenjoh-

tajaksi Leskisen ryhmä katsoi TUL:n menetetyksi ja erikoisliittoja kannattaneet seurat 
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alkoivat kesällä 1956 liittyä SVUL:n erikoisliittoihin, jolloin TUL:n johto erotti ne vä-

littömästi liitosta. Erotetut ja muut TUL:ssa sivuraiteille joutuneet 93 seuraa perustivat 

yhdyselimekseen kesäkuussa 1956 Urheilun Tuki ry:n.
157

 

 

TUL:n johto ei viivytellyt, kun se sai tiedon OTP:n liittymisestä Jääkiekkoliittoon ja 

yhteisiin jääkiekkosarjoihin. Liitto lähetti 15. joulukuuta 1956 seuralle kirjeen, jossa se 

kehotti seuraa antamaan eron uhalla selvityksen Jääkiekkoliiton sarjoissa pelaamisesta. 

Seurajohto päätti kuitenkin kokouksessaan 3. tammikuuta 1957, että seura ei TUL:n 

vaatimuksista huolimatta eroa Jääkiekkoliitosta.
158

 OTP:n johto jäi odottavalle kannalle, 

ja seura sai 15. helmikuuta 1957 päivätyn kirjeen, jossa todettiin seuraavaa: 

TUL:n liittotoimikunta on liittoneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti 

kokouksessaan 11.2. -57 erottanut seuranne Työväen Urheiluliitto ry:n jä-

senyydestä sen vuoksi, että seuranne on liittynyt SVUL:n kuuluvaan Jää-

kiekkoliittoon.
159

 

 

Kirjeen sisältö oli OTP:n johtohenkilöiden tiedossa jo edellisenä päivänä pidetyssä vuo-

den 1957 vuosikokouksessa. Asiasta käytiin keskusteluja, mutta lopulta päätettiin kui-

tenkin jäädä odottamaan mahdollisia toimenpiteitä. Seuran toiminta kuitenkin jatkui 

normaalisti päätöksestä huolimatta ja seurajohto pyrki olemaan yhteydessä muiden ero-

tettujen seurojen kanssa. Yksi OTP:n tavoin erotettu seura oli Tampereen Pallo-Veikot, 

joka oululaisseuran tavoin oli ihmeissään tilanteesta ja kirjoittikin OTP:lle seuraavaa: 

Olemme niin kuin tekin ja monet muutkin seurat erotettu TUL:sta, koska 

pelaamme SJKL:ton sarjoissa, mutta on olemassa TUL:n seuroja, jotka 

myöskin pelaavat SJKL:ssa eikä ole erotettu. Mistä johtuu tämä luokka 

erotus? Tähän tarvitsisi saada selvyys, mutta sitä emme saa, ellemme yh-

teisvoimin rupea asiaa ratkomaan.
160

 

Erottamisen jälkeen TUL lähestyi kirjeellä OTP:ta vielä helmikuussa 1957 karhuamalla 

seuralta takaisin avustusta, joka oli kirjattu tilinpidollisesti lainana. Tiiviiden neuvotte-

luiden jälkeen laina kuitenkin pyyhittiin pois molempien yhdistysten kirjanpidosta, ja 

näin ollen OTP:n kytkös Työväen Urheiluliittoon katkesi kokonaan. 
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Työväen Urheiluliitto lähestyi yhteensä 23 liiton jääkiekkoseuraa vuodenvaihteessa 

1956–1957 ja antoi 10. tammikuuta 1957 julkisuuteen tiedotteen, jossa todettiin, että 

jäsenyys TUL:ssa ja SVUL:ssä tai muissa kilpailevissa järjestöissä ei olisi yhtä aikaa 

mahdollinen. Kevään kuluessa TUL:sta erotettiin yhteensä kymmenen seuraa, jotka 

eivät noudattaneet liiton kieltoa. OTP:n lisäksi erotetuiksi tulivat Töölön Vesa, Pitäjä-

mäen Tarmo, Heinolan Palloilijat -47, Hämeenlinnan Ahmat, Imatran Pallo, Lauritsalan 

Työväen Palloilijat, Rauman Pallo, Tampereen Pallo-Veikot ja Turun Toverit. Jääkiek-

koseurojen lisäksi TUL:sta erotettiin muitakin Suomen Uintiliittoon liittyneitä seuroja. 

Keväällä 1957 erotetuiksi tulivat myös pesäpalloseurat Helsingin Veto, Porin Veto, ja 

Kotkan Maila-Veikot, joka erosi omasta anomuksestaan.
161

 

 

Lokakuussa 1957 presidentti Kekkonen ryhtyi sovittelemaan rauhatonta tilannetta urhei-

lurintamalla. Kekkonen kutsui luokseen noin viisikymmentä urheilujohtajaa eri liitoista 

ja hän vetosi heihin kansallisen edun nimessä yhteisen urheiluedustuksen aikaansaami-

seksi mahdollisimman pian. Vetoomukseen sisältyi selvä sanoma TUL:n itsenäisyyden 

säilyttämisen puolesta. Neuvottelusta annetun tiedotteen mukaan urheilujohtajat hyväk-

syivät yksimielisesti eheytyssuosituksen, jonka tarkoituksena oli turvata Suomen val-

mistautuminen vuoden 1960 kesä- ja talviolympialaisiin. Samalla annettiin lupaus Val-

takunnan Urheiluliiton perustamisesta urheilun järjestöongelman lopulliseksi ratkaise-

miseksi. Kekkosen neuvotteluyritys jäi kuitenkin vain pelkäksi toiveeksi, kun TUL 

päätti irtisanoa kaikki SVUL:n erikoisliittojen kanssa solmimat yhteistoimintasopimuk-

set kesäkuussa 1959. Seurat joutuivat näin ollen valitsemaan joko TUL:n tai erikoislii-

tot.
162

 

 

TUL:sta erotettujen seurojen edustajat kokoontuivat lokakuussa 1959 Pajulahden urhei-

luopistolle valmistelemaan oman keskusjärjestön perustamista. Vaikka seurat olivat 

alun perin olleet keskusjärjestökehitystä vastaan, ne uskoivat oman keskusliiton avulla 

kykenevänsä irrottamaan TUL:sta enemmän seuroja kuin mihin säätiömuotoinen Urhei-

lun Tuki ry oli kyennyt. Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton (TUK) perustava koko-

us pidettiin lopulta 13. joulukuuta 1959, ja liiton urheilupoliittiseksi linjaksi määriteltiin 

yhteistyö urheilun keskusjärjestöjen, eri alojen erikoisliittojen, muiden liikuntakasvatus- 
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sivistys- ja kansalaisjärjestöjen sekä valtion ja kuntien kanssa.
163

 OTP liittyi muiden 

TUL:sta erotettujen seurojen tapaan uuden keskusjärjestön jäseneksi loppuvuodesta 

1959.
164

 

 

Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton alkuvuoden jäsenkehityksestä ei ole tarkkoja 

tietoja, koska liitto ei alussa pitänyt tarkkaa lukua jäsenkehityksestään. Vuonna 1964 

liitossa oli kuitenkin noin 55 000 jäsentä 200 seurassa, kun SVUL:ssa oli jäseniä 1960-

luvun alussa 400 000 noin 1 600 seurassa ja TUL:ssa 200 000 noin 1 000 seurassa. 

TUK:in vahvoja toiminta-alueita olivat perinteiset sosialidemokraattien kannatusalueet 

kuten pääkaupunkiseutu, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, Satakunta ja Etelä-Savo. Li-

säksi liitolla oli jäseniä myös Pohjanmaalla, jonka yleinen poliittinen ilmapiiri vaikutti 

myös työväen urheiluliikkeeseen. TUK säilyi kuitenkin koko toimintakautensa ajan 

1970-luvun lopulle asti lähinnä kaupunkilaisena liittona ja sen jäsenistö keskittyi perin-

teisiin sosialidemokraattisvaltaisiin teollisuuskaupunkeihin.
165

 

 

2.4. Taloudellinen tilanne rajoittaa toimintaa 

 

OTP:n taloudellinen tilanne oli ollut seuran perustamisesta alkaen heikko, mutta seuran 

vuosikokouksen päätettyä säästötoimenpiteistä 1955, taloudellinen tulos saatiin kään-

tymään voitolliseksi vuoden 1956 tilinpäätöksessä.
166

 Säästäväistä taloudenpitoa pyrit-

tiin jatkamaan myös voitollisen tilinpäätöksen jälkeen ja seura teki vuonna 1957 pu-

heenjohtajaksi nousseen Antero Väyrysen johdolla toisen peräkkäisen voitollisen tulok-

sen. Vuoden aikana ottelutapahtumiin myytiin yhteensä reilut 19 000 lippua, kun edelli-

senä vuonna pääsylippuja myytiin vajaat 14 000.
167

 Eniten ottelutulojen lisääntymiseen 

vaikutti OTP:n nousu jalkapallon Suomen sarjaan ja sarjaotteluiden määrän lisääntymi-

nen. 

 

Suurin menoerä vuoden 1957 tilinpäätöksessä olivat seuran kerhohuoneen perustami-

seen liittyvät menot. Seuran jäsenten kesken oli ollut jo aikaisemminkin esillä oman 

kerhohuoneen hankkiminen, mutta varsinaisiin toimenpiteisiin seuran johtokunta ryhtyi 
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huhtikuussa 1957. Elokuvateatteri Hovin johtaja ja seuran johtokunnan varajäsen Urpo 

Törmänen oli tehnyt jo 1954 OTP:n johtokunnalle tarjouksen, jossa tarjottiin elokuvate-

atterin kellarin varastotilaa vuokrattavaksi kerhohuonekäyttöön 5 000 markan eli 150 

euron kuukausivuokraa vastaan. Heikon taloudellisen tilanteen vuoksi seura joutui kui-

tenkin vielä tuolloin kieltäytymään tarjouksesta. Asia tuli uudelleen ajankohtaiseksi 

keväällä 1957 ja tutustuttuaan tilaan paikan päällä, seurajohto päätti vuokrata tilan elo-

kuvateatteri Hovin alakerrasta seuran jäsenten käyttöön kerhohuoneeksi. Kellari kun-

nostettiin kerhohuoneeksi talkoovoimin, mutta siitä huolimatta seura joutui käyttämään 

myös rahaa 90 000 markkaa tilan kunnostamiseen. Oululaisen liikelaitokset ja yritykset 

olivat myös hankkeessa mukana ja ne lahjoittivat erilaisia tarvikkeita kerhohuoneelle 

noin 100 000 markan (2 500 euron) arvosta. Seuran omaa tilaa pidettiin tärkeänä ja ker-

hosta muodostui pelaajien keskuudessa suosittu tapaamis- ja ajanviettopaikka.
168

 

 

Talouden korjausliikkeistä huolimatta seura joutui taistelemaan taloutensa kanssa 1950-

luvun lopulla ja johtokunnan kokous joutui toteamaan esimerkiksi maaliskuussa 1958, 

että seuralle oli talven aikana kertynyt maksamattomia laskuja yhteensä noin 160 000 

markkaa (noin 3 800 euroa) muun muassa eri urheiluliikkeille ja kerhotilaa vuokran-

neelle Törmäsille.
169

 Maksamattomien laskujen lisäksi seuran velka oli kasvanut jo yli 

600 000 markan (14 000 euron), josta erityisesti seuran johtokunnan jäsen, silloisen 

Oulun Työväen Säästöpankin johtaja, Jouko Jaara oli huolissaan. OTP:n velkaantumi-

nen nojautui pitkälti yksityisten henkilöiden takausten varaan, eikä näköpiirissä näyttä-

nyt olevan keinoja taloudellisen tilanteen pysyvään kohentamiseen. Heikosta tilanteesta 

huolimatta seuran talous ei kuitenkaan päässyt siihen tilanteeseen, että laina-anomusta 

olisi hylätty, mutta lainoja käsiteltäessä korostettiin lainan takaajien vastuuta seuran 

taloudellisessa kehityksessä.
170

 

 

Urheilullisen menestyksen myötä seuran tulot kuitenkin kasvoivat Urpo Törmäsen pu-

heenjohtajakaudella 1960-luvun alussa ja erityisesti tuloja kasvatti seuran jalkapallon 

edustusjoukkueen menestys Suomen sarjassa. Jalkapallojoukkueen yltäminen Suomen 

sarjan lohkossaan neljänneksi kaudella 1961 oli seuran paras sijoitus siihen asti. Menes-

tys toi myös yleisöä katsomoihin, kun OTP:n otteluita seurasi kauden aikana yhteensä 
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15 000 katsojaa. Saman vuoden aikana myös seuran jääpallojoukkue saavutti parhaan 

sijoituksen jääpallon Mestaruussarjassa. Talvilajien otteluihin myyttiin koko vuoden 

aikana noin 10 000 lippua. Ottelutulot olivat vuonna 1961 yhteensä 3 500 000 markkaa 

(77 700 euroa) ja kilpailutilin tuotto suurempi kuin koskaan ennen eli 800 000 markkaa 

(18 000 euroa). Suurin osa otteluista tuotti voittoa. Vuosi 1961 oli urheilullisen menes-

tyksen ansiosta myös taloudellisesti hyvä ja menestys sekä kentällä että kentän ulkopuo-

lella kannusti seurajohtoa kohti entistä parempia saavutuksia.
171

 OTP:n jäsenmäärä va-

kiintui 1950-luvun puolessa välissä 200 ja 300 väliin, eikä siinä tapahtunut suuria muu-

toksia 1960-luvulle tultaessakaan. Seurassa oli vuonna 1961 varsinaisia jäseniä 143 ja 

juniorijäseniä 150 eli yhteensä jäseniä oli 293.
172

 OTP säilyi 1950-luvun lopulla yhtenä 

suurimmista kaupungin tuen saajista, vain Oulun Tarmon tuki oli selvästi suurempi. 

Vuonna 1959 kaupungin tuki seuralle oli 85 000 markkaa (2 000 euroa).
173

 

 

Pelaaminen jalkapallon Suomen sarjassa ja jääpallon Mestaruussarjassa ei tarjonnut 

kuitenkaan 1960-luvun alussa mitään pysyvää ratkaisua OTP:n taloudellisiin haasteisiin 

ja seura joutuikin rajoittamaan varusteiden ostoa sekä lopettamaan jalkapallon edustus-

joukkueen pelaajille maksetun päivärahan, vaikka joukkue nousi Mestaruussarjaan kau-

della 1965. OTP joutui myös luopumaan kerhotilastaan vuonna 1965, kun talo myytiin 

ja purettiin uuden rakennuksen tieltä.
174

 Tämän jälkeen seuralla oli oma pieni huone 

Merikoskenkadulla, mutta siitä ei muodostunut kerhohuoneen tavoin suosittua tapaa-

mispaikkaa ja tilasta luovuttiinkin pian sen vuokraamisen jälkeen.
175

 1960-luvun puo-

lessa välissä helpotusta taloustilanteeseen toi jalkapallokausi 1966, jolloin OTP pelasi 

ensimmäisen kauden Mestaruussarjassa. Vaikka menestys jäi vaatimattomaksi ja jouk-

kue tippui sarjasta, oululaisyleisö osoitti kuitenkin kiinnostusta joukkuetta kohtaan ja 

seura teki tilikaudelta 1966 tyydyttävän 11 000 markan (18 600 euron) voiton.
176

 

 

Jalkapallojoukkueen menestyksen tuomaa taloudellista tulosta nakersivat kuitenkin tal-

vilajien suuret menot, joita jouduttiin paikkaamaan jalkapallosta saaduilla tuloilla.
177

 

OTP:n ainoat tulonlähteet vuoteen 1968 asti olivat otteluiden pääsymaksut, jäsenmak-
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sut, erilaiset keräykset, ja kaupungin avustukset, mutta bingotoiminnan saavuttua Ou-

luun, myös OTP:n johtokunta päätti lähteä siihen mukaan.
178

 Bingotoiminta toikin seu-

ran talouteen helpotusta ja 1960-luvun lopulla myös taloutta rasittaneiden jääpallon ja 

jääkiekon asema tuli arvioitavaksi ja molemmat talvilajit jouduttiin taloudellisista syistä 

lopettamaan. Seura muuttui näin ollen Antero Väyrysen toisen puheenjohtajakauden 

aikana palloiluseurasta jalkapalloseuraksi, kun jääpallo jäi pois toiminnasta 1968 ja jää-

kiekko 1970.
179

 

 

Taulukko 2. Palloiluseurojen jäsenmäärät ja avustukset vuonna 1970.
180

 

  OPS OTP OPV OLS Lippo Kärpät 

Jäsenmäärä 452 303 230 320 630 1 034 

Avustus (mk) 1 325 1 500 650 1 100 800 2 100 

 

OTP:n tuki kaupungilta vuonna 1965 oli 1 200 markkaa (2 100 euroa) ja seura säilytti 

asemansa suurten oululaisten urheiluseurojen joukossa. 1960-luvun puoleenväliin tulta-

essa suurimpien avustusten saajien joukko oli kasvanut ja vuonna 1965 Tarmon jälkeen 

myös Koskelankylän Riento, Oulun Pyrintö, Oulun Palloseura ja Oulun Kärpät tavoitte-

livat OTP:n kanssa seuraavaksi suurimpia tukia.
181

 OTP säilyi kuitenkin 1960-luvun 

loppuun yhtenä suurimmista kaupungin tuen saajista, vaikka sen jäsenmäärä oli vain 

kymmenesosa kaupungin suurimman urheiluseuran Oulun Pyrinnön jäsenmäärästä ja se 

oli kaupungin palloiluseuroista jäsenmäärältään vasta viidenneksi suurin Kärppien, Li-

pon, OPS:in ja OLS:in jälkeen. 

 

2.5. Kasvava kaupunki tarjoaa OTP:lle suotuisan toimintaympäristön 

 

Oulun kaupungin kasvu oli seurantajaksolla 1957–1970 erityisen nopeaa ja kaupungin 

väkiluku kaksinkertaistui 48 000:sta 87 000:een.
182

 Oulun kaupunginvaltuusto oli ollut 

sotien päättymisestä lähtien vasemmistoenemmistöinen ja kun kaupungin väkiluku ylitti 

50 000 rajan vuonna 1958, valittiin vuoden 1960 kunnallisvaaleissa kaupunginvaltuus-

toon 41:n sijaan 47 valtuutettua. Väkiluvun kasvun aiheuttama valtuustopaikkojen lisä-

ys vahvisti vasemmiston asemaa entisestään. SKDL lisäsi paikkamääränsä neljästätoista 
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seitsemääntoista ja SDP:n liitto kahdeksasta yhteentoista, joten kaikki kuusi kaupungin 

väkiluvun kasvun aiheuttamaa lisäpaikkaa menivät vasemmistolle. 1960-luvun alkupuo-

lella maan poliittinen ilmasto muuttui ja mielialat alkoivat kääntyä entistä vasemmisto-

laisempaan suuntaan. Vasemmiston asema vahvistui Oulussakin vielä vuoden 1964 

kunnallisvaaleissa, kun vasemmistopuolueiden enemmistö kasvoi SKDL:n voitettua 

yhden paikan. Oulun kaupunginvaltuustossa vasemmisto oli suurimmillaan valtuusto-

kaudella 1965–1968, mikä loi myös sosialidemokraattistaustaiselle Oulun Työväen Pal-

loilijoille suotuisan toimintaympäristön 1960-luvulla.
183

 

 

OTP noustua Suomen sarjaan kaudeksi 1957 joukkueen pelipaikaksi vakiintui uusi Raa-

tin stadion. Kesällä 1953 vihitty stadion sai vuoden 1959 aikana uuden katetun pääkat-

somon, kun Merikosken siltojen puolella sijannutta maavallikatsomoa vastapäätä val-

mistuneen Raatin uimahallin päälle rakennettiin noin tuhannen hengen katettu katso-

mo.
184

 Uuden pääkatsomon ja suuremman katsojakapasiteetin seurauksena Raatin kenttä 

nousi kaupungin ykköskentäksi 1960-luvun alkupuolella. Suuremman yleisökapasiteetin 

vuoksi Raatin kentällä kilpailtiin enemmän kansainvälisissä ja kansallisissa kilpailuissa, 

kun taas Keskuskentällä kilpailtiin enemmän piirikunnallisissa ja paikallisissa kilpai-

luissa sekä selkeästi palloilua enemmän yleisurheilussa. Raatin ja Keskuskentän lisäksi 

1960-luvulla aktiivisessa käytössä olivat Tuiran ja Pakkalan kentät, mutta niiden käyttö 

painottui miltei kokonaan paikallisiin urheilutapahtumiin. Raatin stadionin valmistumi-

sen myötä Oulu sai myös järjestettäväkseen ensimmäiset yleisurheilun Suomen mesta-

ruuskisat, Kalevan Kisat, vuonna 1964.
185

 OTP pyrki myös omalta osaltaan huolehti-

maan Raatin stadionin olosuhteista ja seuran johtokunta päättikin marraskuussa 1960 

lähestyä kaupunginhallitusta ja esittää, että kentälle tehtäisiin Euroopan Jalkapalloliiton 

ohjeiden mukainen valaistus.
186

 Helmikuussa 1961 seura puolestaan päätti lähettää kau-

punginvaltuustolle kirjeen koskien Raatin kentän kaarteiden rakentamista niin, että se 

estäisi kentälle tulemisen ja vapaan katselun. Molemmat aloitteet johtivat myös tulok-

siin kentän osalta.
187
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Raatin kentän asema kaupungin ykköskenttänä vahvistui 1960-luvun loppuun mennessä 

ja vaikka Keskuskentällä pelattiin määrällisesti enemmän jalkapallo-otteluita, ne painot-

tuivat selkeästi alempien sarjojen ja harrastajien käyttöön. Raatin kenttää säästettiin 

ylempien sarjatasojen otteluihin. Raatin kentän saatua valot loppuvuodesta 1965 siitä 

tuli myös jääpalloilijoiden ykköskenttä ja sen asema koko kaupungin ykköskenttänä 

vahvistui entisestään. Vuonna 1970 kaikista Oulussa pelatuista jääpallo-otteluista 113 

pelattiin Raatissa ja Keskuskentällä jääpallo-otteluita pelattiin vain 24.
188
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3. MENESTYSVUODET MESTARUUSSARJASSA (1971–1980) 

 

3.1. OTP:n jalkapallo huipputuloksiin niin kentällä kuin katsomoissakin 

 

Kun OTP lähti kaudella 1971 pelaaman neljän vuoden tauon jälkeen jalkapallon Mesta-

ruussarjaa, palloiluseurasta oli tullut jalkapalloseura jääkiekon jäätyä pois ohjelmasta 

edellisenä vuonna ja jääpallon jo vuonna 1968. OTP:n toiminta muodostui 1971 yhteen-

sä 17 jalkapallojoukkueesta: miesten edustusjoukkue, miesten reservijoukkue, A-, B-, 

C-, ja kaksi D-juniorijoukkuetta, sekä kymmenen E-junioreiden nappulajoukkuetta.
189

 

OTP pelasi ensimmäisen kauden jalkapallon Mestaruussarjassa kaudella 1966, mutta jäi 

sarjassa viimeiseksi ja tippui takaisin Suomen sarjaan. Toive Mestaruussarjan jalkapal-

losta oli esitetty ensimmäisen kerran jo keväällä 1958, mutta sarjapaikan uusiminen 

Mestaruussarjassa onnistui kuitenkin vasta, kun seurasta tuli jalkapallon erikoisseura 

1970-luvulla. 

 

Mestaruussarja laajennettiin kaudeksi 1971 kahdentoista joukkueen sarjasta neljäntoista 

joukkueen sarjaksi,
190

 ja sarjauudistuksen ansiosta OTP onnistui palaamaan neljännellä 

yrityksellään takaisin Mestaruussarjaan. Joukkueen nousun varmistuttua edellisenä syk-

synä seura asetti tavoitteeksi pysyvän Mestaruussarjan paikan, joka tarkoitti kaudella 

1971 selviytymistä kymmenen parhaan joukkoon.
191

 OTP aloitti sarjan huomattavasti 

pirteämmin kuin edellisellä kerralla Mestaruussarjassa pelatessaan. Joukkueen voitettua 

ottelunsa toisella ja kolmannella sarjakierroksella seuraavat kolme kotiottelua keräsivät 

Raatin stadionille yli 4 000 hengen yleisöt. OTP–Lahti-69 ottelun yleisömäärä kohosi 

4 205:een, OTP–KPV ottelun 4 556:een ja OTP–HJK ottelun 4 027:een. Pirteästä alusta 

ja suurista yleisömääristä huolimatta OTP:n tippuminen II divisioonaksi nimensä muut-

taneeseen Suomen sarjaan varmistui toiseksi viimeisellä kierroksella, kun joukkue hävi-

si vierasottelun Suomen mestaruuden voittaneelle Turun Palloseuralle 0–3. OTP oli 

lopulta neljäntoista joukkueen sarjassa kahdestoista ja jäi vain kolmen pisteen päähän 

suorasta säilymisestä.
192

 Pettymyksestä huolimatta OTP:n johtokunta reagoi putoami-

seen välittömästi päättämällä kokouksessaan syyskuussa 1971, että Mestaruussarjassa 
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pelannut joukkue pyritään pitämään koossa ja joukkue pyrkii palaamaan heti seuraavana 

vuonna takaisin pääsarjaan.
193

 

 

Vaikka joukkue tippuikin Mestaruussarjasta kaudella 1971, seura teki uuden yleisöen-

nätyksen. OTP:n otteluita Raatin stadionilla seurasi yhteensä 35 618 katsojaa eli keski-

määrin 2 740 katsojaa per ottelu. OTP:n paras maalintekijä kaudella 1971 oli Olavi 

Köykkä, joka teki Mestaruussarjassa 12 maalia.
194

 Kaudella 1971 OTP sai myös pelaa-

jan A-maajoukkueeseen, kun maajoukkueen päävalmentaja Olavi Laaksonen valitsi 

OPS:ista seuraan siirtyneen, jo vuonna 1966 A-maajoukkueessa debytoineen Seppo 

Kilposen vuoden aikana kuuteen A-maaotteluun. OTP:n pelaajista Esko Kemi oli pe-

lannut jalkapallon A-maajoukkueessa kuusi ottelua vuosina 1962–1963, mutta Kilponen 

oli seuran ensimmäinen pelaaja, joka kuului A-maajoukkueen vakiokokoonpanoon.
195

 

 

Mestaruussarjaa leimasi 1970-luvulla taistelu pieneneviä yleisömääriä vastaan. Yleisö-

määrät olivat kasvaneet koko 1960-luvun ja koko sarjan yleisökeskiarvo oli kausina 

1967–1969 noin 3 000 katsojaa ottelua kohti, mutta 1970-luvun alussa yleisömäärät 

laskivat nopeasti suurimpia yleisömääriä keränneiden seurojen johdolla. Kaudella 1973 

koko sarjan keskiarvo oli vain vajaat 2 400 katsojaa.
196

 Palloliiton liittokokous oli päät-

tänyt lisätä Mestaruussarjan joukkueiden määrää kaudeksi 1971, mutta sekä pelaajat että 

yleisö osoittivat väsymyksen merkkejä ja kokeilu jäi yksivuotiseksi, kun kahdentoista 

joukkueen Mestaruussarja palautettiin kaudeksi 1972. Suurimpana syyllisenä laskeviin 

yleisömääriin pidettiin jalkapallon MM-kisojen televisiointia. Yleisömäärien pienene-

minen oli kuitenkin suhteellisesti vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Yleisömää-

rien pieneneminen ei rajoittunut vain sarjaotteluihin, vaan myös A-maajoukkueen ja 

Suomen Cupin yleisömäärät tekivät notkahduksen 1970-luvun alussa. Pohjalukemat 

saavutettiin, kun MM-karsintaottelussa Albaniaa vastaan Olympiastadionilla oli vain 

1 431 katsojaa ja Suomen Cupin finaalissa yleisöä oli vain 528, vaikka niin ikään 

Olympiastadionilla pelattua kauden päätöstapahtumaa seurasi 1960-luvulla parhaimmil-

laan 14 000 katsojaa.
197
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OTP onnistui johtokunnan syksyllä 1971 asettamassa tavoitteessa ja Mestaruussarjassa 

pelannut joukkue pysyi koossa. Seppo Kilposen toimiessa pelaajavalmentajana joukkue 

tekikin pikaisen paluun Mestaruussarjaan voittamalla II divisioonan Pohjoislohkon yh-

den pisteen erolla Pietarsaaren Jaroon. Pikaista paluuta pidettiin merkittävänä saavutuk-

sena, sillä edellisellä kerralla paluu Mestaruussarjaan oli onnistunut vasta neljännellä 

yrityksellä.
198

 Nousulla oli suuri merkitys myös taloudellisesti, sillä yleisömäärä tippui 

kaudella 1972 edelliskauden yhteensä 35 000 katsojasta vain 11 000 katsojaan ja ottelu-

tapahtumien tuotto muodosti suurimman osan seuran tuloista.
199

 Kausi 1972 jäi viimei-

seksi kaudeksi, jolloin toinen sarjataso pelattiin vanhassa laajuudessaan kolmessa loh-

kossa 36 joukkueen sarjana. Palloliitto toteutti sarjauudistuksen ja kaudella 1973 toinen 

sarjataso pelattiin ensimmäisen kerran kahdentoista joukkueen kaksinkertaisena I divi-

sioonana.
200

 

 

Kahdella edellisellä kerralla OTP oli joutunut toteamaan Mestaruussarjan liian kovaksi 

sarjaksi, kun joukkue oli tippunut sekä 1966 että 1971 kauden päätteeksi takaisin Suo-

men sarjaan. Kolmannella yrityksellä kaudella 1973 joukkue ylsi kuitenkin seuran histo-

rian parhaaseen saavutukseen sijoittumalla sarjassa viidenneksi. Joukkue oli pitkään 

kiinni jopa mitalissa, mutta viimeisten kierrosten tappioiden vuoksi OTP jäi kuitenkin 

mitalisijojen ulkopuolelle.
201

 OTP teki kauden aikana jälleen uuden yleisöennätyksen, 

kun OTP keräsi koko Mestaruussarjan toiseksi suurimman yleisökeskiarvon – 3 687 

katsojaa ottelua kohti. Vain HJK:n otteluissa kävi enemmän yleisöä.
202

 Kun mitali jäi 

saavuttamatta kauden ehdottomaksi kohokohdaksi jäi kotiottelu mestaruuden voittanutta 

HJK:ta vastaan Raatin stadionilla 22. heinäkuuta. Ottelussa tehtiin Oulussa pelattujen 

jalkapallon sarjaotteluiden yleisöennätys ja kotijoukkue voitti ennätysyleisön edessä 

ottelun Markku Kilposen maalilla 1–0. Sanomalehti Kaleva kirjoitti seuraavana päivänä 

otteluraportissaan innoissaan: 

Kesän ennätysyleisölle, 5 985 maksanutta, tarjoiltiin nähtäväksi todella 

tulinen pistekamppailu, jossa ei kumminkaan puolin armoa annettu eikä 

varmasti pyydettykään. Luja vauhti ja toinen toistaan loistavammat suori-

tukset sekä peräänantamaton taistelu tempaisivat mukaansa hiljaisimman-

                                                 
198 Toimintakertomus 1972. OTPA Dd:1. OMA. 
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kin katselijan. Ja mikä makeinta: Pohjoisen punapaitaiset suosikit asetti-

vat Olympiastadionin miljonäärien taidot liian kovalle koetukselle. Ei aut-

tanut klubilaisia hitustakaan puolisen tusinaa maajoukkuemiestä, ei juuri 

monitoimisen ”banaanimetkuilija” Kai Pahlmanin loitsumat käärmekei-

tot; punatakit aivan yksinkertaisesti vain olivat parempia numeroin 1–0 

(0–0).
203

 

 

Taulukko 3. Jalkapallon Mestaruussarjan lopputilanne 1973.
204

 

    O V T H TM PM P 

1. HJK 22 14 5 3 36 21 33 

2. KPV 22 12 7 3 42 17 31 

3. Reipas 22 13 4 5 39 15 30 

4. KuPS 22 10 6 6 34 22 26 

5. OTP 22 9 8 5 29 30 26 

6. KPT 22 9 7 6 36 24 25 

7. MP 22 6 7 9 23 24 19 

8. Lahti-69 22 7 4 11 31 38 18 

9. TPS 22 5 7 10 23 32 17 

10. I-Kissat 22 5 7 10 25 46 17 

11. Ponnistus 22 3 7 12 30 44 13 

12. TaPa 22 2 5 15 20 55 9 

 

Mestaruussarjassa pelanneet jalkapalloilijat olivat vielä 1970-luvun alussa enimmäkseen 

amatöörejä, mutta pelaajille maksettiin matka- ja kulukorvauksia sekä eritasoisia sopi-

muspalkkioitakin perinteisten pisterahojen lisäksi. Harva pelaaja sai kotimaisissa sar-

joissa niin paljon palkkaa, että pystyi elämään vain jalkapalloa pelaamalla.
205

 OTP:n 

kauden 1973 pelaajistossakin oli muun muassa kirjanpitäjä, voimistelunopettaja, posti-

mies, varastomies, palomiehiä ja metallimies. Kaudella 1973 joukkueessa pelasivat: 

Tuomo Sahlström (maalivahti), Leo Hämälä (maalivahti), Eero Virkkunen, Matti Luk-

karila, Seppo Kilponen, Hannu Parkkinen, Juhani Rautio, Jarmo Hannuksela, Arvo 

Häkkilä, Olavi Köykkä, Veijo Leskinen, Teppo Heikkinen, Juhani Ojala, Paavo Polvela, 

Seppo Juurakko, Markku Kilponen, Juha Pohjola, Jorma Torkkeli, Pekka Säily, Jorma 

Palosaari, Pentti Ängeslevä, Ari Latvamäki.
206

  OTP:n vuosi 1973 oli menestys sekä 

kentällä että katsomoissa ja kun onnistuneen kauden täydensi vielä Eero Virkkusen ja 
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Olavi Köykän debyytit A-maajoukkueessa, toimintakertomuksessa saatettiin todeta toi-

mintavuoden olleen seuran historian paras.
207

 

 

Kaudella 1974 OTP pääsi pelaamaan ensimmäistä kertaa toisen peräkkäisen kauden 

Mestaruussarjassa. Joukkue sijoittui sarjassa seitsemänneksi ja keräsi toistamiseen yli 

3 000 yleisökeskiarvon. Raatin stadionilla seuran jalkapallo-otteluita kävi katsomassa 

keskimäärin 3 215 katsojaa ottelua kohti.
208

 Kauden 1974 kohokohdaksi OTP:n osalta 

nousi Suomen Cup, jossa joukkue oli voittamaton aina finaaliin saakka. Vuodesta 1955 

pelatun cup-muotoisen kilpailun finaali pelattiin 6. lokakuuta Helsingin Olympiastadio-

nilla ja vastustajaksi OTP sai Lahden Reippaan. Puolueettomalla kentällä pelattu finaa-

liottelu päättyi Reippaan 1–0 –voittoon, mutta tappiosta huolimatta loppuottelupaikkaa 

pidettiin yhtenä seuran huomattavimmista saavutuksista ja osoituksena siitä, että OTP 

kuuluu parhaiden seurajoukkueiden joukkoon.
209

 Helsingissä pelatun finaaliottelun 

myötä OTP sai myös valtakunnallista julkisuutta. Helsingin Sanomat muun muassa kir-

joitti OTP:n tappioon päättyneestä ottelusta näyttävästi koko sivun leveydeltä.
210

 

 

 

Kuva 5. Helsingin Sanomien raportti Suomen Cupin finaalista Reipas–OTP 7.10.1974. 

 

Osoituksena jalkapallon vahvasta asemasta Oulussa kausina 1973–1974 voidaan pitää 

myös jalkapallon A-maaottelua Suomi–Tanska, joka pelattiin Raatin stadionilla 6. kesä-

kuuta 1974. Tasapeliin maalein 1–1 päättyneessä ainoassa Oulussa pelatussa A-

maaottelussa tehtiin Helsingin ulkopuolella pelattujen maaotteluiden yleisöennätys, kun 
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ottelua seurasi Raatissa 9 210 katsojaa.
211

 Kahden hyvin menneen kauden jälkeen odo-

tukset olivat nousseet huomattavasti, kun OTP lähti pelaamaan kolmatta peräkkäistä 

kautta Mestaruussarjassa 1975. OTP:n joukkueen runko oli pysynyt koossa useamman 

vuoden ajan. Lisäksi seura oli palkannut ensimmäistä kertaa pelaajavalmentajan sijaan 

Juhani Nisulan päätoimiseksi päävalmentajaksi kaudelle 1975, koska pelaajavalmentajat 

eivät halunneet jatkaa liian raskaaksi käyneen tehtävänkuvan vuoksi. Uusien panostus-

ten myötä seura lähti tavoittelemaan edellisvuosia parempia saavutuksia, mutta kolman-

nesta kaudesta Mestaruussarjassa tuli vaikea. Sarjasta putosi kaudella 1975 kaksi vii-

meistä joukkuetta I divisioonaan ja uusintaottelu kymmenennestä sijasta ja säilymisestä 

käytiin sarjan päätyttyä tasapisteissä olleiden OTP:n ja Valkeakosken Hakan välillä. 

Haka voitti Helsingissä pelatun uusintaottelun maalein 1–0 ja OTP tippui kolmen kau-

den jälkeen takaisin I divisioonaan.
212

 

 

OTP sai putoamisen jälkeen kilpailijoita niin lajin sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. 

Joukkueen pudottua I divisioonaan kaudeksi 1976 seura joutui uudenlaiseen tilantee-

seen, kun se jäi ensimmäistä kertaa toimintansa aika selkeästi kaupungin kakkosjoukku-

eeksi. Oulun Palloseura oli pelannut 1970-luvun toisella sarjatasolla, ensin Suomen sar-

jassa ja sitten I divisioonassa ja kaudella 1975 se nousi ensimmäistä kertaa Mestaruus-

sarjaan.
213

 OTP:n tavoin jalkapallo menetti kuitenkin vuoden 1975 jälkeen asemansa 

kaupungin seuratuimpana palloilulajina, kun Oulun Kärpät siirtyi pelaamaan jääkiekon I 

divisioonan ottelunsa syksyllä 1975 valmistuneeseen Raksilan jäähalliin. Kärppien ylei-

sökeskiarvo kolminkertaistui ensimmäisellä hallikaudella ja Kärppien otteluita kävi seu-

raamassa kaudella 1975–1976 keskimäärin 3 000 katsojaa.
214

 Oulussa tapahtunut jää-

kiekon suosion hurja kasvu seurasi valtakunnallista kehitystä. Jäähalli oli tullut pakolli-

seksi jääkiekon pääsarjaseuroille kaudella 1974–1975 ja modernien olosuhteiden ansi-

osta jääkiekon SM-liigan yleisökeskiarvo kohosi 1970-luvun puolessa välissä 4 000 

katsojaan, kun samaan aikaan jalkapallon Mestaruussarjan yleisökeskiarvo oli vain puo-

let tästä.
215
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213 Jalkapallokirja 1976, 70. 
214 Jääkiekkokirja 1975–1976, 52; 1976–1977, 53. 
215 A. Mennander–P. Mennander 2004, 18–19. 
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OTP:n joukkueen runko pysyi koossa kaudelle 1976 putoamisesta huolimatta, eikä 

joukkueesta siirtynyt pelaajia Mestaruussarjan joukkueisiin. Kausi oli heikoista yleisö-

määristä huolimatta urheilullisesti hyvä ja joukkue nousi uuden päävalmentajan Gunnar 

Bomanin johdolla jälleen Mestaruussarjaan. Jalkapallon suosion taittumisesta kertoivat 

oululaisjoukkueiden yleisömäärät. OTP:n yleisökeskiarvo jäi I divisioonassa alle tuhan-

teen ja OPS:in yleisökeskiarvo Mestaruussarjassa oli vain 1 500.
216

 OTP selvisi kuiten-

kin I divisioonan kaudesta 1976 säikähdyksellä ja seuran johtokunta tekikin nousun 

varmistuttua yksimielisen päätöksen joukkueen vahvistamisesta seuraavalle kaudelle.
217

 

Kaudella 1977 Mestaruussarjassa pelasi ensimmäistä kertaa kaksi oululaisjoukkuetta 

OTP:n noustua takaisin pääsarjaan ja OPS:in säilytettyä sarjapaikkansa. Kiristyneen 

kilpailutilanteen seurauksena molemmat oululaisseurat pyrkivät vahvistamaan joukkuei-

taan hankkimalla pelaajia Oulun ulkopuolelta.
218

 

 

Kaudella 1977 pelattiin myös ensimmäistä kertaa OTP:n ja OPS:in välinen paikallisot-

telu pääsarjatasolla, kun joukkueet kohtasivat 29. toukokuuta 3 009 katsojan edessä 

Raatin stadionilla. Joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen Mestaruussarjassa kuitenkin 

vain vahvisti OPS:in asemaa kaupungin ykkösjoukkueena, kuten sanomalehti Kalevakin 

otteluraportissaan kertoi: 

Oulun jalkapallohegemonia on siirtynyt – ainakin toistaiseksi – Oulun 

Palloseuralle, joka kukisti kiihkeässä paikalliskamppailussa Oulun Työvä-

en Palloilijat maalein 2–1 ja nousi näin pisteen verran paikallisvastusta-

jansa edelle. Raatin kamppailu oli kiihkeä ja melkoisen hyvätasoinen. Mo-

lemmat rynnistivät voitto mielessään, eikä mistään paikalliskamppailulle 

tyypillisestä kyttäilystä ollut tietoakaan.
219

 

 

OTP säilytti sarjapaikkansa kaudella 1977 sijoittumalla Mestaruussarjassa kymmenen-

neksi ja seuraavalle kaudelle OTP:n päävalmentajaksi nimitettiin puolalainen Piotr Sus-

ki.
220

 OTP:n kausi oli kuitenkin murheellinen, kun se voitti kauden 22 ottelusta vain 

yhden ja jäi sarjassa viimeiseksi. Epäonnistuneen kauden syitä haettiin sekä valmennuk-

sesta että pelaajista. Seuran toimintakertomuksessa todettiin, että joukkueen valmennus 
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on vaihtunut viime vuosina liian usein, eivätkä joukkueen kokeneet pelaajat onnistuneet 

kantamaan sitä vastuuta, jota heiltä odotettiin. Kausi jäi viimeiseksi, jolloin joukkueen 

rungon muodostivat vanhat, joukkueessa jo 1970-luvun alkupuolelta pelanneet pelaajat 

kuten Olavi Köykkä ja Eero Virkkunen. Joukkueeseen alettiin ajaa sisään uusia nuoria 

pelaajia ja moni nuori pelaaja pelasi jo kaudella 1978 ratkaisevilla paikoilla avausko-

koonpanossa. Vanhojen pelaajien väistyessä nuorten pelaajien vähäinen kokemus Mes-

taruussarjan otteluista ei kuitenkaan riittänyt varmistamaan sarjapaikkaa, vaan OTP jou-

tui hakemaan taas vauhtia I divisioonasta.
221

 

 

Taulukko 4. OTP:n ja OPS:n yleisökeskiarvot 1971–1980.
222

 

  1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

OTP 2 740 1 015 3 867 3 215 2 157 896 1 368 668 509 1 291 

OPS 281 477 436 258 786 1 499 1 566 1 092 2 198 2 036 

 

OTP:n miesten edustusjoukkue jatkoi otteluitaan kaudella 1979 I divisioonassa ja jouk-

kueessa toteutettiin jo edellisellä kaudella käynnistynyt nuorennusleikkaus, kun moni 

seuran vanha runkopelaaja lopetti pelaamisen ja A-junioreista nostettiin melkein koko-

naan yksi ikäluokka edustusjoukkueeseen.
223

 Nuori joukkue nousi puolalaisvalmentaja 

Suskin johdolla taas Mestaruussarjaan, mutta oululaisyleisö ei kuitenkaan enää jaksanut 

innostua OTP:n otteluista (Taulukko 4), kun OPS ylsi samalla kaudella Suomen mesta-

ruuteen ja Kärpät pelasi jääkiekon SM-liigassa.
224

 Jalkapallon Mestaruussarjan yleisö-

määrien laskettua kaudella 1978 pohjalukemiin Mestaruussarjassa ja I divisioonassa 

toteutettiin sarjauudistus kaudelle 1979. Sarjaseurat päättivät pyrkiä lisäämään sarjan 

mielenkiintoa kaksinkertaisen sarjan jälkeen pelattavilla ylä- ja alaloppusarjoilla ja 

Suomi pääsikin ylpeilemään vuonna 1980 sillä, että se oli yksi harvoista maista, jotka 

kokivat pienen nousun yleisömäärissä.
225

 OTP:n nuorta joukkuetta vahvistettiin kauden 

1980 aikana ensimmäistä kertaa ulkomaalaispelaajilla, kun englantilainen Pat Walker ja 

puolalainen Wladyslaw Dabrowski tulivat auttamaan joukkuetta sarjapaikan säilyttämi-

sessä. Joukkue putosi kuitenkin jälleen I divisioonaan ja samalla päättyi kymmenen 
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vuotta sitten alkanut ajanjakso, jonka kuluessa OTP pelasi yhteensä seitsemän kautta 

Mestaruussarjassa.
226

 

 

3.2. Säästyneitä voimavaroja suunnataan jalkapallon juniori- ja naistoimintaan 

 

OTP:n lopetettua jääkiekon ja jääpallon, seura oli kiinnittänyt entistä enemmän huomio-

ta ja resursseja jalkapallon junioritoimintaan ja työ olikin tuottanut 1970-luvun alussa 

tulosta, kun seura voitti kaikissa ikäluokissa piirin mestaruuksia. Parhaiten menestyivät 

D-juniorit, jotka voittivat viisi piirin mestaruutta peräkkäin 1971–1975. Seuran vanhin 

juniori-ikäluokka A-juniorit olivat piirin parhaita 1971 ja 1974 ja pelasivat valtakunnal-

lista nuorten SM-sarjaa vaihtelevalla menestyksellä.
227

 Junioritoiminta tuotti seuralle 

ilon aiheita myös silloin, kun edustusjoukkue ei menestynyt ja esimerkiksi vuoden 1975 

toimintakertomuksessa todettiin, että ”jos SM-sarja meni heikosti, niin nuorisotoiminta 

meni paljon paremmin”.
228

 Vaikka edustusjoukkueen menestys ja yleisömäärät kääntyi-

vät laskuun 1970-luvun lopulla, junioritoiminta säilytti vuosikymmenen alussa hankki-

mansa aseman. Nuorisotoiminta jatkui vahvana ja OTP kuului maan parhaisiin juniori-

seuroihin, kun se sai kaudella 1978 eniten joukkueita valtakunnallisiin junioreiden SM-

sarjoihin ja voitti kuusi piirin mestaruutta. Hyvä menestys juniorisarjoissa korvasi edus-

tusjoukkueen menestymättömyyden ja vaikka miesten joukkue tippui vuonna 1978 

Mestaruussarjasta, seuran toimintavuotta pidettiin junioritoiminnan ansiosta hyvänä.
229

  

 

Junioritoiminnan lisäksi seurassa yritettiin käynnistää 1970-luvun aikana myös naisten 

jalkapallotoimintaa, mutta useista yrityksistä huolimatta ne eivät johtaneen varsinaiseen 

kilpailutoimintaan. Ensimmäisen kerran OTP:n naisten joukkueen harjoitukset järjestet-

tiin vuonna 1971 ja joukkue ilmoitettiin seuraavana vuonna piirin sarjaan, mutta sarja-

paikasta luovuttiin, kun toiminta ei käynnistynyt odotusten mukaisesti.
230

 Naisten jalka-

pallosta keskusteltiin myös 1975, mutta seuran johtokunta totesi, että naisten jalkapallo-

joukkueelle ei ole tarvetta, koska kaupunkiin on perustettu TUK:n alainen naisurheilu-

seura Oulun Kisattaret.
231

 Kolmas yritys naisjalkapallon osalta johti kuitenkin myös 
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toimenpiteisiin ja johtokunnan otettua myönteinen kanta naisjoukkueen perustamiselle 

1976 OTP:n naisten joukkue pelasi ensimmäisen kauden naisten toisella sarjatasolla 

Perussarjassa kaudella 1977. Naisten jalkapallotoiminta jäi seurassa miesten ja juniorei-

den toiminnan varjoon, mutta siitä huolimatta naisten joukkue onnistui järjestämään 

seuraväelle iloisen yllätyksen, kun se nousi kaudella 1980 naisten Mestaruussarjaan.
232

 

 

3.3. Seuran talous nojaa jalkapallon ulkopuoliseen liiketoimintaan 

 

OTP oli joutunut taistelemaan taloudellisten resurssien kanssa toimintansa alkamisesta 

lähtien eikä 1960-luvun urheilullinen menestys jalkapallo- ja jääpallosarjoissa ollut tuo-

nut kaivattua helpotusta. Toiminta jääpallossa ja jääkiekossa koettiin erityisen raskaaksi 

taloudellisesti ja seura päätyikin lopettamaan lajit 1960-luvun lopulla. Säästötoimenpi-

teistä huolimatta vuoden 1971 talousarviossa kiinnitettiin huomiota seuran puheenjohta-

ja Eino Ahokkaan johdolla seuran resursseihin nähden liian suuriin menoihin.
233

 

 

Seuran taloutta rasittaneiden lajien lopettamisen lisäksi OTP pyrki lisäämään seuran 

tuloja lähtemällä mukaan bingotoimintaan ja nimittämällä seuran sihteerinä toimineen 

Pentti Nurmelan kokopäiväiseksi toiminnanjohtajaksi.
234

 Bingotoiminta todettiin varsin 

pian hyväksi tavaksi hankkia seuralle lisätuloja ja vuonna 1972 seuralla oli toiminnassa 

jo kaksi bingohallia.
235

 Bingohallien tuomien lisätulojen lisäksi seuran taloutta helpotti-

vat edustusjoukkueen urheilullinen menestys Mestaruussarjassa ja sen myötä suuret 

yleisömäärät kausina 1973–1974. Seuran Mestaruussarjan otteluita kävi kahden kauden 

aikana katsomassa yhteensä 75 000 katsojaa, mikä tarkoitti ennätyksellisiä pääsylippu-

tuloja. Suuret yleisömäärät loivat kuitenkin myös odotuksia, joihin ei pystytty vastaa-

maan. Seura asetti kaudella 1975 yleisötavoitteeksi 4 000 hengen keskiarvon ja kun 

lippujen hinnat olivat olleet vielä kaudella 1971 pääkatsomoon kuusi markkaa (kahdek-

san euroa) ja aurinkokatsomoon viisi markkaa (kuusi ja puoli euroa), päätettiin pääkat-

somon lipun hinnaksi kaudelle 1975 kymmenen markkaa ja aurinkokatsomoon kahdek-

san markkaa, jotta pääsylippujen arvot pysyisivät samalla tasolla.
236

 Joukkueen menes-
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tys Mestaruussarjassa jäi kuitenkin odotettua heikommaksi ja tämä heijastui myös ylei-

sömäärien kautta seuran tuloihin, kun se jäi kauas 4 000 hengen tavoitteestaan yleisö-

keskiarvon ollessa vain reilut 2 000 henkeä.
237

 

 

Seuran kaksi bingohallia tuottivat hyvin, eikä talous tältä osin ollut tuottanut pettymys-

tä. OTP vahvistikin talouttaan perustamalla bingohallien tueksi Kulumuri-kioskin Kirk-

kokadun bingon yhteyteen. Kioski nousi heti perustamisen jälkeen yhdeksi kaupungin 

suurimmista veikkauspisteistä ja täytti heti siihen asetetut odotukset. OTP siirsi myös 

toimistonsa kioskin ja bingohallin kanssa samoihin tiloihin, joten seuran toiminta kes-

kittyi 1970-luvun lopulla vahvasti Kirkkokadulle.
238

 Liiketoiminnan vahvistaminen bin-

go- ja kioskitoiminnalla tuki seuran taloutta onnistuneesti ja seura perusti vielä kolman-

nen bingon loppuvuodesta 1976.
239

 Kolmas bingo ei kuitenkaan toiminut kuin vajaan 

vuoden ja se lopetettiin kannattamattomana syksyllä 1977.
240

 Liiketoiminnan kehittämi-

nen oli seuralle elintärkeää, sillä edustusjoukkueen yleisömäärät pienenivät 1970-luvun 

lopulla. Katsojakeskiarvo oli kaudella 1977 enää vain reilut 1 300, vaikka joukkue pela-

si Mestaruussarjassa. Katsojakeskiarvo olisi pitänyt olla seuran tavoitteiden mukaan 

2 000, jotta joukkueesta aiheutuneet juoksevat kulut olisi saatu peitettyä.
241

 

 

Liiketoiminnan kehittämisestä huolimatta seuran taloudellinen tilanne oli vuoden 1978 

lopussa pahasti alijäämäinen.
242

 Seuran menoja oli leikattu Pasi Jokelaisen tultua seuran 

puheenjohtajaksi sekä edustusjoukkueen että junioritoiminnan osalta, mutta monet me-

nokohteet olivat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin ollut mahdollista tehdä muutoksia 

nopeasti. Vuoden 1979 talousarviossa seuran tulot I divisioonassa olivat 515 000 mark-

kaa (277 000 euroa) ja menot 552 000 markkaa (300 000 euroa) menopuolen pysyessä 

samana kuin edellisellä kaudella Mestaruussarjassakin. Tuloista suurimman osan muo-

dostivat liiketoiminnan tuotot, jotka olivat bingojen ja kioskin osalta yhteensä 300 000 

markkaa (160 000 euroa). Toiseksi suurimman tuloerän muodostivat mainostulot, jotka 

olivat yhteensä noin 100 000 markkaa (54 000 euroa). Pääsylipputuloiksi arvioitiin ta-

lousarviossa noin 70 000 markkaa ja muut tulot muodostivat loput noin 40 000 mark-

kaa. Seuran alkuaikoina merkittävän osan tuloista muodostaneet jäsenmaksut olivat 
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1970-luvun lopulle tultaessa enää marginaalinen noin 9 000 markkaa (4 800 euroa) ko-

ko 500 000 markan tulobudjetista, vaikka seuran jäsenmäärä oli kasvanut junioritoimin-

nan laajenemisen ansiosta noin 500:aan 1970-luvun puoliväliin mennessä. Menobudje-

tista suurimman osan muodostivat edustusjoukkueen menot, jotka olivat yli 300 000 

markkaa. Junioritoiminnan menot olivat noin kolmasosan edustusjoukkueen menoista ja 

muut mainostoiminnasta sekä kiinteistöistä aiheutuvat kulut noin 80 000 markkaa.
243

 

Realistisen tulobudjetin, tuottavan urheilutoiminnan ulkopuolisen liiketoiminnan ja jär-

kevän taloudenhoidon ansiosta taloudellinen tilanne koheni vuodesta 1978 ja vuosien 

1979–1980 tilinpäätökset voitiin todeta jo siedettäviksi, vaikka urheilullinen menestys 

ja yleisömäärät olivatkin 1970-luvun lopussa vaatimattomia.
244

 

 

3.4. Toiveet jalkapallohallista jäävät Raksilan jäähallin ja uimahallin jalkoihin 

 

Oulun kaupungin väkiluku jatkoi kasvuaan 1970-luvulla, mutta ei enää niin voimak-

kaasti kuin 1960-luvulla. Väkiluku kasvoi 1970-luvun aikana 87 000:sta 93 000:een.
245

 

Monilta osin rajusti kasvaneeseen väkilukuun pystyttiin reagoimaan vasta 1970-luvulla, 

ja näin tapahtui myös liikuntapaikkojen osalta. Oulun kaupunginvaltuustossa vasemmis-

ton osuus oli ollut suurimmillaan valtuustokaudella 1965–1968, kun SKDL:llä ja 

SDP:llä oli yhteensä 29 paikkaa 47:sta. Porvarilliset puolueet saivat kuitenkin vuoden 

1968 vaaleissa ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen kaupunginvaltuus-

toon yhden paikan enemmistön. Vuoden 1972 kunnallisvaaleissa Oulun valtuusto muut-

tui jälleen vasemmistoenemmistöiseksi, kun SKDL ja SDP saivat 25 ja porvarilliset 

puolueet 22 paikkaa. Oulun valtuutettujen määrä kasvoi valtuustokaudeksi 1977–1980 

ja vuoden 1976 kunnallisvaaleissa valittiin 59 kaupunginvaltuutettua. Syksyn kunnallis-

vaaleissa porvarilliset puolueet saivat ensimmäistä kertaa maamme kaupungeissa vuo-

den 1947 vaalien jälkeen enemmän valtuutettuja kuin vasemmistopuolueet. Oulu ei teh-

nyt poikkeusta, kun vasemmisto menetti toistamiseen yhden paikan enemmistönsä.
246

 

 

Oulu sai toisen kerran järjestettäväkseen yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut, Ka-

levan Kisat vuonna 1971. Yleisurheilukisat järjestettiin vuoden 1964 tavoin Raatin sta-
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dionilla, ja kentällä suoritettiin peruskorjaus ennen kisoja. Korjaukseen sisältyi juoksu-

radan laajentaminen 8-rataiseksi ja suorituspaikat päällystettiin kumiasfaltilla. Remontin 

ja Kalevan Kisojen jälkeen Raatin stadionista tuli entistä selkeämmin kaupungin ykkös-

kenttä niin jalkapallolle, jääpallolle kuin yleisurheilullekin. Vanha Keskuskenttä oli 

edelleen aktiivikäytössä, mutta sen käyttö painottui kansallisten kilpailuiden sijaan pit-

kälti piirikunnallisiin urheilukisoihin ja harrastelijoiden jalka- ja jääpallo-otteluihin.
247

 

Kesäkauden olosuhteiden tultua kuntoon Raatin stadionin rakentamisen ja kehittämisen 

myötä katseet siirtyivät jalkapalloilijoiden talviolosuhteiden kehittämiseen. OTP:n joh-

tokunta päätti helmikuussa 1973 lähestyä kaupungin urheilulautakunnan kautta kaupun-

gin hallitusta ja vaatia, että kun kaupunki seuraavan kerran tarkistaa urheilulaitosten 

rakentamisen kymmenvuotissuunnitelmaa, tarkistuksessa otetaan huomioon palloiluhal-

lin rakentamisen tarve. Johtokunta piti palloiluhallia välttämättömänä edellytyksenä 

oululaisen palloilun pitämiseen sillä tasolla, jolle OTP oli sen kaudella 1973 nostanut.
248

 

 

Seuraavan kerran OTP lähestyi kaupunginhallitusta jalkapalloilijoiden talviharjoittelun 

olosuhteiden osalta keväällä 1974. Jalkapallohalliasia ei ollut edennyt ja johtokunta toi 

toistamiseen esiin seuran huolen jalkapalloilijoiden heikoista talviharjoittelumahdolli-

suuksista. Seura huomautti, että nykyiset voimistelusalit ovat aivan liian pieniä jalkapal-

loilijoiden käyttöön ja jalkapalloilijoilta kuitenkin oli alettu vaatia ympärivuotista har-

joittelua.
249

 Pitkän painostuksen jälkeen kaupungin urheilulautakunta päätyi esittämään 

syksyllä 1975, että kaupunginhallitus ratkaisisi jalkapalloilijoiden talviharjoitteluun liit-

tyneen ongelman varaamalla määrärahan muovikatteisen metallikaarihallin rakentami-

seen Pakkalan urheilualueelle. Jalkapalloilijoiden talviharjoittelu oli 1970-luvun puoles-

sa välissä pitkälti Raatin hiekkakentän varassa, mutta harjoituskentän valaistuksen puut-

teellisuuden vuoksi sen käyttäminen oli pimeimpään talviaikaan rajallista ja tämän näh-

tiin haittaavan niin harjoitus- kuin kilpailutoimintaakin.
250

 

 

Voimakas painotus ei johtanut kuitenkaan kaupungin osalta jalkapalloilijoiden talvihar-

joittelun olosuhteiden parantamiseen. Seura lähestyi kaupunginhallitusta vielä syksyllä 

1978 muistuttamalla, että kaupungissa on yhteensä 1 500 jalkapalloilijaa, joista juniori-

ikäisiä pelaajia on noin 1 200. OTP oli viiden vuoden aikana yrittänyt pitää jalkapallo-
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halliasiaa esillä ja perustella sen tärkeyttä niin kilpaurheilun kuin harrastajienkin näkö-

kulmasta. Aktiivisen, mutta tuloksettoman painostuksen jälkeen vuonna 1978 koettiin jo 

hieman turhautuneisuuttakin erityisesti, kun moni muu laji oli saanut omat harrastusolo-

suhteet jäähallin ja toisen uimahallin muodossa.
251

 Kaupunki ei kuitenkaan toteuttanut 

jalkapalloilijoiden toiveita ja se joutui vetämään henkeä 1970-luvun alkupuolen suurten 

liikuntarakennusinvestointien jälkeen.
252

 Kaupunki oli jo 1960-luvulta alkaen pyrkinyt 

kehittämään Raksilasta Raatin tapaista urheilupuistoa. 1960-luvulla rakennetun urheilu-

kentän ja tekojääradan yhteyteen alettiin suunnitella myös uimahallia Raatin uimahallin 

käytyä ahtaaksi ja Raksilan uimahalli valmistui 1974. Toinen suuri liikuntarakennusin-

vestointi oli jäähallin rakentaminen. Suomen ensimmäinen jäähalli valmistui Tampe-

reelle vuoden 1965 alussa. 1970-luvun alkupuolella Etelä-Suomen suuret kaupungit 

olivat jo saaneet jäähallinsa. Oulun Kärpät oli pelannut 1960-luvulla jääkiekon Mesta-

ruussarjassa, mutta ei ollut onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa pääsarjatasolla. Ou-

lun kaupunki halusi myös nousta merkittäväksi jääkiekkokeskukseksi ja jäähallin raken-

taminen alkoi Oulussa toukokuussa 1974. Halli valmistui syyskuun alussa 1975 ja kau-

punki sai vajaan vuoden sisään toisen yli 10 miljoonaa markkaa maksaneen liikunta-

paikkainvestoinnin.
253

 

3.5. Työväen urheiluliike eheytyy ja OTP palaa TUL:iin 

 

Jako porvarilliseen urheiluun ja työläisurheiluun oli Suomessa vielä sotien jälkeenkin 

hyvin selkeä. Yhteiskunnallinen asema määräsi useimmissa tapauksissa myös sen, 

kumman liiton SVUL:n vai TUL:n seurassa urheiltiin. Varsinkin TUL:ssa perinteinen 

luokkatietoisuus säilyi hyvin pitkään koskemattomana, sillä liiton jäsenistön valta-

enemmistö oli palkkatyöväestöä. SVUL:n jäsenkunnasta suurin osa oli maatalousväes-

töä ja toimihenkilöitä, mutta työväestön osuus oli jo 1950-luvulla huomattava. Monet 

niistä tekijöistä, jotka jakoivat suomalaista urheiluelämää poliittisesti kahtia, alkoivat 

kuitenkin 1960-luvulla menettää merkitystään ja 1970-luvun alussa SVUL:iin kuului jo 

enemmän työväestöä kuin TUL:iin ja TUK:iin yhteensä. SVUL:iin kuuluneiden osuus 

urheiluliittoihin kuuluneesta työväestöstä oli vuonna 1972 noin 62 prosenttia ja työväen 
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urheilujärjestöjen yhteinen osuus noin 34 prosenttia, eikä tilanne juurikaan muuttunut 

1970-luvun aikana.
254

 

 

Vasemmistolaisen ilmapiirin vahvistuminen 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa loi 

uskoa jakautuneen työväenliikkeen tulevaisuuteen. Ammattiyhdistysliikkeen eheydyttyä 

vuonna 1969 jakautuneen työväen urheiluliikkeen odotettiin seuraavan pian esimerkkiä. 

Ilman työväenpuolueiden korkeimman johdon myötävaikutusta riitaisa työläisurheilu-

väki ei kuitenkaan olisi saanut sovintoa aikaan. Tammikuussa 1971 SDP ja SKP solmi-

vat sopimuksen yhteistoiminnasta ja voimasuhteista TUL:ssa, joka kääntyi edulliseksi 

sosialidemokraateille.
255

 SDP:n ja SKP:n solmittua sopimuksen työläisurheilupiirien 

yhdistämisestä riitaisan 1960-luvun jälkeen myös OTP otti vuosikokouksessaan kantaa 

työväenurheilun eheyttämisen puolesta: 

Oulun Työväen Palloilijoiden vuosikokous on huolestunut työväen urhei-

luliikkeen nykytilasta ja toteaa: että ei ole oikein se, että ne voimat, jotka 

tänäpäivänä työskentelevät työläisurheilun hyväksi, ovat jakautuneina 

kahteen keskusjärjestöön. Ay-liikkeen eheytys on esimerkki siitä, kuinka 

työväenpolitiikkaa voidaan hoitaa. Urheilussa pitää päästä vastaaviin tu-

loksiin. Vuosikokous esittää vakavan vetoomuksen työväen urheiluliikkeen 

eheytymisen puolesta ja kehoittaa eri osapuolia ottamaan vakavasti har-

kittavaksi yhden työväen urheiluliikkeen keskusjärjestön aikaansaamiseksi 

maahamme lähivuosina.
256

 

 

Suurin este työläisurheilun yhdistymisen tiellä oli SDP:n urheilupoliittiseen ohjelmaan 

kirjattu erikoisliittolinja, jota kommunistit eivät missään tapauksessa voineet hyväksyä. 

Tästä syystä eheytysprosessi juuttui vuosikausiksi paikoilleen. Keväällä 1977 hyväksy-

tyssä SDP:n uudessa liikuntapoliittisessa ohjelmassa erikoisliittolinjasta luovuttiin ja 

asetettiin yksiselitteiseksi tavoitteeksi ”työläisurheilun voimien kokoaminen yhteen 

keskusjärjestöön.
257

 OTP esitti myös syksyllä 1977 toistamiseen julkilausuman, jonka 

mukaan aika työväenurheilun eheyttämiselle oli seuran syyskokouksen mukaan koitta-

nut. Seura katsoi, että voimavarat on syytä koota yhteiseen keskusjärjestöön ja unohtaa 

kahden vuosikymmenen ajan tapahtumat. OTP:n vuosikokous piti julkilausumassaan 
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tärkeänä, että eheytysneuvotteluissa pidetään työväenurheilun etua ja että seurojen ja 

urheilijoiden toiminta- ja kilpailuedellytykset saadaan mahdollisimman hyviksi. OTP 

päätyi siis antamaan täyden tukensa työväenurheilun eheytystä ajaneille henkilöille lop-

puvuodesta 1977.
258

 

 

SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa ja SKP:n puheenjohtaja Aarne Saarinen allekirjoitti-

vat toukokuussa 1978 yhteisen eheytyssuosituksen, joka antoi työläisurheilun yhdenty-

miselle lujan poliittisen perustan. Ratkaisua helpotti osaltaan myös se, että TUL:n kiis-

telty puheenjohtaja Osmo Kaipainen jätti paikkansa. Uudeksi puheenjohtajaksi tuli vuo-

den 1978 alussa SDP:n oululainen kansanedustaja Matti Ahde. Eheytys lyötiin lopulli-

sesti lukkoon elokuussa 1978, minkä jälkeen TUK lakkautti itsensä ja lähes kaikki sen 

jäsenseurat palasivat Työväen Urheiluliittoon.
259

 OTP teki päätöksen liittymisestä takai-

sin TUL:iin vuosikokouksessaan 29. lokakuuta 1978. Seuran vuosikokous luki TUK:in 

ylimääräisen liittokokouksen päätökset ja kehotukset liittymisestä TUL:n jäseneksi ja 

kahdeksan puheenvuoron jälkeen seura päätti liittyä yksimielisesti Työväen Urheilulii-

ton jäseneksi vuoden 1979 alusta.
260

 

 

TUK:n toimivien seurojen määrä oli noin 250 ja vuoden 1978 loppuun mennessä TUL:n 

toimistoon oli tullut 129 seuran anomuskaavakkeet. TUK:n seuroissa pidettiin syksyllä 

1978 ja keväällä 1979 kiivaita kokouksia, joissa äänestettiin TUL:n liittymisen puolesta. 

Vuoden 1979 loppuun mennessä kaikkiaan 177 entistä TUK:n seuraa oli hyväksytty 

TUL:ään. Määrä oli hieman yli puolet TUK:n varsinaisista urheiluseuroista, mutta käy-

tännössä osuus oli vähintään kaksi kolmasosaa toimivista seuroista. Alueellinen vaihtelu 

oli kuitenkin suurta ja TUL:n piirien jäsenmäärien kasvu TUK:sta liittyneiden seurojen 

ja jäsenten seurauksena vaihteli myös paljon. Eniten TUL:n piiri sai TUK:n seuroja ta-

kaisin jäsenekseen Suur-Helsingin, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson piirissä. 

TUK:in vahvoja toiminta-alueita olivat olleet sosialidemokraattien vahvat kannatusalu-

eet Etelä-Suomessa ja näissä TUL:n piireissä työväenurheiluliikkeen eheytys myös kas-

vatti eniten piirien jäsenmääriä. Suhteellisesti eniten piirin jäsenmäärä kasvoi vuonna 

1978 Kymenlaaksossa, jossa lisäyksen osuus oli peräti 36 prosenttia. Pohjois-Suomessa 

TUL:n Oulun, Kainuun ja Lapin piireissä vaikutukset jäivät vähäisemmiksi ja lisäys 
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TUL:n piirin jäsenmäärässä oli esimerkiksi Oulun piirissä vain marginaalinen kaksi 

prosenttia.
261

 

 

Työläisurheilun voimien kokoaminen Työväen Urheiluliittoon oli merkittävä yhteis-

kunnallinen ja liikuntapoliittinen ratkaisu. Eheytys vakiinnutti jälleen TUL:n aseman 

työväenliikkeen yhteistoimintajärjestönä ja työväenliikkeen liikuntapoliittisten etujen 

puolustaminen ja urheilullisuus olivat TUL:n tärkeimmät teemat sen lähtiessä 1980-

luvulle.
262
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4. TOIMINNAN HIIPUMINEN JA EDUSTUSJOUKKUEESTA LUOPUMINEN 

(1981–1991) 

 

4.1. Urheilullinen menestys jää nuorennusleikkauksen jälkeen laihaksi 

 

OTP saavutti parhaat sijoituksensa niin jalkapallon Mestaruussarjassa kuin Suomen 

cupissakin 1970-luvulla ja menestysvuosina seuran jalkapallo-otteluita seurasi Raatin 

stadionilla jopa 6 000 katsojaa. 1970-luvun loppupuolella seura sai kuitenkin haastajia 

niin lajin sisältä kuin ulkopuoleltakin, kun OPS nousi myös Mestaruussarjaan ja Kärpät 

keräsi urheiluyleisöä 1975 valmistuneeseen jäähalliin. OTP oli nuorentanut jalkapallon 

edustusjoukkueettaan vanhojen 1970-luvun runkopelaajien lopetettua 1970-luvun lopul-

la ja I divisioonan kaudella 1979 A-junioreista nostettiin melkein yksi ikäluokka edus-

tusjoukkueeseen. 

 

Kaudella 1981 OTP:n päävalmentajana jatkoi edellisellä kaudella Mestaruussarjassa 

joukkuetta valmentanut Seppo Ritokangas. OTP oli pudonnut edellisellä kaudella nuo-

rella joukkueella Mestaruussarjasta ja epätasaiset otteet jatkuivat I divisioonassa.
263

 

OTP oli kahdentoista joukkueen I divisioonassa vasta viides, vaikka edellisellä kaudella 

seuraan hankittu puolalaishyökkääjä Wladyslaw Dabrowski teki 29 ottelussa 26 maa-

lia.
264

 Seuran kauden pelasti edustusjoukkueen heikosta kaudesta huolimatta seuran B-

juniorit, jotka saavuttivat SM-sarjassa hopeaa. Edustusjoukkueen heikosta kaudesta 

huolimatta seurassa oltiin kohtuullisen tyytyväisiä kauteen kokonaisuutena ja juniorei-

den menestyksen uskottiin olevan suuri apu edustusjoukkueen rakentamisessa tulevai-

suudessa.
265

 OTP jäi kuitenkin kaudella 1981 pahasti OPS:in ja Kärppien varjoon, kun 

Palloseura pelasi kaksinkertaisena Suomen mestarina Mestaruussarjassa ja Kärpät voitti 

kaudella 1980–1981 niin ikään ensimmäisen Suomen mestaruuden jääkiekossa. OPS 

pelasi myös kaudella 1981 toistamiseen Suomen mestarina Euroopan Cupissa, jossa sen 

vastustajaksi arvottiin sekä 1980 että 1981 englantilainen Liverpool FC. OPS:in ja Li-

verpoolin välisessä Euroopan Cupin ottelussa tehtiin syyskuussa 1980 Raatin stadionin 

jalkapallo-otteluiden yleisöennätys, kun ottelua seurasi 14 000 katsojaa.
266
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OTP:n tavoitteena oli heikosta menestyksestä ja nuorennusleikkauksen läpikäyneestä 

joukkueesta huolimatta nousta takaisin Mestaruussarjaan. Seura linjasi vuoden 1982 

toimintasuunnitelmassaan lyhyesti ja ytimekkäästi, että nousu pääsarjaan on seuran tär-

kein tavoite ja sen eteen on pyrittävä tekemään töitä ”erittäin kovasti”.
267

 Kaudella 1982 

edustusjoukkue sai taas puolalaisen päävalmentajan, kun Adam Wapiennik palkattiin 

nostamaan OTP takaisin Mestaruussarjaan.
268

 Joukkue ei kuitenkaan selviytynyt karsin-

tasarjaan ja jäi lopulta I divisioonassa kahdeksanneksi.
269

 Wapiennik jatkoi seuran edus-

tusjoukkueen päävalmentajana myös seuraavalla kaudella ja joukkueeseen hankittiin 

Wapiennikin ja Dabrowskin lisäksi kolmas puolalainen, kun Jan Jezewski tuli vahvis-

tamaan OTP:n puolustusta. Kolmas yrityskään ei tuonut tulosta ja OTP jäi taas karsinta-

sarjan ulkopuolelle. Kausi oli kuitenkin parempi kuin edellisen kauden pohjanoteeraus 

ja erityisesti ulkomaalaisvahvistusten Jezewskin ja Dabrowskin esitykset keräsivät kii-

tosta. Suurimman ilon aiheen seuralle tarjosi kuitenkin A-junioreiden joukkue, joka 

voitti kaudella 1983 Suomen mestaruuden. Esko Saajannon valmentamat A-juniorit 

voittivat pisteellä toiseksi sijoittuneen HJK:n kaksinkertaisessa kahdentoista joukkueen 

sarjassa.
270

 

 

Kaudella 1984 OTP ja OPS kohtasivat taas samassa sarjassa, kun OPS oli tippunut seit-

semän Mestaruussarjassa vietetyn vuoden, kahden Suomen mestaruuden ja Euroopan 

Cupin otteluiden jälkeen I divisioonaan. OPS:in noustua Mestaruussarjaan kaudeksi 

1976 OTP oli jäänyt kaupungin kakkosjoukkueeksi niin menestyksen kuin yleisömää-

rienkin valossa, mutta kaudella 1984 palattiin taas vanhoihin asetelmiin. Joukkueet koh-

tasivat kolmen kauden tauon jälkeen sarjaottelussa 27. toukokuuta 1984. OTP:n kauden 

ennätysyleisön (1 450) kerännyt ottelu palautti joukkueiden väliset voimasuhteet enti-

selleen, kun OTP voitti OPS:in Raimo Kaupin, Ari Granrothin (2) ja Ilkka Matilan maa-

leilla 4–0. Sanomalehti Kaleva kirjoitti otteluraportissaan, että ”OTP sai kentällä yliot-

teen, oli voimakkaampi ja liikkuvampi, syötteli tarkemmin ja puhkoi OPS:n repaleisen 

alakerran vaivattomasti”. Erityisesti ihastusta ottelussa herättivät OTP:n nuoret pelaajat, 

jotka olivat ratkaisevissa rooleissa OPS:n kaatamisessa. Kaleva saikin otsikoida raport-

tinsa seuraavan päivän lehdessä kuvaavasti: ”Oulun jalkapallovaltikka vaihtoi omista-
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jaa. OTP repi OPS:n sekaisin”.
271

 OTP voitti kauden toisen paikallisottelun samoin lu-

kemin ja varmisti viimeisellä kierroksella koko sarjan voiton ja nousun neljän kauden 

tauon jälkeen Mestaruussarjaan. OTP:n kauden paras maalintekijä oli joukkueen nuori-

so-osastoon kuulunut Ilkka Matila 11 maalillaan. OTP palasi myös yleisökeskiarvollaan 

kaupungin ykkösjoukkueeksi, kun sen otteluita I divisioonassa kävi katsomassa keski-

määrin 815 katsojaa. OPS:ille kausi oli sen sijaan murheellinen ja edellisellä kaudella 

Mestaruussarjasta tippunut joukkue jatkoi rajua alamäkeä jäämällä sarjan hännille ja 

tippumalla II divisioonaan.
272

  

 

Mestaruussarjassa ja I divisioonassa kaudesta 1979 alkaen pelatut ylä- ja alaloppusarjat 

eivät olleet tuottaneet toivottuja tuloksia yleisömäärien suhteen, ja niistä luovuttiin kau-

den 1983 jälkeen. Mestaruussarjan yläloppusarjan yleisökeskiarvo oli kyllä noussut 

vuodesta 1979 noin 800:lla ottelua kohti, mutta samaan aikaan runkosarjan yleisökes-

kiarvo oli tippunut 2 300:sta 1 900:een.
273

 Kaudella 1984 Mestaruussarjassa päätettiin 

kokeilla jääkiekon SM-liigan mallin mukaisesti pudotuspelejä ja I divisioonassa palat-

tiin vanhaan, edellisen kerran kaudella 1978 pelattuun kaksinkertaiseen sarjaan. Pudo-

tuspeleihin selviytyi sarjan neljä parasta joukkuetta ja otteluparit pelasivat kaksiosaiset 

ottelut, joissa yhteismaalit ratkaisivat jatkoon menijän. Kokeilu kesti kuitenkin vain 

kaksi vuotta ja kaudella 1986 palattiin kahdentoista joukkueen kaksinkertaiseen sar-

jaan.
274

 

 

OTP:n palattua Mestaruussarjaan kaudella 1985 kilpailutilanne pääsarjatason jalkapal-

loilijoista Pohjois-Suomessa oli kiristynyt Rovaniemen Palloseuran (RoPS) ja Kemin 

Palloseuran (KePS) noustua Mestaruussarjaan. RoPS oli pelannut Mestaruussarjassa 

ensimmäisen kerran kaudella 1981 ja KePS kaudella 1984. Innostus pääsarjan jalkapal-

loon oli kova erityisesti Rovaniemellä ja RoPS:in kauden 1981 katsojakeskiarvo oli 

sarjan kolmanneksi suurin – yli 3 000 – vaikka joukkue putosi ensimmäisellä kaudel-

laan takaisin I divisioonaan.
275

 OTP:n Mestaruussarjaan nostanut Esa Saajanto ei jatka-

nut joukkueen päävalmentajana ja valmennusvastuun otti seuran entinen pelaaja Seppo 

Kilponen. Jalkapallokauteen valmistautuminen harjoitusten ja harjoituspelien osalta oli 
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ollut haastavaa kylmän ja pitkän talven takia. Joukkueen valmentajat joutuivat harjoi-

tusohjelmia laatiessaan ihmettelemään, miten 20–30 pelaajan ryhmät voivat peli- ja 

joukkueharjoitusten osalta harjoitella pienissä sisäharjoitustiloissa, kun pitkään kaivattu 

harjoitushalli puuttui edelleen. Joukkueen paras harjoittelupaikka olikin talvikaudella 

ollut jäähalli portaineen ja käytävineen. OTP joutui näin ollen antamaan turhaa tasoitus-

ta RoPS:in ja KePS:in tavoin muille Mestaruussarjan joukkueille, joilla oli talvella halli 

käytettävissä.
276

 

 

OTP lähti pelaamaan Mestaruussarjaa edellisellä kaudella I divisioonan voittaneilla 

nuorilla pelaajilla ja nuorta joukkuetta vahvistamaan hankittiin A-maajoukkueessakin 

pelannut Seppo Pyykkö, joka tuli joukkueeseen OPS:ista. Tavoitteeksi nuorelle joukku-

eelle asetettiin sarjapaikan uusiminen.
277

 Joukkue säilytti sarjapaikkansa asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti mutta täpärästi, kun se sijoittui sarjassa maalieron turvin kym-

menenneksi ollen viimeinen joukkue, joka säilyi suoraan. Samalla kaudella KePS ylsi 

aina pronssimitaleille saakka ja RoPS oli myös sarjassa OTP:n yläpuolella sijoittuen 

seitsemänneksi. OTP:n yleisömäärät eivät nousseet mainittavasti, vaikka joukkue pelasi 

pienen tauon jälkeen taas Mestaruussarjassa. Pohjois-Suomen jalkapallon painopiste oli 

myös yleisömäärillä mitattuna Rovaniemellä ja Kemissä, kun sekä RoPS, että KePS 

keräsivät yli kaksinkertaa suuremmat yleisökeskiarvot kuin OTP.
278

 Rajallisista resurs-

seista ja nuoresta joukkueesta huolimatta seuran edustusjoukkueen tulevaisuus nähtiin 

valoisana, sillä A-juniorit olivat vakiinnuttaneet paikkansa nuorten Mestaruussarjassa. 

Jalkapallon junioritoiminta oli myös voimakkaampaa kuin jääkiekossa ja kauan kaivattu 

jalkapallohallikin (Ouluhalli) oli valmistumassa seuraavana vuonna.
279

 

 

OTP lähti pelaamaan toiveikkaana toista peräkkäistä Mestaruussarjan kautta, vaikka 

joukkuetta ei ennakkoasetelmissa nostettu kovinkaan korkealle. Joukkue oli saanut jäl-

leen uuden päävalmentajan ja Jarmo Saarelan valmentama joukkue lähti kauteen hyvin 

oululaisella joukkueella. OTP:n ainoa ulkomaalaisvahvistus oli englantilainen Mark 

Dziadulewicz.
280

 Kokematon joukkue jäi kuitenkin Mestaruussarjan viimeiseksi ja tip-

pui I divisioonaan, vaikka selviytyi Suomen Cupissa aina välieriin saakka. Urheilullisen 
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menestyksen jäädessä laihaksi erityisenä ilonaiheena kaudella 1986 oli Ouluhallin val-

mistuminen ja sen tuomat huomattavat parannukset talviharjoittelumahdollisuuksiin.
281

 

 

4.2. Viimeinen ponnistus kohti jalkapalloliigaa ei tuo toivottua tulosta 

 

OTP:n laajan juniorityön ja taloudellisten resurssien rajallisuuden seurauksena seura 

lähti I divisioonaan kaudella 1987 nuorella joukkueella. Edellisen kauden vakiokoon-

panosta poistui peräti viisi pelaajaa, eikä nuorelle joukkueelle veikattu ennen kauden 

alkua suurempaa menestystä. Joukkue oli kuitenkin päässyt ensimmäistä kertaa harjoit-

telemaan koko talven edellisenä vuonna valmistuneessa Ouluhallissa ja se oli luonut 

mahdollisuudet myös pelinomaisille harjoitteille, joita ei voinut yleensä talvella ulko-

kentillä harjoitella. Seurajohto ei asettanut nuorelle joukkueelle suurempia paineita me-

nestymisestä ja puheenjohtaja linjasikin vuoden 1987 tavoitteeksi ensin nuorten harras-

tusmahdollisuuksien tarjoamisen ja mahdollisuuden kehittyä huipulle ja vasta sen jäl-

keen oululaisen jalkapalloyleisön huomioimisen tarjoamalla parasta mahdollista jalka-

palloviihdettä edustusjoukkueen kautta.
282

 Nuori joukkue yllätti kuitenkin kaikki ja voit-

ti I divisioonan kaudella 1987. Nuoren joukkueen vahvistukseksi hankittu puolalais-

hyökkääjä Miroslav Sajewicz oli joukkueen paras maalintekijä 11 maalillaan ja joukkue 

nousi takaisin Mestaruussarjaan.
283

 

 

Kaudella 1987 OTP eteni myös toisen kerran historiansa aikana Suomen Cupin finaa-

liin. Loppuottelu pelattiin Helsingin Olympiastadionilla ja vastaan asettui edellisellä 

kaudella Suomen mestaruuden voittanut FC Kuusysi Lahdesta. Sanomalehti Kaleva 

kirjoitti finaalia edeltävänä päivänä ottelun ennakkoasetelmista, että ”amatöörit kohtaa-

vat ammattilaiset”. I divisioonassa pelanneella OTP:lla pitänyt olla mitään mahdolli-

suuksia 1980-luvun suomalaista suurseuraa vastaan.
284

 Ottelun alku olikin juuri niin 

murskaava kuin oli ennakoitu, mutta OTP:n hurjan kirin ansiosta sanomalehti Kaleva 

innostui tappiosta huolimatta hehkuttamaan oululaisjoukkueen alun jälkeistä esitystä yli 

7 000 hengen yleisön edessä: 
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 70 

Kun Kuusysi oli latonut 28 minuutissa 5–0 Stadionin tulostaululle, piti jal-

kapalloilun 34. cupfinaalin olla selvää pässinlihaa – OTP ei kerta kaikki-

aan voi toipua noista numeroista. Mutta OTP:n kantti kesti Kuusysin 

murska-avauksen! Cup-kannu meni loppujen lopuksi aivan odotetusti Lah-

teen, mutta kun Olavi Palsi puhalsi pelin päättyneeksi, tulostaululla ko-

meilivat hämmästyttävät 5–4 –numerot, eikä ollut todellakaan kaukana, 

että olisi jouduttu jatkoajalle, niin väkevästi Oulun Työväen Palloilijat 

painoi lopussa päälle.
285

 

Vaikka Suomen Cupin ottelu päättyikin OTP:lle tappiollisesti, se nähtiin hyvänä valmis-

tautumisena seuraavan kauden Mestaruussarjan otteluita varten.
286

 

 

Kaudella 1988 OTP pelasi jälleen Mestaruussarjassa. Edelliset kaudet olivat olleen seu-

ralle taloudellisesti raskaita ja toimintaa oli jouduttu samaan aikaan sopeuttamaan ta-

loudellisiin resursseihin kun oli pyritty panostamaan uuteen nousuun. Jalkapallotoimin-

nassa puhalsivat myös uudet tuulet, sillä sarjajärjestelmä oli noussut taas keskustelun 

aiheeksi. Erityisesti huippujalkapalloilun tehostamiseksi ja tason nostamiseksi kaivattiin 

markkinointiin uutta ilmettä ja uusia voimavaroja. Valtakunnalliseksi tavoitteeksi oli 

noussut katsojien kiinnostuksen lisääminen sekä yhteiskunnan ja liike-elämän tuen li-

sääminen. Ratkaisuksi esitettyihin kysymyksiin oli tarjottu jääkiekon mallin mukaisesti 

pääsarjaseurojen itsensä hallinnoimaa jalkapallon SM-liigaa ja OTP suhtautui liiga-

ajatukseen myönteisesti edellyttäen hyvää yhteistyötä Palloliiton kanssa.
287

 Joukkueen 

valmentajana jatkoi jo edellisellä kaudella päävalmentajaksi tullut Juhani Myllyoja ja 

joukkue säilytti sarjapaikkansa sijoittumalla sarjassa kymmenenneksi. Miroslav Saje-

wicz oli toistamiseen joukkueen paras maalintekijä ja kaudella 1988 myös oululaisylei-

sö osoitti orastavaa kiinnostusta joukkuetta kohtaan. OTP:n kotiottelussa Mikkelin Pal-

loilijoita vastaan rikottiin ensimmäistä kertaa kauden 1980 jälkeen 2 000 katsojan ra-

ja.
288

 OTP eteni edellisvuoden tapaan myös Suomen Cupin finaaliin, jossa vastaan aset-

tui Valkeakosken Haka. OTP hävisi Cupin finaalin kolmannen kerran yhdellä maalilla 

ja Haka vei Cupin mestaruuden maalein 1–0.
289
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Kaudesta 1930 alkaen pelattu jalkapallon Mestaruussarja pelattiin viimeisen kerran 

kaudella 1989, kun jo 1970-luvulta asti suunniteltu jalkapalloliigasuunnitelma oli toteu-

tumassa seuraavalla kaudella. Seurojen valta sarjoihin liittyvissä kysymyksissä oli ra-

joittunut vuonna 1967 perustetun Sarjaseurat ry:n kautta lähinnä sarjoja koskevien asi-

oiden valmisteluun. Vuonna 1983 kahden ylimmän sarjatason seurojen muodostama 

Sarjaseurat ry sai hoitaakseen pääsarjojen markkinointi- ja kehittämishankkeen. Jääkie-

kon puolella seurojen hallinnoima SM-liiga oli perustettu jo vuonna 1975 ja tulokset 

olivat olleet rohkaisevia. Sarjaseurojen ehdotuksesta Palloliiton liittohallitus oli asetta-

nut jo samana vuonna toimikunnan tutkimaan niitä etuja ja haittoja, joita jalkapallon 

osalta syntyisi siirtymisestä liigamuotoiseen toimintaan. Tammikuussa 1978 TPS kutsui 

liiton edustajia Turkuun pääsarjaseurojen tilaisuuteen pohtimaan mahdollisen liigan 

perustamista, mutta jalkapalloliiga ei kuitenkaan vielä tuolloin syntynyt. Asiaan palat-

tiin uudelleen marraskuussa 1988, kun SM-liigaa valmistelleen työryhmän sopimus-

luonnos oli valmis. Jalkapallon SM-liigan perustamisesta oli periaatteessa sovittu ja 

liitto oli valmis luovuttamaan Mestaruussarjan järjestämisoikeuden perustettavalle lii-

galle. Palloliiton liittohallitus hyväksyi SM-seurat ry:n esityksen ja maaliskuussa 1989 

allekirjoitettiin sopimus, joka lopullisesti merkitsi jalkapalloliigan syntymistä.
290

 

 

OTP oli suhtautunut liiga-ajatukseen myönteisesti alusta alkaen ja se näki, että kyseessä 

oli pelkkien seuraetujen lisäksi koko lajin asema ja merkitys. Jalkapallo oli harrastaja-

määriltään maan ykköslaji, mutta vastaavaa ei voitu sanoa pääsarjan asemasta ja suosi-

osta. OTP toivoikin muiden jalkapalloliigaan myönteisesti suhtautuneiden seurojen ta-

voin, että liigan tuoma nykyaikainen markkinointi toisi tulosta, vaikka samalla muistu-

tettiin myös siitä, ettei yletön kaupallisuus romuta koko maata kattavan liigan edellytyk-

siä. Liigan tavoitteiksi asetettiin suomalaisen liigajalkapalloilun nostaminen pohjois-

maiselle huipputasolle ja pyrkimys oli yhä ammattimaisempaan suuntaan niin pelaajien, 

valmentajien kuin seurojen taustojenkin osalta taloudellista kannattavuutta unohtamat-

ta.
291

 OTP lähti viimeiseen Mestaruussarjan kauteen sisuuntuneena edelliskauden päät-

täneen Cup-finaalin tappion jälkeen. OTP menetti kaksi parasta maalintekijäänsä Saje-

wiczin ja Mauri Holapan muihin Mestaruussarjan joukkueisiin, mutta joukkuetta pyrit-

tiin vahvistamaan hankkimalla muun muassa KePS:issä pelannut englantilainen Mark 

Farthing joukkueen riveihin. OTP paransi sijoitustaan yhdellä sijalla ja oli sarjassa yh-
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deksäs.
292

 Sijoitus oli kuitenkin pettymys, sillä ennakko-odotukset olivat olleet kovat, 

kun joukkueen tilanne oli näyttänyt keväällä paremmalta kuin vuosiin. Kauden koho-

kohdaksi jäi hallitsevan Suomen mestarin FC Kuusysin voittaminen kotiottelussa ja 

seuraavalle kaudella asetettiin tavoitteeksi selviytyminen kahdeksan parhaan joukkoon 

ja sitä kautta taas pelattaviin pudotuspeleihin.
293

 

 

Mestaruussarjassa oli haettu sopivaa sarjajärjestelmää 1970-luvun lopulta lähtien, kun 

kokeiltavana olivat olleet erilaiset ylä- ja alaloppusarjat, sekä jääkiekon SM-liigasta 

tutut pudotuspelit. Futisliigaksi nimetyn jalkapalloliigan perustamisessa oli otettu vah-

vasti mallia jääkiekon SM-liigasta ja kaudella 1990 jalkapalloliigaan palautettiin jo 

1980-luvun puolessa välissä kokeillut pudotuspelit.
294

 OTP lähti pelaamaan Futisliigaksi 

nimettyä jalkapalloliigaa entisen pelaajansa Miroslav Sajewiczin johdolla ja joukkuetta 

vahvistettiin jälleen puolalaishyökkääjällä, kun Wieslaw Wraga liittyi mukaan joukku-

eeseen. Suurin odotuksin uuteen Futisliigaan lähtenyt OTP oli kuitenkin kauden päät-

teeksi kymmenes, eikä sillä ollut asiaa kahdeksan parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin. 

Seurajohto reagoi alavireiseen kauteen jo kauden aikana erottamalla päävalmentaja Sa-

jewiczin, mutta vaikka sarjapaikka säilyikin, kausi oli odotuksiin ja pelaajamateriaaliin 

nähden pettymys.
295

 Vanhan Mestaruussarjan muuttuminen Futisliigaksi ei saanut ylei-

sömääriä kasvamaan kaudella 1990. Perussarjan katsojakeskiarvo jopa tippui edellis-

kaudesta ja pudotuspeleissäkin ainoastaan finaaliottelut keräsivät yli 4 000 yleisömää-

rät.
296

 Jääkiekon SM-liigan mallin mukaan myös pesäpallon Mestaruussarja päätettiin 

muuttaa sarjaseurojen hallinnoimaksi omaksi liigaksi. Ensimmäinen Superpesis-kausi 

pelattiin niin ikään 1990, ja ensimmäiseksi Superpesis-kaudeksi pesäpallon pääsarjaan 

noussut Oulun Lippo nousi heti kesälajien ykkösjoukkueeksi Oulussa. Vaikka OTP pe-

lasi kolmatta peräkkäistä kautta jalkapallon pääsarjassa, yleisö ei enää löytänyt sen otte-

luihin entiseen tapaan ja yleisömäärät jäivät vain noin reiluun tuhanteen Lipon kerätessä 

kolminkertaisen yleisökeskiarvon.
297

 

 

Kausi 1991 jäi viimeiseksi OTP:n edustusjoukkueen toimintavuodeksi, kun elokuun 5. 

päivänä 1991 Futisliigassa pelanneen OTP:n ja I divisioonassa pelanneen OLS:in edus-
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tajat kertoivat solmineensa yhteistyösopimuksen, jonka avulla oli tarkoitus pyrkiä tehos-

tamaan kaupungin jalkapallotoimintaa. Ajatus seurojen välisestä yhteistyöstä oli kytenyt 

jo jonkin aikaa, ja sopimusta oli hiottu hiljaisuudessa, sillä yhteistyön oli pelätty kaatu-

van voimakkaisiin tunnereaktioihin molemmissa seuroissa. Neuvottelupöydän takana 

olivat istuneet OTP:n puheenjohtaja Markku Kainulainen ja OTP:n toimitusjohtaja Eino 

Heikkinen sekä OLS:n jalkapallojaoksen puheenjohtaja Timo Koskela ja OLS:n toimin-

nanjohtaja Mauri Alatalo. Seurojen johtomiehet olivat havainneet, että keskinäinen kil-

pailu tuhlaa molempien seurojen voimavaroja ja estää kumpaakin nousemasta kansalli-

selle huipputasolle. Uudella yhteisellä seuralla ei ollut myöskään mitään poliittisia rasit-

teita eikä muitakaan sidonnaisuuksia. Molemmat seurat sitoutuvat yhteistyösopimukses-

sa luovuttamaan sarjapaikkansa uudelle FC Ouluksi nimetylle yhdistykselle, joka otti 

hallinnoitavakseen yhteisen edustus- ja reservijoukkueen molempien seurojen jatkaessa 

junioritoimintaa itsenäisesti.
298

 

 

 

Kuva 6. Sanomalehti Kalevan uutinen OTP:n ja OLS:in edustusjoukkueiden fuusiosta 

6.8.1991. 

 

Kaudella 1991 kolminkertaisena sarjana pelatussa Futisliigassa OTP:n taakse jäi vain 

heittopussina ollut Lahden Reipas ja OTP joutui pelaamaan karsintaottelut I divisioo-

nassa toiseksi sijoittuneen Finnairin Palloilijoiden (FinnPa) kanssa. Yleisön kiinnostus 

joukkuetta laski myös entisestään ja syksyn otteluissa oli alimmillaan vain 428 katso-

jaa.
299

  Vaikka karsintaottelut olivat seuran edustusjoukkueen viimeiset ottelut, niissä 

pelattiin silti oululaisen pääsarjatason jalkapallon tulevaisuudesta FC Oulun lunastaessa 

OTP:n sarjapaikan. Seuran kautta oli varjostanut taloushuolet, eikä seura ollut pystynyt 
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maksamaan pelaajille luvattuja velvoitteita ja sopimuspalkkioita. Maksamatta jääneet 

palkkiot olivat nakertaneet joukkueen motivaatiota kauden aikana niin harjoituksissa 

kuin otteluissakin, mutta karsintaotteluihin joukkue latautui vielä kerran täysillä. OTP 

voitti ensimmäisen karsintaottelun Raatin stadionilla 3–2 ja toisen ottelun Helsingin 

pallokentällä 3–1 ja säilytti kahdella voitolla liigapaikan seuraajalleen FC Oululle.
300

 

 

 

Kuva 7. Ottelumainos OTP:n viimeiseksi jääneestä kotiottelusta sanomalehti Kalevassa 

24.10.1991. 

 

OTP:n viimeiseksi otteluksi jäi 27. lokakuuta 1991 Helsingin pallokentällä pelattu liiga-

karsintaottelu FinnPa–OTP ja viimeisellä kaudella joukkueessa pelasivat Hannu Annu-

nen, Heikki Hannola, Marko Harju, Tuomo Husa, Jarmo Köykkä, Marko Köykkä, 

Tuomo Nuojua, Tuomo Pasanen, Mikko Pietilä, Kai Savolainen, Ilkka Siitonen (maali-

vahti), Mika Sulkala, Reijo Timonen, Aarno Turpeinen, Rauli Turunen, Wieslaw Wraga 

ja Sami Väisänen.
301

 Seuraavalla kaudella seuran sarjapaikalla pelasi OTP:n ja OLS:n 

yhteinen edustusjoukkue FC Oulu, jonka puheenjohtajaksi valittiin OLS:n jalkapalloja-

oksen puheenjohtajana toiminut Timo Koskela. Pelaajarungon muodostivat OTP:n kau-

den 1991 pelaajat.
302

 

 

Vaikka edustusjoukkueen menestys Mestaruussarjassa jäikin 1980-luvulla heikoksi, 

OTP säilytti asemansa piirin johtavana jalkapalloseurana junioripuolella. Pitkäaikaisen 

ja menestyksekkään junioritoiminnan tulokset näkyivät myös edustusjoukkueessa, jossa 

suurin osa pelaajista oli kulkenut pitkän tien kaupunginosajoukkueista eri junioriryhmi-

en kautta edustusjoukkueeseen. Osoituksena onnistuneesta juniorityöstä oli myös OTP:n 

junioripelaajien lukuisat valinnat juniorimaajoukkueisiin. Seuran valmennuksellisina 

                                                 
300 Kaleva 24.10.1991, 25.10.1991, 28.10.1991. 
301 Jalkapallokirja 1992, 214. 
302 Jalkapallokirja 1992, 350. 
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tavoitteina oli pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittäminen niin, että kahdesta kol-

meen pelaajaa voidaan nostaa vuosittain edustusjoukkueeseen ja että jokaisesta ikäluo-

kasta on maajoukkue-edustus. Tähän tavoitteeseen päästiin muun muassa kaudella 

1989.
303

 

 

4.3. Organisaatiouudistus ja yhteistyö OLS:in kanssa 

 

OTP:n talous oli ollut 1970-luvulla pitkälti jalkapallon ulkopuolisen liiketoiminnan va-

rassa ja seuran kaksi bingoa sekä kioski muodostivat suurimman osan tuloista. Liike-

toiminnan ansiosta seuran talous pysyi siedettävänä vaikka urheilullinen menestys ja 

yleisömäärät hiipuivat 1970-luvun lopulla. OTP:n pudottua Mestaruussarjasta kaudella 

1980 seura asetti tavoitteeksi nousun takaisin pääsarjaan, mutta samalla todettiin, että 

mikäli kilpailutoimintaa aiotaan harrastaa samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin, on 

liiketoimintaa kehitettävä lisää.
304

 

 

Seuran taloudellinen tilanne pysyi kuitenkin siedettävänä sarjatason ja yleisömäärien 

pudotuksesta huolimatta, vaikka tilinpäätös kääntyikin vuoden 1980 noin 54 000 mar-

kan (26 000 euron) ylijäämästä noin 100 000 markan (43 000 euron) alijäämään kaudel-

la 1981.
305

 Kun OTP:n otteluita kävi kaudella 1980 seuraamassa yhteensä 18 790 katso-

jaa, kaudella 1981 katsojamäärä oli enää vain 8 789.
306

 Liiketoiminta muodosti myös 

1980-luvulle lähdettäessä suurimman osan seuran tuloista, ja vuoden 1982 talousarvios-

sa liiketoiminnan tulot muodostivat 600 000 markan (236 000 euron) budjetista kaksi 

kolmasosaa, kun kahden bingon ja kioskin tulot olivat 400 000 markkaa. Pääsylipputu-

lot muodostivat tuloista 100 000 markkaa (40 000 euroa), ja jäsenmaksut sekä mainos-

tulot yhteensä 100 000 markkaa. Menobudjetista suurimman osan muodosti edelleen 

edustusjoukkueen menot, jotka olivat 360 000 markkaa. Junioritoiminnan menot olivat 

160 000 markkaa ja naisten joukkueen vain 20 000 markkaa.
307

 Urheilullisen menestyk-

sen jäätyä entistä heikommaksi I divisioonassa seuran talous joutui erittäin tiukoille 

1980-luvun alkuvuosina. Kilpailutoiminnan menojen kasvu saatiin pidettyä kurissa, 

                                                 
303 OTP pelaa 1987:2; 1989:2 OTPA Ub:1. OMA. 
304 Toimintakertomus 1981. OTPA Dd:1. OMA. 
305 Toimintakertomus 1981. OTPA Dd:1; Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 5.2.1981 OTPA Cb:1; Tilintar-
kastuslausunto 12.2.1982. OTPA Dd:1. OMA. 
306 Jalkapallokirja 1981, 133–134; 1982, 145. 
307 Talousarvio 1982. OTPA Dd:1. OMA. 
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mutta samaan aikaan liiketoiminnan puolella ei päästy odotetunlaisiin tuloksiin johtuen 

useiden eri bingojen välisestä kovasta kilpailusta. Bingot ja kioski muodostivat kuiten-

kin suurimman osan seuran tuotoista vuonna 1983.
308

 

 

Kuva 8. OTP:n bingojen mainos OTP pelaa –lehdessä vuonna 1990. 

 

Hiipunutta liiketoimintaa helpotti kuitenkin hieman OTP:n naistoimikunta, joka tuli 

tukemaan toimintaa 1980-luvulla. Noin 50 hengen naistoimikunnan tärkein ja pääasial-

linen tehtävä oli toimia OTP:n laajan junioritoiminnan hyväksi. Junioreiden äideistä ja 

valmentajien vaimoista koostunut talkooporukka keräsi 1980-luvun puolessa välissä 

OTP:n kassaan vuosittain noin 30 000 markkaa ja oli hankkimassa muun muassa seural-

le omaa linja-autoa. Naistoimikunnan tulot koostuivat pääasiassa myyjäisistä ja jäätelö-

kioskin myynnistä, joiden lisäksi se järjesti tanssiaisia ja huolehti lippujen myynnistä 

OTP:n edustusjoukkueen kotiotteluissa. 
309

 

 

Vuoden 1983 talvella OTP:n johtokunta valitsi Markku Kainulaisen ja Eero Virkkusen 

tekemään pitkäntähtäimen suunnitelman seuran toiminnan virkistämiseksi. Seuran toi-

minnan ja taloudellisten resurssien kohentamiseksi ehdotettiin seurassa toteutettavaa 

organisaatiomuutosta. Vuoteen 1983 asti OTP:n toiminta oli ollut yhden yhteisen Oulun 

Työväen Palloilijat ry:n ja sen eri jaostojen alainen. Seuran hallituksena oli toiminut 

johtokunta, ja sen alaisena olivat toimineet jalkapallojaosto, juniorijaosto, mainos- ja 

markkinointijaosto, naisjaosto ja talousjaosto. Lisäksi seuralla oli ollut päätoiminen 

                                                 
308 Toimintakertomus 1983. OTPA. OMA. 
309 OTP pelaa 1985:1. OTPA Ub:1. OMA. 
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toiminnanjohtaja, bingohallin hoitaja sekä työntekijät bingoissa ja kioskissa.
310

 Vuodes-

ta 1984 alkaen OTP:n toiminnan eri osa-alueet jaettiin eri organisaatioille perustamalla 

junioritoiminnalle, liiketoiminnalle, reservijoukkue Oulun Pallo-Veikoille ja naisjalka-

palloilijoille omat rekisteröidyt yhdistykset. Seuran puheenjohtaja Markku Kainulaisen 

johtamalle Oulun Työväen Palloilijat ry:lle jäi näin ollen vain edustusjoukkueen ja A-

nuorten kilpailutoiminnasta vastaaminen. OTP:n Juniorit ry alkoi hoitaa junioreiden 

toimintaa ja taloutta sekä tyttöjalkapalloa, OTP:n Tukiyhdistys ry otti hoitaakseen liike-

toiminnan eli kaksi bingoa ja kioskin sekä henkilöstöasiat ja Oulun Pallo-Veikot ry huo-

lehti reservijoukkueen ja sen juniorijoukkueiden toiminnasta. Näiden lisäksi OTP:n 

Naisjalkapalloilijat ry perustettiin hoitamaan naisjalkapallon asioita, mutta toiminnan 

hiipumisen seurauksena naisjalkapallo siirtyi OTP:n Juniorit ry:n alaisuuteen.
311

 

 

Organisaatiomuutosta perusteltiin toiminnallisen vastuun jakamisella ja jokaisen toi-

minnan sektorin taloudellisella itsenäisyydellä, jolloin hankitut varat jäävät oikeaan 

paikkaan ja menojen osalta vastuut ja kontrolli ovat selkeämmät. Mallia uuteen organi-

saatioon otettiin muun muassa Oulun Kärpiltä ja Oulun Luistinseuralta. OTP:n organi-

saatioiden yhteinen liikevaihto oli vuonna 1989 yli 7 miljoonaa markkaa (1 860 000 

euroa). Pääosa rahasta kiersi bingotoiminnan kautta. Itse jalkapallotoiminta pysyi läpi 

1980-luvun kannattamattomana ja tämä asetti toiminnalle tiukat rajat. Liiketoiminnan 

pyörittämisen ongelmana oli kuitenkin sponsoreiden kiinnostuksen suuntautuminen 

urheilutoimintaan sekä oman pääoman puute. Kaupungin taloudellinen tuki seuratoi-

mintaan oli vähäistä ja merkittävin tuki seuralle tulikin urheilupaikkojen ja –laitosten 

kautta.
312

 1990-luvun alkuun tultaessa taloutta yleisesti koetellut lama vaikeutti myös 

urheiluseurojen ja OTP:n toimintaa ja seuran toiminnan haasteista todettiinkin edustus-

joukkueen viimeisen toimintavuoden aikana, että:  

Urheiluseuran taloudellisen tasapainon ylläpito, saatikka voiton tuottami-

nen tämän päivän Suomessa ja Oulussa, tuntuu välillä ylivoimaisen vaike-

alta; sponsoroijat lamaan vedoten ovat entistä kitsaampia, valtiovallan 

kuntien suhtautuminen kilpaurheilun tukemiseen on laantunut jne. Eli yhä 

enemmän olemme oman aktiivisen toiminnan varassa, jolloin vapaaehtoi-

                                                 
310 Ibidem. 
311 OTP pelaa 1990. OTPA Ub:1. OMA. 
312 Ibidem. 
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sia talkoolaisia tulisi olla seuratoiminnassa paljon, jotta tulosta syntyi-

si.
313

 

 

Oulun Työväen Palloilijoiden toiminnassa oli 1990-luvun alussa mukana noin 600 ur-

heilijaa ja vanhempien muodostamien tukiryhmien ja valmentajien sekä huoltajien las-

keminen mukaan toimintaan toiminnassa mukana olleiden henkilöiden määrä oli lä-

hemmäs tuhat henkilöä. OTP:n toimesta järjestettiin kaikkiaan yli 2 500 erilaista harjoit-

telu- tai kilpailutilaisuutta.
314

 Erityisesti seuran edustusjoukkueen toiminnan pyörittämi-

nen kävi kuitenkin niin raskaaksi, että ratkaisuja piti hakea oman toiminnan ulkopuolel-

ta. Edustusjoukkueen toiminnan yhdistäminen OLS:n kanssa loi mahdollisuuden keskit-

tää seuran resurssit junioritoimintaan uuden yhdistyksen ottaessa vastuun OTP:n ja 

OLS:n edustusjoukkueiden toiminnasta.
315

 

 

4.4. Ouluhalli helpottaa talviharjoittelua, mutta jalkapallostadion jää haaveeksi 

 

Oulun kaupunki jatkoi 1980-luvulla kasvuaan kohti 100 000 asukkaan rajaa, joka saavu-

tettiin vuonna 1990.
316

 Kaupungin poliittisissa voimasuhteissa tapahtui myös pysyvä 

muutos 1980-luvun aikana, kun vasemmistopuolueet menettivät enemmistöasemansa 

kaupunginvaltuustossa. Sosialidemokraattistaustaiselle Oulun Työväen Palloilijoille 

suotuisan toimintaympäristön luoneet vasemmistopuolueet olivat menettäneet kaupun-

ginvaltuuston enemmistön vuoden 1976 kunnallisvaaleissa ja 1980-luvun alussa 

SKDL:n sisäisten ristiriitojen seurauksena puolue menetti vuoden 1980 vaaleissa yhden 

ja vuoden 1984 vaaleissa kolme valtuustopaikkaa. Valtuustokaudella 1989–1992 va-

semmistopuolueilla oli enää yhteensä 23 paikkaa 59 paikasta. Poliittisten voimasuhtei-

den muutoksiin vaikutti omalta osaltaan myös keskustapuolueen nousu suureksi puolu-

eeksi ja vihreiden murtautuminen ensimmäistä kertaa kaupunginvaltuustoon vuoden 

1984 kunnallisvaaleissa.
317

 

 

OTP oli ollut aktiivinen jalkapallohalliasiassa jo 1970-luvun alusta alkaen, mutta jalka-

pallon talviolosuhteiden parantaminen ei ollut toteutunut 1970-luvun aikana voimak-

                                                 
313 FC OTP Juniori 1991 –lehti. OTPA Ub:1. OMA. 
314 OTP pelaa 1990. OTPA Ub:1. OMA. 
315 Kaleva 6.8.1991. 
316 Manninen 1995, 476. 
317 Manninen 1995, 150–154. 
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kaasta painostuksesta huolimatta. Kaupunki joutui vetämään henkeä 1970-luvun lopulla 

suurten investointien (jäähalli ja uimahalli) jälkeen, mutta jalkapallohalliasia palasi pin-

nalle 1980-luvun alussa, kun kaupunki alkoi suunnitella asiaa. Talviharjoitteluolosuh-

teiden paraneminen nähtiin ehdottoman tärkeänä asiana, vaikkakin kaupunki oli suun-

nittelemassa hallin kenttää virallisten jalkapallo-otteluiden kannalta liian pienikokoisek-

si.
318

 Sisähalli jalkapalloilijoiden ja yleisurheilijoiden tarpeisiin valmistui Raksilaan 

lopulta pitkän suunnittelu- ja rakennusvaiheen jälkeen 1986, minkä nähtiin parantavan 

oululaisen jalkapallon edellytyksiä huomattavasti. Ouluhalliksi nimetyn uuden hallin 

myötä Oulu pääsi Etelä-Suomen harjoittelumahdollisuuksia vastaaviin olosuhteisiin. 50 

miljoonaa markkaa maksanut halli sisälsi jalkapallokentän, juoksuradat ja muita suori-

tuspaikkoja. Yleisötilaisuuksiin halliin voitiin ottaa istumapaikoille kuusi tuhatta hen-

keä.
319

 

 

Ouluhallin valmistumisen jälkeen kaupungin liikuntainvestointien kärkeen nousi teko-

jääradan rakentaminen. Tekojääradan tarve oli ilmeinen, mutta sen jälkeen seuraavasta 

paikasta jonossa nousivat taistelemaan Raatin stadionin saneeraaminen ja Linnanmaalle 

kaavailtu uimahalli. Jalkapalloväki näki, että lajin edellytysten kehittäminen on keskus-

teluissa jäänyt muiden lajien ja investointien varjoon. Erityisesti kunnollisen jalkapallo-

stadionin kehittäminen oli jäänyt ”täysin retuperälle”. Kaupungin liikuntalautakunta oli 

yrittänyt ajaa 1980-luvun aikana ajatusta jalkapallostadionin rakentamisesta Keskusken-

tälle, mutta kaupunki päätti lähteä kehittämään Keskuskentän aluetta asunto- kongressi- 

ja hotellirakentamisen suuntaan ydinkeskustan asumista ja toimintoja tukevana raken-

tamisena.
320

 

 

Kun jalkapallostadionin rakentamista ei nähty realistisena vaihtoehtona, esille nousi 

Raatin stadionin saneeraus ja jalkapalloilijoiden tarpeiden huomioiminen siellä. Kau-

punki halusi pitää jalkapallon Raatissa, sillä lajin rooli siellä oli merkittävä jalkapallon 

muodostaessa 85 prosenttia maksullisista urheilutilaisuuksista ja sen siirtyminen muual-

le olisi romuttanut koko Raatin saneeraussuunnitelman. Raatin puitteet liigatason jalka-

pallolle olivat kuitenkin kehnot niin pelaajien, katsojien kuin tiedotusvälineidenkin kan-

nalta. Myös kenttä oli huonossa kunnossa ja entisestään sitä heikensi kentän jäädyttämi-
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nen talvella jääpalloilijoiden käyttöön. Ratkaisuksi esitettiin lämmityksen asentamista 

nurmen alle, mutta tätä ei voitu tehdä ennen kuin Raksilan tekojääradan valmistumista 

ja jääpalloilijoiden siirtymistä sinne. Katsomoiden osalta esillä oli uuden modernin pää-

katsomon rakentaminen maavallikatsomon puolelle, ja näiden suunnitelmien odotettiin 

toteutuvan 1990-luvun puoliväliin mennessä.
321

 

 

4.5. Liikuntapolitiikkaan kääntää katseet palloilukenttien ulkopuolelle 

 

Valtakunnallisessa urheilu- ja liikuntapolitiikassa 1980-luku oli liikuntapaikkarakenta-

misen kulta-aikaa ja jako porvarillisen urheiluun ja työläisurheiluun alkoi kadota. 1980-

luvulla vähäinen, mutta jatkuvasti kasvava osa kokoomuksen ja keskustan kannattajista 

liittyi TUL:n seuroihin. Vuonna 1985 yhdeksän prosenttia näiden puolueiden urheilu-

seuroihin kuuluneista kannattajista ilmoitti olevansa TUL:n jäseniä. Työläisurheilun 

perinteinen, luokkapohjainen organisoitumismalli oli murtunut ja Työväen Urheiluliit-

toon liittyi entistä enemmän myös sellaisia ihmisiä, jotka halusivat olla mukana vain 

urheilemassa. Sillä mihin keskusjärjestöön kuului, ei ollut enää suurta merkitystä.
322

 

 

TUL muutti suuntautumistaan 1980-luvun aikana entistä voimakkaammin kuntoliikun-

nan ja urheilun ”pehmeiden arvojen” suuntaan, kun taas SVUL suuntasi suurimman 

osan voimavaroistaan kilpaurheiluun. Erot SVUL:n ja TUL:n välillä muodostuivatkin 

nyt suhtautumisessa urheiluun ja liikuntaan, eikä enää niinkään järjestöjen poliittisiin 

taustoihin. Kilpaurheilupainotteisuuden vuoksi SVUL:n jäsenistö oli TUL:n jäsenistöä 

nuorempaa ja miesvoittoisempaa. Urheilujärjestöihin kuuluneista miehistä vuonna 1985 

SVUL:iin kuului peräti 78 prosenttia, mutta naisista vain 68 prosenttia. SVUL:n jäsenis-

tä naisia oli vain kolmasosa, kun TUL:n väestä naisia oli puolet.
323

 Työväen urheilulii-

tossa liikuntatoiminta nähtiin ennen kaikkea koko kansan liikuntatoimintana, eikä enää 

vain minkään tietyn etuoikeutetun joukon harrastuksena. TUL:n kannalta haastavaa oli 

kuitenkin se, että työväestön liikuntaharrastus ei ollut niin suurta kuin joidenkin muiden 

ryhmien. Siksi liikuntapalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien verkoston tarjoaminen 
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kaikille ikäryhmille nähtiinkin 1990-luvun tärkeimpänä tavoitteena ja tätä tavoitetta 

OTP pyrki myös oman junioritoiminnan kautta toteuttamaan.
324

 

 

Suomen urheilu- ja liikuntapaikkaverkosto oli laajentunut huomattavasti jo 1950-luvulta 

alkaen, kun valtiovalta oli ryhtynyt tukemaan huomattavissa määrin liikuntapaikkara-

kentamista. 1950-luvun lopulla Suomessa oli noin 3 500 rakennettua liikuntapaikkaa, 

joista yli kaksi kolmasosaa oli ulkokenttiä. 1960-luvun aikana uusia liikuntatiloja val-

mistui 2 600 ja 1970-luvun aikana 5 800, mutta vasta 1980-luvun aikana liikuntapaikka-

rakentaminen pääsi huippuunsa. Selvimpiä piirteitä 1960-, 1970- ja 1980-lukujen liikun-

tapaikkarakentamisessa oli jatkuvan kasvun ohella ulkokenttien suhteellisen osuuden 

tasainen väheneminen. Perinteiset yleisurheilu- ja pallokentät eivät enää 1980-luvulla 

olleet edes suurin ryhmä uusista liikuntapaikoista. Liikuntapaikkarakentamisen paino-

piste oli ollut 1960-luvulta lähtien perusliikuntapaikoissa. Palloilulajien suosion kasvu 

1970-luvulla näkyi niin sisä- kuin ulkopalloilutilojen voimakkaana kehittymisenä, mutta 

1980-luvulla huomattavinta liikuntapaikkarakentamisen kasvu oli maastoliikuntapai-

koissa, kuten hiihtolatujen ja kuntopolkujen rakentamisessa. Yleisurheilu- ja palloilu-

kentät ovat perinteisesti olleet lähes 90-prosenttisesti kunnallisia, joten liikuntapaikka-

rakentamisen painottuminen maastoon oli aiheuttamassa monen palloilukentän rapistu-

mista Raatin stadionin tavoin 1980-luvulla.
325
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LOPPULAUSE 

 

Oulun Työväen Palloilijat (OTP) perustettiin vuonna 1946. Seura perustettiin Oulun 

sosialidemokraattisten piirien toimesta vastaamaan siihen kasvavaan palloiluinnostuk-

seen, joka oli sotien jälkeen jääpallon johdolla syntynyt. Jatkosodan päättyminen ja po-

liittisen tilanteen muuttuminen työväenliikkeelle edullisemmaksi saivat aikaan työ-

läisurheilun voimakkaan elpymisen ja useiden 1930-luvulla lakkautettujen työläisseuro-

jen perustamisen uudelleen. Vuonna 1931 lakkautetuksi joutunut työläisurheiluseura 

Tarmo perustettiin uudelleen vain muutama kuukausi ennen OTP:ta, mutta koska palloi-

lulajit tulivat sen ohjelmaan vasta joitakin vuosia myöhemmin, avasi se mahdollisuuden 

uuden työläisurheilutaustaisen palloiluseuran perustamiselle. 

 

OTP:n toiminta alkoi heti seuran perustamisen jälkeen. Ensimmäisenä toiminta aloitet-

tiin jääpallossa ja sen jälkeen ohjelmaa laajennettiin jalkapallolla ja pesäpallolla. Kilpai-

lutoiminnan OTP aloitti Työväen Urheiluliiton (TUL) sarjoissa niin jalkapallossa, pesä-

pallossa kuin jääpallossakin. TUL:n sarjojen ongelmana 1940-luvun lopulla oli niiden 

vähäinen ottelumäärä ja kilpailutoiminta pääsi alkamaan todenteolla vasta 1950-luvulla, 

kun TUL:n joukkueet otettiin mukaan eri lajien yhteisiin sarjoihin. Jalkapallo nousi heti 

OTP:n toiminnan alkuvaiheessa seuran ykköslajiksi ja OTP nousi ensimmäisenä oulu-

laisena palloilujoukkueena jalkapallon toiselle sarjatasolle Suomen sarjaan. Jääpallossa 

OTP oli 1950-luvun alussa paras TUL:n seura voittamalla kolme liiton mestaruutta. 

Jalkapallon ja jääpallon lisäksi seuran kilpailutoimintaan kuului heti perustamisen jäl-

keen pesäpallo, mutta koska menestys jäi vaatimattomaksi, pesäpallotoiminta päätettiin 

lopettaa ja perustaa Oulun Pyrinnön kanssa uusi pesäpallon erikoisseura Oulun Lippo. 

Jalkapallon, jääpallon ja pesäpallon ohella seurassa kokeiltiin myös jääkiekkoa, koripal-

loa ja lentopalloa, mutta rajallisten resurssien vuoksi lajeista jouduttiin luopumaan. 

 

OTP:n jalkapallo vakiintui Suomen sarja –tasolle 1950- ja 1960-luvun vaihteessa ja 

tavoitteeksi asetettiin jalkapallon edustusjoukkueen nousu Mestaruussarjaan. OTP oli 

lähellä nousua maan pääsarjaan jo 1960-luvun alussa, mutta tavoite toteutui lopulta vas-

ta vuonna 1966, kun seura pelasi ensimmäisenä oululaisena palloilujoukkueena jalka-

pallon Mestaruussarjassa. Joukkue ei kuitenkaan pystynyt ensimmäisellä yrityksellä 

vakiinnuttamaan paikkaansa ylimmällä sarjatasolla, vaan tippui takaisin Suomen sar-
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jaan. Jääpallossa OTP saavutti parhaat sarjasijoituksena 1960-luvun aikana ollen par-

haimmillaan jääpallon Mestaruussarjassa kuudes, mutta joukkueen tiputtua ylimmältä 

sarjatasolta seura päätti lopettaa jääpallotoiminnan. Jääkiekko palasi seuran ohjelmaan 

pienen tauon jälkeen 1960-luvun alussa, mutta laji jäi pahasti jalkapallon ja jääpallon 

jalkoihin ja kovan kilpailun seurauksena myös jääkiekko jäi pois seuran ohjelmasta. 

 

Jääpallon ja jääkiekon jäätyä pois ohjelmasta palloiluseurasta tuli jalkapallon erikois-

seura toiminnan keskittyessä vain seuran ykköslajiin. Resurssien keskittäminen jalka-

palloon toi kaudella 1973 seuran historian parhaan saavutuksen jalkapallon Mestaruus-

sarjassa, kun joukkue oli sarjassa viides. Urheilullinen menestys nosti oululaisen jalka-

pallon suosionsa huipulle ja OTP:n otteluita seurasi kausina 1973–1974 keskimäärin yli 

3 000 katsojaa ottelua kohti. OTP sai 1970-luvun loppupuolella kuitenkin kilpailijoita 

niin lajin sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. Oulun Palloseura (OPS) nousi myös kilpai-

lemaan jalkapallon pääsarjatasolle ja jalkapallo menetti kaupungin ykköslajin aseman 

Raksilan jäähallin ja Oulun Kärppien liiganousun myötä. Monet seuran menestysvuosi-

na pelanneet pelaajat jäivät pois edustusjoukkueesta 1970-luvun lopulla ja nuorennus-

leikkauksen seurauksena joukkue joutui hakemaan vauhtia I divisioonasta. 

 

OTP jäi 1980-luvun alkuvuosina pahasti Suomen mestaruudet voittaneiden OPS:n ja 

Kärppien varjoon, mutta sai jalkapallon ykkösjoukkueen aseman takaisin kaudella 1984. 

OTP:n noustua muutaman vuoden tauon jälkeen takaisin pääsarjatasolle pohjoissuoma-

laisen jalkapalloilun painopiste oli kuitenkin siirtynyt Lappiin Rovaniemen Palloseuran 

ja Kemin Palloseuran noustua Mestaruussarjaan. 1980-luvun lopulla joukkue ylsi vielä 

kaksi kertaa Suomen Cupin finaaliin, mutta OTP ei enää onnistunut nousemaan 1970-

luvun menestysvuosien tasolle kentällä eikä katsomoissa. 1990-luvun alussa OTP sai 

kilpailijakseen myös pesäpallon pääsarjaan nousseen Oulun Lipon ja heikon taloudelli-

sen tilanteen seurauksena OTP teki päätöksen jalkapallon edustusjoukkueen toiminnan 

lopettamisesta ja yhdistämisestä Oulun Luistinseuran kanssa. 

 

OTP:n junioreiden kilpailutoiminta oli seuran alkuaikoina vähäistä, vaikka seurassa 

pyrittiinkin tekemään työtä juniorityötä seuran alkuajoista lähtien. Ensimmäisinä vuosi-

na parhaiten menestyivät jääpallojuniorit ja OTP:n A-juniorit voittivat TUL:n Suomen 

mestaruuden kolme kertaa 1950-luvun alussa. Jalkapalloilun junioritoimintaa laajennet-

tiin 1960-luvulla ja seura perusti oman nappulaliigan kaupunginosajoukkueille. Juniori-
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työn huomioiminen näkyi hyvänä menestyksenä ja juniorijoukkueet voittivat useita pii-

rin mestaruuksia 1960-luvun aikana. OTP:n lopetettua jääpallon ja jääkiekon seura kiin-

nitti resursseja entistä enemmän junioritoimintaan. OTP kuului maan vahvimpiin junio-

riseuroihin 1970-luvun lopulla ja juniorijoukkueet tuottivat seuralle ilonaiheita myös 

silloin, kun edustusjoukkue ei menestynyt. Junioritoiminnan lisäksi seurassa käynnistet-

tiin 1970-luvun aikana myös naisten jalkapallotoiminta ja kilpailutoiminnassa naiset 

olivat ensimmäistä kertaa kaudella 1977. Vaikka edustusjoukkueen menestys jäi 1980-

luvulla heikoksi, OTP säilytti asemansa piirin johtavana jalkapalloseurana junioripuolel-

la ja pitkäaikaisen junioritoiminnan tulokset näkyivät OTP:n pelaajien runsaana edus-

tuksena juniorimaajoukkueissa. 

 

Oulun Työväen Palloilijoiden toiminnan haasteina oli sen perustamisen jälkeen talou-

dellisten resurssien rajallisuus. OTP perustettiin heti sota-ajan päättymisen jälkeen, jo-

ten toiminnan alkuvuosina pulaa oli rahojen lisäksi kaikesta tavarasta. Seuran otteluta-

pahtumat eivät keränneet alkuaikoina sellaisia katsojamääriä, jotka olisivat kannatelleet 

seuraa taloudellisesti. Jäsenmaksuista, ottelutuotoista ja kaupungin tuesta muodostuneet 

tulot eivät kattaneet menoja, joten seura joutui leikkaamaan menoja ja lopettamaan laje-

ja 1950-luvun aikana. Urheilullisen menestyksen myötä seuran tulot kasvoivat 1960-

luvun alussa, mutta pelaaminen jalkapallon ja jääpallon Mestaruussarjoissa ei tarjonnut 

mitään pysyvää ratkaisua taloudellisiin haasteisiin. Seura päätyikin lopettamaan jääpal-

lon ja jääkiekon keskittääkseen kaikki käytössä olevat resurssit jalkapalloon. 1970-

luvun alussa OTP lähti mukaan bingotoimintaan ja jalkapallon ulkopuolisesta liiketoi-

minnasta tulikin pian seuran talouden kivijalka. Liiketoiminnan ansiosta seuran talous 

pysyi siedettävänä vaikka urheilullinen menestys ja yleisömäärät hiipuivat 1970-luvun 

lopulla. 1980-luvun aikana vahvistusta talouteen haettiin muuttamalla eri jaostot omiksi 

rekisteröidyiksi yhdistyksiksi, mutta 1990-luvun alun lama vaikeutti myös OTP:n toi-

mintaa ja jalkapallon edustusjoukkue päätettiin lopettaa. 

 

OTP:n jäsenmäärä vakiintui ensimmäisten vuosien jälkeen 200 ja 300 väliin, eikä siinä 

tapahtunut suuria muutoksia 1960-luvulle tultaessakaan. Noin puolet seuran jäsenistöstä 

oli juniorijäseniä. OTP:n asema kaupungissa oli vahva ja seuran säilyi yhtenä suurim-

mista kaupungin tuen saajista, vaikka sen jäsenmäärä oli vain kymmenesosa kaupungin 

suurimman urheiluseuran Pyrinnön jäsenmäärästä. Junioritoiminnan laajentumisen seu-

rauksena seuran jäsenmäärä oli 1990-luvun alkuun mennessä kasvanut noin 600 urheili-
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jaan ja eri tukiryhmien laskeminen mukaan toimintaan mukana olleiden henkilöiden 

määrä oli lähemmäs tuhat henkilöä. 

 

OTP:n aloittaessa toimintansa kaupungin olosuhteet palloilulle olivat heikot. Ensimmäi-

set sarjaottelut OTP pelasi Keskuskentällä, mutta seuran ottelut siirtyivät vähitellen 

1950-luvun aikana uudelle Raatin stadionille. Raatin saatua uuden pääkatsomon 1950-

luvun lopulla, se nousi suuremman katsojakapasiteetin ansiosta kaupungin ykkösken-

täksi 1960-luvun alkuvuosina. 1970-luvulla OTP nousi ajamaan aktiivisesti jalkapalloi-

lijoiden talviharjoitteluolosuhteiden parantamista jalkapallohallilla. Hanke jäi kuitenkin 

kaupungin isojen liikuntainvestointien jalkoihin, eikä voimakas painostus johtanut toi-

menpiteisiin. Sisähalli jalkapalloilijoiden ja yleisurheilijoiden tarpeisiin valmistui lopul-

ta 1980-luvulla. Jalkapalloväki näki kuitenkin, että lajin olosuhteiden kehittäminen on 

jäänyt muiden lajien varjoon ja 1980-luvun lopulla esille nousi myös uuden jalkapallo-

stadionin rakentaminen. Kaupunki halusi kuitenkin pitää jalkapallon Raatissa ja jalka-

pallostadion jäi vain haaveeksi. 

 

Valtakunnallisen urheilupolitiikan suurimmaksi kysymykseksi nousi 1950-luvun alussa 

Suomen urheilun yhteenkokoaminen ja kahden eri liiton joukkueiden kokoaminen sa-

moihin palloilusarjoihin. OTP:n ensimmäinen kosketus yhteisiin sarjoihin tapahtui kau-

della 1953, kun seuran jalkapallojoukkue pelasi yhteistä karsintasarjaa Palloliiton jouk-

kueiden kanssa. Työväen urheiluliike jakautui 1950-luvun aikana linjaristiriitojen seu-

rauksena ja OTP oli yksi niistä seuroista, joka erotettiin sen pelattua ilman lupaa yhtei-

sissä jääkiekkosarjoissa. 1960-luvulla työväen urheiluliike jakautui kahteen eri liittoon, 

mutta 1970-luvun lopulla voimat koottiin taas yhteen ja OTP palasi takaisin TUL:iin. 

1980-luvulla jako porvarilliseen urheiluun ja työläisurheiluun alkoi kadota ja urheilupo-

litiikasta tuli entistä enemmän liikuntapolitiikkaa. Muutokset olivat omalta osaltaan hei-

kentämässä työläisurheilutaustaisen OTP:n ja jalkapallon asemaa yhteiskunnan tuen 

siirtyessä palloilukentiltä niiden ulkopuolisiin liikuntapaikkoihin. 

 

Oulun Työväen Palloilijat toimi monella tavalla tienraivaajana oululaiselle palloilulle ja 

erityisesti jalkapallolle. Seuran edustusjoukkue nousi ensimmäisenä oululaisena jouk-

kueena ensin toiselle sarjatasolle Suomen sarjaan ja sitten Mestaruussarjaan. OTP pyrki 

rakentamaan toimintansa heti alusta alkaen laajan juniorityön pohjalle ja seura nousikin 

yhdeksi maan suurimmista junioriseuroista. OTP:n noustua kansalliselle huipulle 1970-
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luvun alussa jalkapallo nousi sen ansiosta Oulun ykköslajiksi ja kaupungissa pelattujen 

sarjaotteluiden yleisöennätykset ovat yhä OTP:n nimissä. Liiketoiminnan ansiosta seura 

näkyi kaupunkikuvassa myös otteluiden ulkopuolella ja OTP oli kehittämässä vahvasti 

oululaisen jalkapalloilun olosuhteita. Urheilupolitiikan muutokset, jääkiekon nousu 

maan ykköslajiksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin ja yleiset yhteiskunnalli-

set ja taloudelliset muutokset ajoivat kuitenkin seuran etsimään 1980- ja 1990-luvun 

vaiheessa uusia toimintamalleja. Kausi 1991 jäi näin ollen eniten jalkapalloilun pääsar-

jakausia pelanneen oululaisjoukkueen viimeiseksi edustustasolla. 
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