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JOHDANTO
Historiallinen tausta
Suomi ja suomalainen yhteiskunta muuttuivat suuresti toisen maailmansodan jälkeisinä
vuosikymmeninä. Kokonaisvaltainen muutos oli niin sosioekonominen, poliittinen kuin
kulttuurillinen ja vaikutti lähes kaikilla elämänalueilla, elämäntavoissa ja asenteissa. Suurimpia muutoksen vuosikymmeniä olivat 1960- ja 1970-luvut, joista keskusteltaessa moni historiantutkija on päätynyt puhumaan murroksesta korostaakseen ajanjakson erityisyyttä ja
muutoksen laajuutta ja perustavanlaatuisuutta.1 Erityisen merkittävä muutoskokonaisuus oli
hyvinvointivaltion nouseminen yhteiskunnan kehitystä ohjaavan paradigman 2 asemaan ja
siihen liittynyt kehitys. Lisäksi sosiologisen ajattelutavan läpimurto oli näkyvä ja monenlaisia
ilmentymismuotoja saanut ilmiö. Se tarkoitti ajattelua, jonka mukaan yleiset ongelmat olivat
perimmiltään yhteiskunnallisia ja yhteiskuntaa muokkaamalla ratkaistavissa olevia.3
Yhteiskunnallisen murroksen vuosikymmenet 1960–1970-luvuilla heijastuivat myös liikuntaan ja urheiluun. Suomalainen urheiluhistoria juontaa juurensa 1800-luvun jälkimmäiselle
puoliskolle, jolloin maahan perustettiin ensimmäiset urheiluseurat 4 ja koulujen opetusohjelmiin tulivat mukaan vapaaehtoiset voimistelutunnit 5. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla urheilu kasvoi, lisäsi kansansuosiotaan ja merkitystään. Urheiluilmiön kasvu ja kehitys
konkretisoitui tilastoihinkin viimeistään 1930-luvulla, jolloin urheiluliike oli kasvanut jäsenmäärällä mitattuna Suomen suurimmaksi kansanliikkeeksi. 6 Urheilumaailma heijasteli
laajempia yhteiskunnallisia ja poliittisia suhdanteita myös organisoitumisessaan, sillä urheilujärjestökentän jakoi aina 1980-luvulle saakka tiukkarajainen rautaesirippu vasemmistolaisen
Työväen Urheiluliiton (TUL) ja porvarillisen Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL,
vuoteen 1960 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto) välillä. Jakolinja näkyi vuosikymmenten
ajan lähes kaikessa urheiluun liittyvässä. 7 Erityisen merkittävää roolia urheilussa suomalaisille näyttelivät myös olympialaiset, joihin nuori kansakunta pääsi osallistumaan ensimmäisen kerran Lontoossa 1908 ja joissa se menestyi vuosikymmenten ajan varsin hyvin.8

Vihavainen 2003, 857.
Paradigma: Ajattelun kaava, kysymättä hyväksytty periaate tai katsomus. Sivistyssanakirja 2001, 484. Tässä
työssä paradigmalla tarkoitetaan vallitsevaa näkemystä tai periaatetta yhteiskunnan kehittämisessä.
3 Vihavainen 2003, 849 ja 869-870.
4 Wuolio 1982, 64-65.
5 Wuolio 1982, 37 ja 40.
6 Laine 1992, 212-213.
7 Vasara 2004, 240-241 ja 354-355.
8 Häyrinen 1989, 267, 285-286 ja 300.
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Toisen maailmansodan vuosien 1939–1944 jälkeen suomalainen urheilukulttuuri muuttui
ratkaisevasti. Ennen sotia kilpa- ja ennen kaikkea huippu-urheilu nähtiin lähes yksinomaisiksi urheilua motivoiviksi tekijöiksi. Tulosurheilun rinnalla urheilussa saivat huomiota
osakseen lähinnä sen mahdollisuudet toimia kasvatuksellisena välineenä. Viitteitä uudenlaisesta asennoitumisesta urheiluun voitiin nähdä jo 1930- ja 1940-lukujen massaurheilutapahtumissa, kuten maaottelumarsseissa, TUL:n liittojuhlissa ja SVUL:n Suurkisoissa. Noista
tapahtumista puuttui kuitenkin tapahtumien kuntoliikuntaluonteen tiedostaminen ja nykyisen käsityksen mukaiset kuntoliikuntaan motivoivat tekijät. Massoja liikuttavalla urheilukulttuurilla alettiin vasta sotien jälkeen nähdä mahdollisuuksia kansanterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen aiempaa merkittävämmissä määrin. Aiemmin massatapahtumiin
motivoi lähinnä harrastajapohjan laajentaminen kilpa- ja huippu-urheilun tarpeisiin sekä
joukkovoiman osoittaminen niin kansallisin kuin poliittisin tarkoitusperin.9
Viimeistään 1960-luvulta lähtien yleinen asennoituminen urheiluun muuttui selvästi: Kilpaurheilu-korosteisuuden sijaan huomiota alettiin kiinnittää yhä enemmän koko kansan
liikkumiseen. Liikunnan motiiveissa etenkin terveydellä ja hyvinvoinnilla paitsi yksilön,
myös koko yhteiskunnan tasolla alkoi olla entistä korostuneempi asema. Tässä kehityksessä
taustalla oli yhteiskunnallinen muutos ja kaupungistuminen, jotka lisäsivät tarvetta harrastuksenomaiselle liikunnalle työn fyysisyyden vähentyessä ja vapaa-ajan lisääntyessä.10 Kansanterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmissa kuntourheiluun korostuukin liikunnan suhde
yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja sosiologisen ajattelutavan kasvuun. 1970-luvulla
liikuntakulttuuriin valtavirta ohitti kilpaurheilun tulos- ja suorituskeskeisyyden ja alkoi korostaa muunlaisten liikunnan motiivien roolia. Liikunnasta oli tullut korostuneesti yhteiskunnallinen ilmiö ja maassa alettiin siirtyä ”urheilupolitiikasta liikuntapolitiikan aikakauteen”.11 Tuloksiin ja kansainväliseen menestykseen tähdänneet ajattelutavat kyseenalaistuivat ja käsitykset liikunnasta ja urheilusta monimuotoistuivat. Monimuotoistuvan urheilukulttuurin osa-alueiksi alkoivat yhä selvemmin erkaantua kilpa- ja huippu-urheilu, kuntoliikunta ja liikuntakasvatus.12 Liikunta vakiintuikin koko urheilukulttuuria kuvaavaksi yleis- ja
kattokäsitteeksi vasta niinkin myöhään kuin 1960-luvulla. Tuota ennen puhuttiin lähinnä
urheilusta ja jossain määrin liikuntakasvatuksesta.13

Wuolio 1982, 163 ja 168.
Wuolio 1982, 179.
11 Vasara 2004, 208.
12 Wuolio 1982, 156-157.
13 Hentilä 1992, 356.
9
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Ennen julkisen vallan kiinnostusta laajemmin kuntoliikunnasta ja -urheilusta saivat 1950luvulla esimerkiksi kansanhiihto ja työpaikoilla yleistynyt puulaakiurheilu jo osansa kansansuosiosta aktiivisten yritysten sekä liikunta- ja urheilujärjestöjen, esimerkiksi Suomen Ladun
työn ansiosta.14 1960-luku oli sitten kuntoliikunnan, tai kuten tuolloin sanottiin kuntourheilun, läpimurron aikaa. Läpimurto tapahtui tuossa vaiheessa lähinnä puheiden ja erilaisten
kuntotempausten ja -kampanjoiden kautta. Läpimurron jälkeen julkinen valtakin alkoi kiinnostua aiheesta, mikä näkyi esimerkiksi presidentti Urho Kekkosen aloitteellisuudessa kuntoliikunnan suhteen.15 Kehityksen kannalta tärkeintä oli asenteiden asteittainen muuttuminen kuntoliikunnan kannalta suotuisaan suuntaan.
Julkisen vallan suhde urheiluun ennen 1970-lukua
Julkisen vallan, tarkoittaen tässä tutkielmassa valtionhallintoa ja kuntia, suhde urheiluun oli
muotoutunut pitkälti 1930-luvun aikana kilpaurheilun tukemisen kautta. Valtion talousarviostaan osoittama suora taloudellinen tuki urheilujärjestöille oli tässä suhteessa merkittävintä osaa näytellyttä toimintaa ja sitä jakamaan oli jo vuonna 1920 perustettu Valtion urheilulautakunta.16 Lisäksi osa Suomen kunnista tuki paikallisia urheiluseuroja ja osalla, lähinnä suuremmilla kaupungeilla, oli omistuksessaan ja ylläpidettävänään urheilu- ja liikuntapaikkoja yksin tai yhdessä paikallisten urheiluseurojen ja yritysten kanssa.17 Kolmas merkittävä julkisen vallan suhde liikuntaan oli luonteeltaan vahvasti kasvatuksellinen ja toteutui
koululaitoksessa sekä sotilaskoulutuksessa. Koulujen urheilun- ja voimistelunopetus perustuikin pitkään 1920-luvulta alkaneelle kansallisen sotilaskunnon ja -kasvatuksen traditiolle
puolustusvoimien tarpeisiin ja myöhemmin sotien jälkeen yleisen kansalaiskasvatuksen periaatteille. 18 Ensin mainitussa työssä laajaa ruumiillisen kasvatuksen perustyötä tehneillä
Suojeluskunnilla oli merkittävä yhteistyötahon rooli ennen toista maailmansotaa.19
Tilanne ja asenteet muuttuivat julkisen vallan osalta merkittävästi toisen maailmansodan
jälkeen. Jo heti sodan jälkeen, vuonna 1945 valtioneuvoston urheilukasvatuskomitean mietinnössä esitettiin, että jokaisessa kunnassa tulisi olla urheilulautakunta, suurimmissa kaupungeissa erillinen urheilutoimisto ja jokaisen kaupungin ja kunnan olisi rakennettava ja

Vasara 1992a, 340.
Vasara 2004, 201-202.
16 Vasara 2004, 131.
17 Ilmanen 1995, 258-259.
18 Meinander 1992, 299-301.
19 Laine 1992, 200.
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ylläpidettävä asukkailleen riittäviä urheilupaikkoja. Lisäksi Opetusministeriön urheiluosastolla tulisi olla, etenkin urheilurakentamista koskien, riittävästi ohjaus- ja valvontavaltaa ja
kunnallinen urheilutoiminta tulisi yhtenäistää sitä varten tehtävän lain alaisuuteen. Vaikka
kyseessä oli tässä vaiheessa pelkkä mietintö, jonka sisältö oli sitä paitsi aikaansa nähden
hyvin ”radikaali”, noudatteli tulevien vuosikymmenten kehitys liikunnan ja julkisen vallan
välisissä suhteissa hyvin pitkälle kyseisen mietinnön hahmottelemaa suuntaa.20 Myöhemmän
tarkastelun perusteella kyseinen mietintö kertoo hyvinkin selvästi ja merkityksellisellä tavalla
urheilun kohtaamien asenteiden muuttumisesta julkisen hallinnon silmissä.
Oulun kaupungin kehityksestä ennen 1970-lukua
Jo vuonna 1605 perustettu Oulun kaupunki koki suuren muodonmuutoksen toisen maailmansodan jälkeen. Sotien päätyttyä alkoi Oulun kehitys merkittäväksi valtakunnanosakeskukseksi. Erityisen hyvin muutokset ja niihin liittynyt kaupungin voimakas kasvu näkyvät
asukasluvun kehityksessä, joka oli 1950–1960-luvuilla silmiinpistävän ripeää. Kahdessa vuosikymmenessä kaupungin asukasluku lähes kolminkertaistui vuoden 1950 noin 30 000:sta
vuoden 1970 reiluun 80 000 asukkaaseen. Väestön kasvun rinnalla myös jo ennestään vahvat kauppa- ja palveluelinkeinot sekä etenkin teollisuus kasvoivat voimakkaasti21 ja perustettiinpa perinteiseen koulukaupunkiin yliopistokin vuonna 1959.22
Sosioekonomisesti tarkasteltuna on Oulu ollut 1900-luvulla ennen kaikkea maaseudun ympäröimä satama-, teollisuus- ja työläiskaupunki. Kaupungissa on tosin vaikuttanut suuresti
myös vahvan aluekeskusaseman myötä syntynyt, alueellisen kaupan ja hallinnon parista
kohonnut, keskiluokkainen kaupunkiporvaristo. 23 Poliittiselta ilmapiiriltään Oulu oli aina
1980-luvulle saakka varsin vasemmistolainen paikkakunta ja kaupunginvaltuuston suurimpia ryhmittymiä sotien jälkeisinä vuosikymmeninä olivatkin vasemmistolaiset Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) ja Sosiaalidemokraatit (SDP). Kuitenkin esimerkiksi
JOUNI SUISTOLA on korostunut puoluerajat ylittävän konsensuspolitiikan roolia sotien
jälkeisessä oululaisessa kunnallispolitiikassa.24

Ilmanen 1995, 260-261.
Manninen 2005, 152 ja 159-161.
22 Manninen 2005, 163.
23 Suistola 1987, 186-187.
24 Suistola 1987, 187-189.
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Oulun 1900-luvun menestyksekkään kasvun syiksi TURO MANNINEN on nostanut kaupungin sijainnin Pohjois-Suomen liikenteellisenä ja hallinnollisena solmukohtana, tilanteessa, jossa välimatkaa muihin kilpaileviin kaupunkikeskittymiin oli runsaasti. Lisäksi suuri
vaikutus kasvulle on ollut yliopiston perustamisella vuonna 1959. Kaupungin kasvunaika
merkitsi myös kaupungin maantieteellistä laajentumista: taajama-asutus levisi ruutukaavakeskustan ympärille ja kokonaisia uusia kaupunginosia, niin kutsuttuja lähiöitä, nousi
useidenkin kilometrien päähän keskustasta.25
Oulun kaupungissa urheilu- ja liikuntatoimen kehitys noudatteli 1900-luvun puoliväliin asti
muista Suomen keskikokoisista kaupungeista tuttuja uria. Kaupungin varhaisinta liikuntakulttuuria edustivat kansakoulujen voimistelutunnit jo 1880-luvulle tultaessa. Myös järjestäytynyt vapaa-ajan urheiluharrastus virittyi varhain ja vuoteen 1900 mennessä kaupunkiin
oli perustettu jo useita urheiluseuroja ja niiden määrä kasvoi alati.26 Vuonna 1924 kaupunkiin perustettiin urheilulautakunta huolehtimaan kaupungin muutamasta urheilukentästä,
sekä jakamaan avustuksia urheiluseuroille. Urheilupaikat ja urheilun harrastaminen olivatkin
pitkälti paikallisten urheiluseurojen sekä yritysten tukeman työpaikkaurheilun varassa.27
Toisen maailmansodan jälkeen urheilutoimi nousi nopeasti sodan aiheuttamasta lamaannuksesta ja ammattimaistui. Tästä osoituksena oli ensimmäisen täysipäiväisen liikuntaohjaajan palkkaaminen kaupungin palkkalistoille 1945 ja modernin Raatin stadionin valmistuminen käyttöön 1953. Raatin stadionin yhteyteen nousi vielä uimahalli, joka avattiin vuonna
1959 vastoinkäymisten sävyttämän rakennusprojektin päätteeksi.28 Valtakunnallinen kehitys
urheilun nousussa uuteen yhteiskunnalliseen asemaan näkyi ensi vaiheessa Oulussa esimerkiksi kaupungin uudessa yleiskaavassa 1960-luvulta. Uusimpien yhteiskunnallisten trendien
myötä yleiskaavassa oli huomioitu myös liikunta uudenlaisen urheilupuistoajattelun kautta.
Urheilupuistoja sijoiteltiin yleiskaavassa Raattiin, Raksilaan ja nykyisin paremmin Niittyarona tunnetulle Simpssinkankaalle29.

Manninen 2005, 152 ja 157.
Leinonen 1987, 262 ja 264-265.
27 Manninen 1995, 203 ja 205.
28 Manninen 1995, 203-204.
29 Kokkonen 2010, 109-110 ja Manninen 1995, 205.
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Tutkimustilanne
Oulun kaupungin liikuntatoimea koskeva historiantutkimus rajoittuu mainintoihin osina
laajempia ja yleisluontoisempia tutkimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Turo Mannisen ”Oulun kaupungin historia VI 1945–1990” (1995) ja Suomen kunnallisen urheilu- ja liikuntahallinnon historiaa käsittelevä KALERVO ILMASEN ”Kunnat liikkeellä – Kunnallinen liikuntahallinto suomalaisen yhteiskunnan muutoksessa” (1995), joissa liikuntatoimella on omat, lyhyehköt osionsa. Pisimmälle vietyä Oulun liikunta- ja urheiluhistorian tutkimusta edustavat urheiluseuroista tehdyt historiat ja historiikit. Kaupungin liikunta- ja urheilutoimen historiaan
keskittynyttä tutkimusta ei sen sijaan ole tehty, vaikka urheilutoimen juuret ulottuvat 1920luvulle saakka ja sillä on ollut ja on yhä suuri merkitys monen kaupunkilaisen elämässä.
Liikuntatieteellinen seura on tehnyt 2000-luvulla merkittävää liikuntahistoriallista tutkimusta
valtion toiminnasta urheilun ja liikunnan saralla sekä sen vaikutuksista myös kuntatasolle.
Valtion urheilu- ja liikuntahallinnon historiasta on 2000-luvulla ilmestynyt kaksi laadukasta
tutkimusta: Valtion urheilu- ja liikuntahallinnon historiaa käsittelevä ERKKI VASARAN
”Valtion liikuntahallinnon historia” (2004) ja valtion urheilu- ja liikuntapaikkapolitiikkaan syventynyt JOUKO KOKKOSEN ”Valtio liikuntarakentamisen linjaajana” (2010).
Valtiotason julkisen sektorin liikunta- ja urheiluhistoriaa on tutkittu paikallistasoa runsaammin. Merkittävimpiä tutkimuksia tällä saralla ovat jo edellä mainitun Kalervo Ilmasen
tutkimukset 1990-luvulta. Ilmanen on vertailevassa tutkimuksessaan käyttänyt myös Oulua
yhtenä verrokkipaikkakuntanaan. Oulusta poiketen on muutamilla Suomen paikkakunnilla
tehty ja julkaistu erityistä historiatutkimusta myös kunnallisten urheilu- ja liikuntatoimien
historioista. Tällaista tutkimusta edustaa esimerkiksi Kalervo Ilmasen ”Ensimmäisenä liikkeellä – Helsingin kaupungin liikuntatoimi 1919–1994” (1993). Varsinaisten historioiden lisäksi on
muutamalta paikkakunnalta olemassa myös historiikkimaisempia julkaisuja aiheesta.
Suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin kehitystä yleisesti on tutkittu kaupunkien ja kuntien liikuntatoimia laajemmin ja perusteellisemmin, mikä helpottaa kysymyksen asettelua ja
liikunta-ilmiön kontekstualisointia vallitsevaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Muun muassa TEIJO PYYKKÖSEN toimittama ”Suomi uskoi urheiluun” (1992) – kokoomateos Suomen urheilu- ja liikuntahistoriasta perustuu tähän laajaan tutkimukseen, josta merkittävä osa
on tehty ja tehdään yhä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.
10

Tutkimustehtävä
Tässä Pro gradu – tutkielmassa tutkin Oulun kaupungin nykyisen liikuntatoimen historiaa
1970-luvulla, jolloin liikuntatoimisto tunnettiin vielä urheilutoimiston nimellä ja liikuntalautakunta urheilulautakuntana. Käsiteltävänä ajanjaksona yleinen suomalainen urheilukulttuuri
koki merkittävän muutoksen ja vahvan eriytymisen vielä nykyisinkin tunnetun liikuntakulttuuri-sateenvarjokäsitteen alle. Tämä kehitys heijastui voimakkaasti myös kunnalliseen liikunta- ja urheiluhallintoon. Yhtenä – ja varsin kuvaavana – muutoksena urheilun 1970luvussa oli ensimmäisen liikuntalain hyväksyminen eduskunnassa vuonna 1979.30
Tutkittavana oleva ajanjakso alkaa vuodesta 1969, jolloin Opetusministeriön asettama Valtion urheiluneuvoston suunnittelujaosto, niin kutsuttu Niemen toimikunta, luovutti kunnalliselle liikuntahallinnolle merkitykselliseksi koituneen osamietintönsä kuntoliikunnan suunnittelusta.31 Tutkittava ajanjakso päättyy vuoteen 1981, jolloin Oulun kaupunginvaltuusto
hyväksyi urheilulautakunnan nimenmuutoksen liikuntalautakunnaksi sekä uuden lautakunnan johtosäännön. Näissä muutoksissa heijastuu kunnallisen urheilutoimen muuntuminen
liikuntatoimeksi Oulun osalta. 32 Tutkittavana ajanjaksona 1969–1981 nelivuotisiksi, vaalikausien pituisiksi toimikausiksi valittu urheilulautakunta vaihtui vuosina 1969, 1973, 1977
sekä 1981. Urheilutoimen johtavana virkamiehenä, aluksi liikunnanvalvojan ja vuodesta
1971 toimistopäällikön tehtävänimikkeellä, tutkittavana ajanjaksona ehti toimia kaksi henkilöä: Heino Hanski vuoteen 1975 saakka ja Pentti Kiiskinen vuodesta 1975 alkaen.
Tutkielmassani selvitän vaikutuksia, joita yleisellä valtakunnallisella liikuntakulttuurin kehityksellä oli Oulun kaupungin urheilutoimeen ja -lautakuntaan vuosien 1969–1981 välisenä
aikana. Keskeisenä tutkimuskysymyksenäni on, miten julkisen urheiluhallinnon paradigman
selvä muutos tulosurheilukeskeisyydestä liikuntakeskeiseen ajattelutapaan näkyi Oulun kaupungissa ja Oulun kaupungin urheiluasioista vastanneen urheilulautakunnan toiminnassa?
Urheilutoimen kehityksen ja luonteen muuttumisen kannalta tärkeiksi konkreettisiksi tutkimuskysymyksiksi nousee urheilutoimen talouden, resurssien, organisaation ja tavoitteiden
muuttuminen ja näiden muutosten kuvaaminen. Tärkeimpien hankkeiden ja suunnitelmien
tavoitteet, perustelut ja niistä käyty keskustelu kertovat osaltaan ajattelutavan muutoksesta,
jonka urheilutoimi koki muuttuessaan liikuntatoimeksi. Tutkimuksen kannalta olennaisiin
Ilmanen 1995, 286-287.
Hentilä 1992, 356.
32 Manninen 1995, 203.
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tuloksiin pääsyä helpottavina sivujuonteina tutkin myös sitä, mikä vaikutus toisaalta ylhäältä, etupäässä valtiohallinnosta tulleilla signaaleilla ja miten toisaalta alhaalta päin, kaupunkilaisilta tullut paine, ohjasivat toteutunutta kehitystä. Laajentaakseni Oulun kaupungissa tapahtuneen ilmiön ymmärrettävyyttä vertailen kehitystä myös kansalliseen viitekehykseen ja
kaupungin sisäisten hallintokuntien kehitykseen.
Tutkielmani rakentuu kronologisesti ja sen päälukujako perustuu lautakuntien toimivuosiin.
Ensimmäisessä pääluvussa ”Urheilupolitiikan ja liikuntapolitiikan murroksen vuodet” ollaan vuosissa 1969–1972, jolloin urheilulautakunnassa puhetta johti Elias Jokiranta. Noina
vuosina urheilupolitiikasta ja -kulttuurista syntyi kansallisella tasolla merkittävää keskustelua, joka heijastui myös paikalliselle kuntatasolle. Toisen pääluvun ”Investointivauhdin
hurmaa hyvinvointivaltio-Suomessa”, käsittelyvuosina 1973–1976 Oulu kasvoi voimakkaasti ja urheilutoimi sitäkin voimakkaammin. Lautakunnan puheenjohtajana kyseisellä toimikaudella toimi Veikko Valtanen. Tutkielmani kolmannessa pääluvussa ”Urheilulautakunnasta liikuntalautakunnaksi” tutkitaan vuosien 1977–1981 kehitystä. Noina vuosina liikuntalaki
eteni eduskunnassa ja kaupungin urheilutoimi orientoitui uuteen rooliinsa liikuntatoimena.
Viimeisen luvun aikana urheilulautakunnan johdossa oli Alpo Nisula.
Tutkimukseni kannalta on tärkeää määritellä jo tässä vaiheessa kaksi avainkäsitettä: liikunta
ja urheilu. Vaikka käsitteet ovat varsinkin arkikielessä lähellä toisiaan, on niillä kuitenkin
merkittävällä tavalla erilainen luonne ja merkityssisältö. Käsitteiden käyttöä hämärtää myös
historialle tyypillinen ajan muuttumiseen liittyvä anakronismin vaara. Liikunta käsitteenä tuli
yleiseen käyttöön 1960-luvulla pitkälti Liikuntatieteellisen seuran työn tuloksena. Uusi liikunta-käsite oli katto- tai sateenvarjokäsite kokonaisuudelle, joka rakentui käytännössä jo
pitkälle eriytyneille huippu-urheilun, kilpaurheilun, kuntoliikunnan ja liikuntakasvatuksen
sektoreille.33 Tässä työssä tulen käyttämään liikunta-termiä edellä mainitussa merkityksessään koko liikuntakulttuuria kuvaavana kattokäsitteenä.
Urheilu, joka aiemmin mainitulla tavalla alkoi huippu- ja kilpaurheilun muodossa eriytymään liikunta-käsitteen ”alasektoriksi” ja yhdeksi ilmenemismuodoksi, oli kuitenkin varsin
pitkään käytössä ollut käsite myös puhuttaessa ennemmin kuntoliikuntaan liittyvistä asioista. Vielä varsin jäsentymätön liikunta-käsitteen käyttö ja sen rajanveto urheilun kanssa aikaansai sen, että urheilu sai eri yhteyksissä varsin pitkään samoja merkityksiä kuin myö33

Hentilä 1992, 355-356.
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hemmin liikunta-käsitteellä on ollut. Tästä osoituksena esimerkiksi se, että Oulun kaupungissa liikuntatoimen ja -lautakunnan nimi oli vuoteen 1981 asti urheilutoimi ja -lautakunta,
vaikka sen tehtäväkentän keskiöön 1970-luvun aikana kohosi kuntoliikunta.
Tässä työssä kaupungin urheilu- ja liikunta-asioista vastanneesta lautakunnasta käytetään
nimitystä urheilulautakunta, paitsi tapauksissa joissa viitataan pelkästään lautakunnan vuoden 1981 jälkeiseen toimintaan, jolloin käytössä on liikuntalautakunta-nimitys. Urheilulautakunta oli kaupunginhallituksen alaisuudessa toiminut, kaupunginvaltuuston tehtäväänsä
asettama nelivuotinen luottamuselin, jonka toiminta perustui kaupunginvaltuuston 1968
hyväksymään johtosääntöön. Urheilulautakunnan alaisuudessa toimi Urheilu- ja ulkoilutoimisto, jossa työskenteli palkallisessa virkasuhteessa kaupunkiin ollut liikunnanohjaaja, myöhemmässä vaiheessa Urheilutoimiston- ja ulkoilutoimiston toimistopäällikkö sekä tämän
alaisuudessa olleet kaupungin työntekijät. Yhdessä urheilulautakunta ja urheilu- ja ulkoilutoimisto muodostivat kaupungin Urheilutoimi-hallintokunnan.34

Lähteet ja tutkimusmenetelmät
Tämän tutkielman päälähteenä toimii Oulun kaupungin urheilu- ja liikuntalautakunnan arkisto. Arkistoa säilytetään Oulun kaupunginarkistossa. Oulun kaupungin urheilulautakunta
(vuodesta 1982 alkaen liikuntalautakunta) vastasi kaupunginhallituksen alaisuudessa urheilutoiminnan järjestämisestä Oulun kaupungissa ja yhteistyössä kaupungin rakennustoimiston
kanssa urheilupaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta kaupungin alueella. Urheilulautakunnan arkisto pitää sisällään pääasiassa pöytäkirja-, talousarvio- ja toimintakertomusmateriaalia, joka on tarkasti vuosittain järjestetty, eikä siinä ilmene puutteita. Pöytäkirjamateriaali pitää sisällään lautakunnan päätöspöytäkirjat liitteineen sekä joukon muistioita erilaisista
tapaamisista ja vuosittaisista kenttäkatselmuksista. Päätöspöytäkirjojen käytettävyyttä tutkimukselleni lisää niissä käytössä ollut tapa laajojen perusteluiden ja taustoitusten kirjaamisesta sekä pöytäkirjoihin merkityt ilmoitusasiat esimerkiksi kaupunginhallituksen päätöksistä.
Arkistomateriaalin pohjalta pystyy varsin kattavasti ja luotettavasti vastaamaan tämän tutkielman olennaisimpiin tutkimuskysymyksiin. Urheilulautakunnan asioita on lautakunnan
itsensä lisäksi käsitelty myös useissa kaupunginhallituksen ja -valtuuston asiakirjoissa, ennen
kaikkea talousarvioissa, tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksista, jotka on esitetty ja julkais-

Urheilulautakunnan johtosääntö 1968. Urheilulautakunnan arkisto (UrhLtkA), Oulun kaupunginarkisto
(OKA).
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tu vuosittaisissa kunnalliskertomuksissa. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvio- ja
tilinpäätösmateriaali antaa myös mahdollisuuden vertailla urheilutoimen kehitystä suhteessa
kaupungin muihin hallintokuntiin.
Arkistomateriaalin luomaa kuvaa täydennän jossain määrin sanomalehtimateriaalilla. Sanomalehtien käytössä nojaudun kaupungin urheilu- ja ulkoilutoimiston ylläpitämään lehtileikekirjaan, johon on vuodesta 1973 alkaen koottu kaupungin urheilutoimesta kertovia
uutisia paikallisista sanomalehdistä. Leikekirjan materiaali on koottu Oulussa ilmestyneistä
sitoutumattomasta sanomalehti Kalevasta, kansandemokraattien (SKDL) Kansan Tahdosta,
sosiaalidemokraattien Pohjolan Työstä sekä keskustalaisesta sanomalehti Liitosta. Koska
tässä työssä käsiteltävä ajanjakso alkaa jo vuodesta 1969, olen lisäksi käynyt läpi sanomalehdistä laajalevikkisimmän eli Kalevan vuosikerrat 1969–1973.35 Sanomalehtimateriaalin käytöllä tuon esiin virallisista asiakirjoista välittymätöntä kaupunkilaisten näkökulmaa urheilutoimen kehitykseen sekä kunnallisen urheilutoimen näyttäytymiseen kaupunkilaisille. Myös
lehdissä esitetyt päätösten taustoitukset ja aikalaisten haastattelut ovat hyvä lisä asiakirjaaineiston tulkitsemiseen ja lähdekriittiseen arvioimiseen.
Valtionhallinnon suunnalta tulleita, kaupungin urheilutoimea ohjanneita signaaleja lähestyn
tutkielmassa tulkitsemalla keskeisimpien mietintöjen ja vastaavien asiakirjojen sisältöä ja
vertaamalla niitä kehitykseen Oulun kaupungissa. Työn kannalta tärkeitä valtionhallinnon
asiakirjoja ovat esimerkiksi niin kutsutun Niemen toimikunnan mietintö kuntoliikunnasta
vuodelta 1970, opetusministeriön liikuntalakikomitean mietintö vuodelta 1976 ja itse liikuntalaki siitä laadittuine selityksineen. Vastaavassa tärkeän lähteen asemassa ovat myös Liikuntatieteellisen seuran vuonna 1976 järjestämien Liikuntapoliittisten neuvottelupäivien puheet, jotka on julkaistu kirjamuodossa. Suurena apuna on lisäksi kattava tutkimuskirjallisuus
valtion urheilu- ja liikuntahallinnosta sekä urheilu- ja liikuntapaikkarakentamisesta.
Tutkielmaani varten olen lisäksi haastatellut Oulun kaupungin Ulkoilu- ja urheilutoimiston,
vuodesta 1981 alkaen Liikuntatoimiston, entistä toimistopäällikköä, liikunnanohjaaja Pentti
Kiiskistä. Kiiskinen toimi kaupungin urheilu- ja liikuntatoimen johtavana viranhaltijana
vuodesta 1975 alkaen 1980-luvulle ja sen jälkeenkin eri liikuntatoimen tehtävissä yhteensä
32 vuoden ajan. Työssään Kiiskinen pääsi seuraamaan ja aktiivisesti vaikuttamaan Oulun

35
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kaupungin urheilu- ja liikuntapolitiikkaan tutkielmani kannalta erittäin tärkeässä vaiheessa.
Haastattelu on toteutettu tiettyjen tutkielman kannalta tärkeiden teemojen perusteella jäsennettynä teemahaastatteluna.36 Haastattelun teemoissa keskityn arkisto- ja lehdistömateriaalin perusteella esiin nousseisiin, kaupungin liikuntapolitiikan kannalta merkittäviin suuriin
linjoihin. Varsinainen tapahtumahistoria on esillä Oulun kaupungin erityisluonnetta korostavassa tarkoituksessa. Haastattelu on nauhoitettu ja litteroitu kirjalliseen muotoon ja löytyy
kirjoittajan hallusta.
Tämän tutkielman metodit ovat pääasiallisesti arkistotutkimukseen liittyviä ja luonteeltaan
kvalitatiivisia. Tarkoituksena on tutkia sitä, miten yleinen yhteiskunnallinen liikuntakulttuurin kehitys kävi vuoropuhelua paikallisena historiallisena ilmiönä Oulussa. Tämä tapahtuu
paitsi lähdekriittisellä asiakirjatarkastelulla. Vertailulla muihin suomalaisiin paikkakuntiin ja
yleiseen liikuntahallinnon kehitykseen saan esille Oulun kaupungin urheilutoimen kehitykseen vaikuttanutta laajempaa kontekstia sekä osoitettua kehityksen erityispiirteitä Oulussa.
Jo aiemmin mainittu tutkimuskirjallisuus antaa vertailuun hyvät mahdollisuudet. Kehityksen
havainnollistamisessa ja kuvaamisessa, etenkin vertailutilanteissa, käytän myös kvantitatiivisia menetelmiä, perustuen esimerkiksi arkistomateriaalin sisältämiin taloustietoihin. Taloustietojen vertailukelpoisuuden takaamiseksi olen muuttanut Nordea-pankin sähköisellä rahanarvonkerroinlaskurilla kaikki markkamääräiset rahasummat 2012 vuoden euroarvoihin.

36 Hirsijärvi & Hurme 2001, 48.
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1. URHEILUPOLITIIKAN JA LIIKUNTAPOLITIIKAN
MURROKSEN VUODET 1969–1972
”[Kun yhteiskunta haasteineen oli 1960-luvulla alkanut tunkeutua] jopa
kirkonmäellekin yli sammaloituneen kiviaidan, on urheilu jäänyt meillä ainoaksi elämän alaksi, johon nykyaikainen yhteiskunnallinen kehitys ja
uudistus eivät ole päässeet syvemmälti vaikuttamaan -- Se valtava kehitys,
joka yhteiskuntamme kaikilla muilla kaistoilla on tapahtunut, on liukunut urheilun yli sanottavaa jälkeä jättämättä. Urheilumme elää menneisyyttä nykyhetkessä. Urheilumme on ohjautunut ensisijaisesti perinteiden mukaan ja perinteille uskollisena.”
- Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ”sporttipuheessaan”
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan laitosrakennuksen vihkiäisissä 30.10.1971.37

1.1. Urheilupolitiikasta liikuntapolitiikkaan
Urho Kekkosen Jyväskylän yliopistolla syksyllä 1971 pitämä ”sporttipuhe” edustaa hyvin
1960-luvun lopulla virinnyttä uudenlaista kriittistä näkökulmaa silloin vallinnutta urheiluajattelua kohtaan. Vaikka kyseinen puhe oli ensisijaisesti suunnattu keskenään riitelevien
urheilun keskusjärjestöjen suuntaan, on siinä nähtävissä merkkejä laajemmastakin yhteiskunnallisesta kehyksestä. ERKKI VASARA on huomioinut, että tuona aikana, 1960–1970lukujen taitteessa, perinteinen seuroihin, keskusjärjestöihin ja kansainväliseen menestykseen
pohjautunut urheilupuhe alkoi kehittyä aivan uusille urille. Uusi urheilupuhe nivoi entistä
laaja-alaisemmin liikuntakulttuurin osaksi yhteiskunnasta käytyä keskustelua. Nimenomaan
liikunnan yhteiskunnallisen aseman korostuminen oli ajalle leimallinen piirre ja sen perinteiset yhteiskunnalliset perustelut muuttuivat selvästi: maanpuolustuksen, kilpailun ja kasvatuksen eetos korvaantuivat ennen kaikkea hyvinvointivaltioideologialla. Taustalla tähän
olivat vaikuttamassa laajat yhteiskunnalliset muutokset, kuten työajan lyhentyminen, vapaaajan lisääntyminen ja kansalaisten kasvanut tietoisuus terveydestään. Yhteiskunnallisen
suunnittelun ja sosiologisen ajattelutavan sävyttämänä urheilu- ja liikuntahistoriassa alkoi
tapahtumasarja, jota on kuvattu siirtymänä urheilupolitiikasta liikuntapolitiikkaan.38

37
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Urheilupolitiikasta liikuntapolitiikkaan johtaneen kehityksen alkuvaiheesta nousee esiin kaksi merkittävää tapahtumaa vuosilta 1969–1970: Liikuntatieteellisen seuran järjestämä valtakunnallinen liikuntasuunnitteluseminaari ja Niemen toimikunnan ensimmäinen osamietintö.
Sekä liikuntasuunnitteluseminaari, että mietintö, korostivat uudella tapaa liikuntasuunnittelua, kuntoliikuntaa ja etenkin julkisen vallan, valtion ja kuntien osuutta niistä. Ajatustasolla
keskusteluissa mentiin niinkin pitkälle että rinnastettiin kansalaisten mahdollisuudet ja tasavertaiset oikeudet harrastaa liikuntaa opetuksen ja terveydenhuollon kaltaisiin yhteiskuntapolitiikan sektoreihin. 39 Muutos aiempaan urheilupolitiikkaan jossa korostuivat urheilujärjestöjen riidat ja kilpaurheilu oli selvä, huomion kiinnittyessä nyt tavalliseen kansaan tarpeineen. Suurta yleisöä palveleva liikunta alettiin nähdä koko yhteiskuntaa palvelevaksi asiaksi.

1.1.1. Niemen toimikunta ja kuntoliikunta
Opetusministeriöön oli jo 1966 perustettu kuntourheilutoimikunta, johtajanaan varatuomari J. E. Niemi, jonka mukaan toimikunta paremmin tunnetaankin ”Niemen toimikuntana”.
Toimikunta teki perusteellista työtä ja julkaisi työnsä tuloksena 1970 kaksiosaisen mietinnön
kuntourheilutoiminnan suunnittelun ja edistämisen tulevaisuudesta. Mietinnön perusteluissa esiin nousivat liikunnan positiiviset vaikutukset yksilö- ja koko yhteiskunnan tasolla esimerkiksi terveyteen. Samalla liikunta sidottiin siinä osaksi yhteiskunnallista kehitystä ja modernisaatiota sekä niihin liittyviä ilmiöitä, kuten kaupungistumista ja vapaa-ajan lisääntymistä. Mietinnössä arveltiin yhteiskunnallisten muutosten vaikuttavan suuresti vapaa-ajan liikuntakulttuurin ja omakohtaisen liikunnan harrastamisen kasvuun.40
Edellä mainituista lähtökohdista johtuen Niemen toimikunnan mietintö toteaa että, koska
kuntoliikunta edistää harrastajansa kaikinpuolista hyvinvointia, on luonnollista, että yhteiskunnan kannattaa sitä myös tukea ja osallistua sen järjestämiseen. Tukemisen tulisi tapahtua
ajan ”suunnittelu-uskon” mukaisesti tutkimustietoon ja osaavaan suunnitteluun perustuen.41
Niemen toimikunnan mietintö esitti myös toimenpiteitä koko kansan liikunnan lisäämiseksi. Ne tiivistyivät kolmeen tavoitteeseen: 1. kaikilla kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus osallistua ja harrastaa omien edellytystensä ja taipumustensa mukaisesti liikuntaa, 2. kuntoliikuntajärjestelmän tulisi luoda olosuhteet, joissa kuntoliikunta voisi toteutua aktiivisena elä-

Vasara 2004, 249 ja 254–255.
Komiteamietintö 1970: B:59, 46–48.
41 Komiteamietintö 1970: B:59, 50–52.
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mäntapana ihmisen parhaaksi ja 3. kuntoliikunnan ja yhteiskunnan yleinen kulttuuri-, vapaaaika- ja kansanterveystyö olisi saatava entistä kiinteämmiksi, jotta ne muodostaisivat sekä
yksilön, että yhteiskunnan hyvinvointia parhaalla tavalla edistävän kokonaisuuden. 42 Tavoitteissa on selvä irtiotto perinteiseen urheilupoliittiseen ajatteluun, kun kehityksen päämääräksi otetaan laajojen kansanjoukkojen liikuttaminen ja aktivointi. Koko kansan tasa-arvoa
korostaen oltiin mietintötasolla siis valmiita siirtymään kilpaurheilumenestykseen tähtäävästä urheilupolitiikasta kaikkia kansalaisia palvelevaan liikuntapolitiikkaan.
Tavoitteiden toteuttamisessa Niemen toimikunnan mietintö hahmotteli työnjakoa liikuntakentän toimijoiden välille esittämällä kuntien, oppilaitosten ja puolustusvoimien tehtäväksi
keskittyä liikunnan peruspalveluiden tarjontaan, kun urheilu- ja liikuntajärjestöjen vastuulle
jäisi ”peruspalveluita erikoistuneempien toimintamuotojen järjestäminen”. Peruspalveluina
toimikunta piti suoritustilojen ja -paikkojen luomista suurten joukkojen kuntoliikuntaan
sekä tarpeellisen aktivoinnin ja ohjauksen. 43 Uutta toimikunnan ajatuksissa oli siis paitsi
kuntoliikuntakorostuneisuus, myös kuntien näkeminen uudessa valossa perusliikuntapalveluiden kuten liikuntapaikkojen rakentamisen ja ylläpidon sekä kuntalaisten aktivoinnin suhteen. Nyt tehdyn kaltaisia esityksiä oli jo 1945 valtioneuvoston liikuntakasvatuskomitean
mietinnössä, mutta sen painotukset olivat selvästi kilpaurheilu- ja urheiluseuralähtöisempiä.
Niemen toimikunnan mietinnössä näkyi monet ajalleen tyypilliset piirteet, kuten ongelmien
yhteiskunnallistaminen ja suunnittelun korostuminen, siinä missä tasa-arvon ja demokratian
retoriikan käyttökin. Vasara on nostanut mietinnöstä esiin lisäksi ihmiskeskeisen liikuntasuunnittelun sekä liikuntarakentamisen talouspolitiikan, joilla oli suuri merkitys julkisen
vallan toimintaan urheilupolitiikasta liikuntapolitiikkaan siirryttäessä. Ihmiskeskeinen liikuntasuunnittelu lähti tavallisen kansalaisen nostamisesta liikuntapalveluiden käyttäjänä keskiöön liikuntaa suunniteltaessa. Liikuntarakentamisen talouspolitiikka taas korosti liikuntapaikkojen monikäyttömahdollisuuksia niin kilpa- kuin kuntourheilun tarpeisiin. Tämän laskettiin alentavan käyttökustannuksia, parhaina esimerkkeinä hiihtoladut, ulkoilureitit, monikäyttöiset urheiluhallit sekä uimahallit. Suurin ansio toimikunnan mietinnöllä oli kuitenkin
sen roolilla liikunnan ja urheilun asettamisessa 1970-luvun taitteen yhteiskuntapoliittisen
keskustelun viitekehykseen. Tämä teki liikuntapolitiikasta puhumisesta ”salonkikelpoista”.44
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1.1.2. Kunnat ja muuttuvat urheilukäsitykset
Maailmansotien välisenä aikana ja pitkään sen jälkeenkin, urheilupaikat käsitettiin lähes yksinomaan kilpaurheilua palvelevina suorituspaikkoina. Niiden rakentamis- ja ylläpitovastuu
ei ollut ensisijaisesti kunnille, vaan lähinnä niitä käyttävillä seuroilla ja yhdistyksillä. Ajatus
kunnallisesta liikunnanohjauksesta ja aktivoimistoimista tuntui vielä kunnallisten urheilupaikkojen ylläpitoakin vieraammalta.45 Kunnallishallintoa tutkinut PAAVO HOIKKA toteaa toisen maailmansodan kokemusten ja sota-aikaisen sääntelyn muuttaneen kuntien luottamusmiesten asenteita kuntien tehtäväkentän laajentumista suosivammiksi, perinteisen
”pienet menot takaavat pienet verot”-ajattelutavan sijaan. Asennemuutos liittyi myös orastavan hyvinvointivaltioparadigman nousuun, sillä aiemmin kuntia ei mielletty palveluita ja
toimintoja tuottavina yksiköinä.46
Kesti kuitenkin pitkään ennen kuin asennemuutos kääntyi teoiksi, etenkään kunnille vapaaehtoisilla eli lakiin kirjoittamattomilla toimialoilla, kuten liikunnassa tai muussa vapaa-aikaja sivistystyössä. Ennen kaikkea tämä johtui kunnallistalouden niukkuudesta sekä lakisääteisten vastuiden kasvamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen saralla.47 Kun
maan taloudellinen tilanne 1960-luvun lopulta alkaen antoi myöten, ulotettiin kunnallinen
tehtäväkenttä yhä laajemmille yhteiskunnan alueille, myös urheiluun. Urheilupaikkojen suhteen kuntapäättäjien mielten muuttumisessa oli osansa yhteiskunnallisen kehityksen lisäksi
myös Veikkaus Oy:n perustamisella ja veikkausvoittovarojen ohjauksella kunnallisen urheilupaikkarakentamisen tukemiseen 1950-luvulta alkaen. Urheilupaikkarakentamiseen tarjolla
olleet tukimarkat tekivät siitä monen mielessä houkuttelevampaa kuin aiemmin.48
Kunnallispoliittisten muutosten lisäksi urheilu- ja liikuntakulttuuri itse muuttui, mikä vaikutti esimerkiksi liikuntapaikkarakentamiseen, jossa kunnat ja kaupungit olivat aktiivisemmin mukana. Esimerkiksi liikuntakulttuurin muutoksesta syntyneelle uudenlaiselle liikuntapaikkojen tarpeelle käy kasvanut sisäliikuntapaikkojen kysyntä uusien pallopelien, lento- ja
koripallon, lisätessä suosiotaan. Ruotsista taas otettiin mallia kun 1950-luvulla suurimmat
kaupungit, myös Oulu 1959, rakensivat ensimmäisiä uimahallejaan ja 1960-luvulla vuorossa
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47 Ibidem.
48 Kokkonen 2010, 31.
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olivat panostukset jääurheilupaikkoihin.49 Huomionarvoista liikuntapaikkojen suhteen onkin, että ne paitsi lisääntyivät määrällisesti, niiden kokonaisuus kehittyi myös laadullisesti
uuteen suuntaan: enää suurin tarve ei ollutkaan kilpaurheilua palvelevilla urheilukentillä
vaan ennemmin vaikkapa kuntouimarijoukkoja palvelevilla uimahalleilla. Tapahtunut kehitys oli veikkausvoittovaroja jakaneen ja siitä merkittävää ohjausvallan saaneen opetusministeriön linjan mukaista. Uudistuneeseen linjaan vaikutti Kokkosen mukaan 1962 ministeriössä aloittaneen Heikki Klemolan kuntoliikuntalähtöinen ajattelutapa urheilupolitiikkaan.
Klemola ja ministeriön urheilupaikkainsinööri Esko Paalanen pitivätkin yllä ajatuksia liikuntakulttuurin ja yhteiskunnallisen murroksen välisistä suhteista. Heidän mielestään oli pyrittävä myös julkisen vallan osalta ottamaan entistä paremmin huomioon monimuotoistuvan
liikunnan tarpeet.50 Näin vahva painotusten muutos valtakunnantason politiikassa ei voinut
olla ennemmin tai myöhemmin vaikuttamatta myös paikallisella tasolla, kunnissa asti.
Yhteiskunnan laajat muutokset, kuten työajan lyhentyminen ja vapaa-ajan lisääntyminen,
kaupungistuminen ja yleinen elintason nousu, vaikuttivat merkittävästi urheilu- ja liikuntakulttuuriin. Muutokset lisäsivät aiemmin lähes monopoliasemassa urheilussa olleiden urheiluseurojen ulkopuolella tapahtunutta liikuntaa ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kysyntää.
Omatoimisessa liikunnassa korostuivat ulkoliikuntapaikat, jotka joutuivat etenkin kaupungeissa kamppailemaan samoista rakennuspaikoista asuin- ja yritystoiminnan kanssa. Kuntoliikunnan harrastajat vaativat myös korkeampaa laatua käyttämiltään liikuntapaikoilta.51 Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat suhteellisen nopeasti asenteisiin ja käsityksiin urheilusta ja liikunnasta. Syntyi uusi, kohtalaisen suuri kansanryhmä, kuntourheilijat, joita perinteinen kilpaurheilulähtöinen urheilujärjestelmä ei palvellut. Kuntourheilu haastoi 1970-luvulle
tultaessa perinteisen kilpaurheilun, mikä pakotti julkisen vallan, ennen kaikkea kunnat toimiin tilanteeseen sopeutuakseen.
Veikkausvoittovarat kasvoivat suuresti 1970-luvun alussa uuden menestyspeli Loton ansiosta, kasvattaen myös liikuntapaikkarakentamiseen annettuja tukimarkkasummia. Samaan
aikaan yleinen taloudellinen tilanne oli monessa kunnassa kehittynyt varsin suotuisasti ja
usein ensimmäisenä säästötoimien kohteeksi joutuneet liikuntapaikkarakentamisen projektit
otettiin toteutukseen. Viimeksi mainitulla seikalla olikin ratkaiseva merkitys julkisen urhei-
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Kokkonen 2010, 64 ja 91.
51 Kokkonen 2010, 105–106.
49
50

20

luhallinnon nopeaan paisumiseen ja kuntien roolin kasvuun urheilussa ja liikunnassa.52 Julkinen valta otti nyt vastaan, taloudellisen tilanteen sen salliessa, entistä selkeämmin sille jo
jonkin aikaa tarjotun uudenlaisen roolin liikuntapolitiikan suunnannäyttäjänä, päättäjänä –
ja rahoittajana. Kehitys merkitsi kuntien vaikutusvallan kasvua urheilun sektorilla, eivätkä
ne enää tyytyneet vain urheiluseurojen käsikassaran ja urheilunkentän ylläpitäjän asemaan.
Kehittyneessä tilanteessa kasvoi julkisessa hallinnossa halu alkaa huomioida toiminnassaan
entistä tarkemmin liikuntapaikkojen ja liikuntatoiminnan suunnitelmallisuus. Suunnitelmallisuuden nimissä ja esimerkiksi Niemen toimikunnan mietinnön tukemana, liikuntapaikkahankkeet asetettiin hierarkkiseen järjestykseen: suurimmat kilpaurheilulaitokset sijoitettaisiin
jatkossa keskitetysti valtakunnallisesti ja alueellisesti, kun taas harjoituskäyttöön tarkoitetut
paikat oli syytä hajauttaa taajamiin, työpaikkojen ja koulujen sekä muiden kulttuurilaitosten
yhteyteen. Hierarkkisuuden toteuttamista edistettiin esimerkiksi veikkausvoittovarojen
kohdentamisilla ja läänin ja valtakunnantason liikuntapaikkasuunnitelmilla. 53 1960–1970luvun taitteessa liikuntasuunnittelua ohjasikin vahva keskittämisen ideologia, jota muun
muassa Niemen toimikunnan mietinnön liikuntarakentamisen hierarkiamalli tuki. Tämä
merkitsi suurten liikuntakeskusten suosimista, usein piittaamatta laajalla alueella, esimerkiksi
uusilla esikaupunkialueilla, asuneiden kaupunkilaisten tarpeista. Suuntaus sai vastaansa kriittisen vähemmistön, jonka näkyvin hahmo oli arkkitehti Pekka Salminen. Salminen puhui
suurten urheilupuistojen sijaan hajakeskittävästä lähiliikuntapaikkojen rakentamisesta sivukaupunginosiin ja etenkin alati kasvaviin asuinlähiöihin.54
Kokkonen löytää Suomen julkisen urheilupolitiikan muutoksessa liikuntapolitiikaksi runsaasti yhtymäkohtia naapurimaa Ruotsin kehitykseen hieman aiemmin 1950–1960-luvuilla.
Siellä hyvinvointivaltion rakentamiseen liittynyt liikuntapolitiikka korosti kuntien roolin
kasvua ja niiden tarjoamien palveluiden ohjaamaa liikuntakulttuurin kehittymistä. Ruotsissa
urheilupolitiikan keskiössä ei enää ollut liikunnallisesti aktiivisimman kansanosan tarpeiden
täyttäminen, vaan huomioon otettiin myös vähän tai ei ollenkaan liikkuvien aktivointi. Tavallisen kansan kuntoliikuntaa palvelevaa toimintaa ei Suomessa ennen 1960-luvun loppua
juuri ollut, suurimpana poikkeuksena hiihtolatuverkostot. Toisaalta erityistä tarvetta tällaisille palveluille ei aiemmin ilmennyt. Liikunnan kehitys ja sen saama huomio yhteiskunnassa
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johtivat Suomessakin lopulta liikuntarakentamisen parempaan huomioimiseen yhteiskuntasuunnittelussa 1970-luvulla. 55 Samalla yhä useammin uusi liikuntapaikka nousi kuntien ja
kaupunkien toimesta, mihin Niemen toimikunnan mietintökin rohkaisi. Sen mukaan vastuu
suurten väestöryhmien liikuntapaikoista kuului lähinnä julkisille viranomaisille, joiden oli
varmistettava palveluiden saatavuus tasa-arvoisesti kaikille.56
1960-luvun lopun kehitys, kuntien roolin nousu ja yhteiskunnan selvästi kasvanut panostus
suppean kilpaurheilun sijaan laajamittaiseen ja kaikkia kansalaisia palvelemaan ja aktivoimaan pyrkineeseen kuntoliikuntaan merkitsivät siirtymää urheilupolitiikasta liikuntapolitiikkaan. Muutoksen ensimmäisinä indikaattoreina toimivat liikuntapaikat ja niiden rakentamista ohjanneet trendit. Liikuntapaikkojen tarjonta muuttui yksityisestä harrastuksesta julkiseksi palveluksi. Kehitys oli sidoksissa yleisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten hyvinvointivaltion nousuun. Myös liikuntakulttuurissa tapahtui muutos, joka laajensi liikunnan harrastajakuntaa ja monimuotoisti liikuntakulttuurin kenttää.

1.2. Oulun varovainen lähtö kunnallisen liikuntatoimen kasvu-uralle
1.2.1. Urheilutoimi kasvu-uran kynnyksellä
Oulun kaupunkiin oli perustettu urheilulautakunta jo vuonna 1924 ja ensimmäisen työntekijän kaupunki oli palkannut urheilutoimintaa hoitamaan vuonna 1945. 1950-luvulla Raatiin
noussut stadion ja uimahalli olivat eittämättä kaupungin urheilutoimen ylpeydenaihe. Muutoin urheilutoimen arkeen kuului lähinnä urheiluseura-avustusten jakaminen sekä hitaasti
lisääntyvien urheilu- ja palloilukenttien hallinnointi. Urheilun järjestämisestä vastasivat pääasiassa urheiluseurat. 1960-luvulla käynnistynyt järjestelmällinen kaupunkisuunnittelu alkoi
kuitenkin muuttaa tilannetta ja Oulussa, kuten muuallakin Suomessa, urheilu alettiin ottaa
keskeisempään asemaan esimerkiksi laadittaessa uutta yleiskaavaa.
Kuten liitekuviosta 1. voidaan nähdä, olivat urheilutoimen menot vuonna 1969, pitäen sisällään myös rakennusviraston budjettiin vielä tuolloin kuuluneet ulkoilu- ja urheilualueiden
kunnossapitomenot, noin 1 025 000 markkaa. Euroiksi vuoden 2012 arvoon muutettuna
summa vastaa noin 1 500 000 euroa. Tuloja toiminnasta kertyi samana vuonna, lähinnä
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uimahallilipuista ja kenttävuokrista, noin 240 000 euroa.57 Vuoteen 1972 mennessä näihin
lukuihin ei suuria muutoksia tullut, sillä vuonna 1972 urheilutoimen menot olivat noin 1
700 000 euroa ja tulot 265 000 euroa. Myös tulojen ja menojen koostumus pysyi hyvin samantyyppisenä. Ainoastaan urheiluseuroille jaettavat avustukset kasvoivat selvästi. Seuraavustusten osuus kokonaistaloudessa oli kuitenkin niin pieni, ettei kasvulla ollut suurta
merkitystä urheilutoimen kokonaisuuteen. Yksittäisille urheiluseuroille avustusmäärärahojen
lisääntymisellä oli varmasti kuitenkin suuri merkitys.58 Tilinpäätöslukemien tarkastelu kertoo
selvästi, ettei Oulussa vielä valtuustokaudella 1969–1972 tehty suuria taloudellisia lisäpanostuksia urheilutoimen laajentamiseen.
Urheilutoimeen palkattujen työntekijöiden määrä oli sitten vuoden 1945 ja ensimmäisen
työntekijän kasvanut hallinnoitavana olleiden urheilupaikkojen lisääntyessä vuosien mittaan.
Vuonna 1969 urheilu- ja ulkoilutoimiston alaisuudessa työskentelikin yhteensä 12 viranhaltijaa. Kaupungin rakennusvirastossa työskenteli lisäksi 20 kenttähenkilökuntaan ja siivoojiin
kuulunutta työntekijää, jotka siirtyivät 1969 johtosääntömuutoksella urheilu- ja ulkoilutoimiston alaisuudesta rakennusvirastoon. Kaupungin palkkalistoilla oli siis vuonna 1969 yhteensä 33 urheilutoimen yhteydessä työskennellyttä vakituista työntekijää.59
1970-luvulle tultaessa pääosassa urheilutoimen toiminnassa oli liikunta- ja ulkoilupaikkojen
hallinnointi. Urheilutoimen hallinnassa oli vuonna 1969 yhteensä 68 liikunta- ja urheilupaikkaa. Vaikka urheilupaikkojen määrä kuulostaa suurelta, täytyy huomata, että useissa
kohteissa, esimerkiksi Raatissa, Keskuskentällä ja Pakkalassa oli kerralla useita kenttiä samassa kohteessa. Kentät olivatkin jakaantuneet 33 eri kohteeseen, eri puolille kaupunkia.
Liikuntapaikkoja urheilutoimen hallinnassa oli vuonna 1969 liitetaulukon 1. mukaisesti.
Kuten liitetaulukon 1. liikuntapaikkojen jakaumasta nähdään, oli Oulun kaupungin liikuntapaikkatarjonta vielä 1969 melko kilpaurheilupainotteista. Urheilukeskukset Raatissa, Keskuskentällä ja Pateniemessä sekä eri puolilla kaupunkia sijainneet urheilu- ja palloilukentät ja
9 jääkiekkokaukaloa, puhumattakaan raviradasta, keskittyivät palvelemaan lähinnä urheiluseuroja ja kilpaurheilua. Tämä näkyy selvästi tarkasteltaessa kyseisten kenttien vuorolistoja,
joista lautakunta kaksi kertaa vuodessa teki vuorojakopäätöksen. Vuorojaossa suurin osa
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kenttien käyttöajasta varattiin urheiluseuroille ja yleisövuoroja oli vain muutamia60. Varhaisimmat laajempaa liikkuvien kuntalaisten joukkoa Oulussa palvelemassa olivat yhdeksän
yleistä uimarantaa, kunto- ja kilpaurheilun monikäyttöperiaatteella toiminut Raatin uimahalli
sekä ensimmäiset rakennetut ja valaistut kuntoradat Puolivälinkankaalla ja Kaukovainiolla.61

1.2.2. Urheilulautakunta aloitteellisena Oulun urheilua kehittämässä
Vuoden 1968 kunnallisvaalien tuloksiin perustuen valittiin myös urheilulautakunta nelivuotiskaudelle 1969–1972 (liite 1.). Urheilulautakunnan puheenjohtajaksi tuli vaaleissa kannatustaan selvästi nostaneen ja kaupunginvaltuuston toiseksi suurimmaksi puolueeksi SDP:n
rinnalle nousseen Kokoomuksen edustaja, rautatievirkailija Elias Jokiranta. Vaaleissa valtuuston suurimpana puolueena pysynyt, mutta 7 prosenttiyksikköä kannatustaan menettänyt SKDL sai kaksi jäsentä lautakunnan seitsenhenkiseen kokoonpanoon. Muut valtuustopuolueet SDP, LKP, Keskusta ja SMP saivat kukin yhdet jäsenet lautakuntaan.62
Tuoreen lautakunnan työ alkoi urheilutoimen kannalta muuttuneessa toimintaympäristössä.
Kaupunginvaltuusto oli edellisenä vuonna hyväksynyt urheilutoimen ensimmäisen johtosäännön osana eri hallintokuntien uudelleenorganisointia. Urheilulautakunnalle ja ulkoilu- ja
urheilutoimistolle tammikuussa 1969 voimaanastunut johtosääntö merkitsi niiden jo pitkään jatkuneen työn tunnustamista ja tunnistamista myös kaupungin johdossa, mikä lisäsi
tuntuvasti omaa päätäntävaltaa ja vastuuta toiminnastaan. Lautakunnan tehtävien määrä
kasvoikin uudistusten myötä ja se alkoi kokoontua kuukausittain. 63 Kuukausittaisetkaan
kokoontumiset eivät pian riittäneet, vaan vuonna 1972 kokouksia pidettiin jo 16.64
Lautakunnan tehtävien määrä siis lisääntyi selvästi ja se sai uuden johtosäännön turvin tehdä entistä useammin talousarvionsa puitteissa itsenäisiä päätöksiä. Lautakunnan päätöksistä
enää suurimmat ja lähinnä talouteen liittyvät alistettiin kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi, toisin kuin ennen, jolloin lautakunnan tehtävät olivat lähinnä kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston päätöksiä valmistelevia. Uuden johtosäännön perusteella lautakunnasta tuli selvästi vahvempi päätöksentekijä.65 Lautakunnan roolin ja tehtävien muuttuminen
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62 Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 1980, 100.
63 Urheilulautakunnan toimintakertomus 1969 ja Urheilulautakunnan johtosääntö 1968. UrhLtkA, OKA.
64 Urheilulautakunnan toimintakertomus 1972. UrhLtkA, OKA.
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yhdistettynä valtakunnalliseen urheilupolitiikan kehitykseen, motivoi varmasti lautakuntaa ja
sen alaisuudessa toimivaa ulkoilu- ja urheilutoimistoa suhtautumaan tehtäviinsä uudella
tavalla. Itsenäisyyden ja vastuun kasvu pakotti jo tähän, mutta samalla kannusti kehittämään
toimintaa ja olemaan aloitteellinen eri tavalla kuin aikaisemmin.
Vuosia 1969–1972 vauhdittivat valtakunnallisesti taloudelle varsin suotuisat ajat. Oulun
kaupungin kunnalliskertomuksissa noilta vuosilta voitiin jokaisessa todeta tämän kasvattaneen myös Oulun kaupungin taloutta ja toimintaa.66 Aika olikin otollinen kaupungin toimintojen lisääntymiselle myös lakisääteisten tehtävien ulkopuolella, kuten urheilu- ja liikuntatoimessa ja se lisäsi uskoa tulevan kasvun luomiin kehitysmahdollisuuksiin. Osin näistä
syistä ja osin siitä syystä, että Oulun väkiluku kasvoi erittäin nopeasti, noin 1500 asukkaan
vuosivauhdilla67, korostui myös tarve lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja visiointia pidemmälläkin aikatähtäimellä tulevaisuuteen.
Kaupungin väkimäärän nopea kasvun loi omat haasteensa kaupungille ja sen palveluntarjonnalle. Oulun asukasluku puhkaisi 90 000 asukkaan rajan vuonna 1972. Haasteen suuruutta lisäsi se, että väestönkasvu keskittyi uusiin kaupunginosiin, lähiöihin, joiden peruspalveluiden järjestämisessä kaupunki tuntuikin olevan alituiseen jäljessä.68 Mielenkiintoista
on, että liikuntapalvelut alettiin nähdä varsin keskeisinä ja toivottuina palveluina uusilla
asuinalueilla. Tämä heijastui uusien kaupunginosien runsaana aloitteellisuutena liikuntapalveluiden järjestämiseksi uusille asuinalueille. Kaupunginosista tulleita aloitteita käsiteltiinkin
1960–1970-lukujen vaihteessa useita ja ne lisääntyivät vuosi vuodelta, kuuluen lopulta lähes
jokaisen lautakunnan kokouksen asioihin. Aloitteiden tekijänä oli useimmiten joko paikallisten koulujen opettajat, kaupunginosien pienkiinteistöyhdistykset tai Keskustan, SDP:n tai
SKDL:n paikallisosastot. Perusteluissa korostuivat useimmiten lapset ja nuoret sekä heidän
palveluntarpeensa.69 On vaikea sanoa tämän tutkielman puitteissa oliko uusien asuinalueiden aloitteellisuus kuinka aktiivista muiden kaupungin hallintokuntien, kuten sosiaali- ja
terveystoimen tai opetustoimen osalta, mutta ainakin liikuntapalveluiden suhteen kysyntää
palveluille tuntui olevan, mikä oli uusi asia.
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Kehittynyt tilanne oli hieman ristiriitainen, kun muistetaan liitekuvion 1 urheilutoimen talouskehitystä kuvaavat käyrät. Mainittuina vuosina urheilutoimen rahasummat eivät juuri kasvaneet, vaikka vaatimukset liikuntapalveluiden järjestämiseen lisääntyivät. Ristiriitaa korosti
kaupungin yleiselle taloudelle otollinen aika, jota 1960–1970-luvun vaihteen vuodet olivat.
Vielä tässä vaiheessa ei urheilutoimi päässyt nauttimaan kaupungin talouden ja resurssien
kasvusta. Tilanne oli lautakunnalle varmasti ikävä, koska se ei kyennyt vastaamaan niukkoina pysyneillä resursseillaan kaikkiin kaupunkilaisten tarpeisiin.
Taloustilanteen tietty staattisuus ei kuitenkaan estänyt lautakuntaa osallistumassa kaupunkisuunnittelutyöhön, josta ensimmäisenä konkreettina merkkinä valmistui 1971 Oulun kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelma TTS 1972–1981.70 Paria vuotta aiemmin 1969, lautakunta oli tosin jo tehnyt oman 10-vuotisen rakentamissuunnitelman, joka sisälsi 1970luvulla rakennettaviksi halutut liikuntapaikat sekä niiden summittaiset rakennusvuodet. Tästä suunnitelmasta puuttui kuitenkin vielä tarkemmat rakentamis- ja taloussuunnitelmat sekä
muut varsinaiset pohjatiedot hankkeista. Kyseessä olikin enemmin ”toivomuslista” tulevalle
vuosikymmenelle, kuin varsinainen systemaattisen suunnittelun tulos. Kiireellisimpänä rakennuskohteena lautakunta piti suunnitelmassaan Sankivaaran hiihtokeskusta, joka tulisi
rakentaa jo vuoden 1972 loppuun mennessä. Seuraavina hankkeina listalla olivat Raatin
urheilukentän laajennus, uusi uimahalli ja tavoite rakentaa uusi palloilukenttä ja jääkiekkokaukalo joka vuosi.71 Ensimmäisenä hankkeista toteutui Raatin urheilustadionin laajennusperuskorjaus vuoden 1971 Kalevan kisoja varten. Huomattavaa oli että Raatin remontissa
saama kestopäällyste oli vasta kahdeksas koko Suomessa.72

1.2.3. Poliittisesti kuuma Urheilutalo ja kaupungin heikko sisäliikuntatilatilanne
Uudet, kasvavaa suosiota osakseen saaneet sisäpallopelit, lentopallo- ja koripallo, lisäsivät
sisäliikuntatilojen tarvetta Suomessa 1960-luvulla. Pallopelit ja vanhemmat sisäliikuntaharrastukset kuten paini, nyrkkeily ja voimistelu olivat saaneet yhä useammin katon päänsä
päälle kunnallisista urheilu- ja liikuntahalleista. Oulussa tilanne oli kuitenkin toinen. Oulun
kaupungilla ei ollut omistuksessaan sisäliikuntaan soveltuvia tiloja, joita se olisi pystynyt
niitä tarvitseville tarjoamaan. Vanhojen koulurakennusten salit olivat liian pieniksi rakennetOulun kaupungin kunnalliskertomus 1971, 30 ja Urheilulautakunnan pöytäkirja 11.11.1970. UrhLtkA,
OKA.
71 Urheilulautakunnan pöytäkirja 23.10.1969. UrhLtkA, OKA.
72 Urheilulautakunnan pöytäkirjat 24.3.1971 ja 15.4.1971. UrhLtkA, OKA. Katso myös Kokkonen 2010, 135.
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tuja ja muutoinkin sisäliikunnan harrastamiseen huonosti soveltuvia. Ongelman aiheutti
myös se, että koulusalien saaminen koulutoiminnan ulkopuoliseen käyttöön oli usein vaikeaa niistä päättävien päättäjien asenteiden vuoksi.73 Oulun osalta lievitystä tilanteeseen olivat
tarjonneet kaupungissa toimineet urheiluseurat joista ainakin Oulun Pyrinnöllä ja
ONMKY:llä oli omistuksessaan urheilutalot. Lisäksi Oulun Tarmon Tarmolassa oli liikuntatiloja.74 Kaupunki itse oli jo pitkään suunnitellut oman urheilu- ja nuorisotalon rakentamista Raatiin, mutta asia oli aina lykkääntynyt hankkeen kalleuden vuoksi.75
Yksityisesti rakennetuista ja seuratyöllä pyörivistä halleista etenkin Pyrinnön Kiistolasäätiön kautta omistama Urheilutalo, tai paremmin tunnettu Pyrinnön talo, oli tärkeä sisäliikuntapalveluiden tarjoaja kaupunkilaisille. Siksi raskaasti tappiolliseksi 1960-luvun lopulla
muuttuneen talon myyntisuunnitelmat olivat vakava paikka oululaiselle urheiluelämälle.
Pyrinnön taloa tarjottiin lopulta myytäväksi kaupungille ja ehdotettiin sen toiminnan jatkamista julkisin varoin pyöritettävänä urheilutalona.76 Urheilulautakunta suosittikin talon lunastamista kaupungille. Perusteluina pidettiin sisäliikuntatilojen huutavaa pulaa ja sitä, ettei
kaupunki omistanut itse yhtään sisäliikuntahallia toisin kuin lähes kaikki muut samankokoiset kaupungit. Samalla lautakunta kuitenkin totesi talon toiminnan olevan niin tappiollista,
että sen taloudellisten lisäresurssien tarve olisi suuri talon oston myötä.77
Asiasta päätettiin loppusyksystä 1969 kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.
Käsittelyn aikana ja päätösten jälkeen siitä kirjoiteltiin poikkeuksellisen paljon ainakin paikallisen sanomalehti Kalevan sivuilla ja keskustelu kävi kuumana. Neuvottelut talokaupasta
ehtivät jo kertaalleen katkeamaan alkusyksystä ja Pyrintö ilmoitti vuokraavansa talon Pohjanmaa Oy:lle kauppatiloiksi. Tähän kaupunki vastasi nostamalla esiin, että Pyrinnön tontti
oli kaavoitettu urheilurakennukselle, minkä vuoksi sitä ei voisi käyttää kauppatarkoitukseen.
Välillä näyttikin jopa siltä, että kun kauppoja ei tullut, eikä Pyrinnöllä ollut varaa taloa enää
ylläpitää, eikä lupaa vuokrata, oltaisiin toimiva ja vain seitsemän vuotta vanha talo jouduttu
purkamaan. Kalevan mukaan kaupunginvaltuuston vasemmisto esti kaupunkia ostamasta ja
Pyrintöä vuokraamasta taloa. Tätä kummasteltiin, koska julkisesti omistettuna talo olisi

Komiteamietintö 1976: 87, 270–271.
Aikavuori & Kulju 2004, 45–46; Ritola & Koponen 1997, 139 ja Seppälä 1996, 127.
75 ”Oulun kunnallinen urheilutalo Raattiin rakenteille suunniteltua aikaisemmin?” (artik.). Kaleva 14.8.1969.
76 Ibidem.
77 Urheilulautakunnan pöytäkirja 24.4.1969. UrhLtkA, OKA.
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palvellut laajempia kansanryhmiä ja olisi ollut demokraattisesti hallinnoitu.78 Vaikka Kalevan uutisoinnissa ei suoraan sanota, antaa se vihjaamalla urheiluseurojen intresseihin yli
järjestörajojen kuvan, että poliittisen vasemmiston toiminta Urheilutaloasiassa olisi liittynyt
SVUL:n ja TUL:n välisiin järjestökiistoihin.
Urheilujärjestöjen väliset ristiriidat ja niiden vaikutus poliittisiin päätöksiin käy selvemmin
ilmi Kansan Tahdon uutisoinnissa, jossa vastattiin tiukkasanaisesti Kalevan esittämiin vihjailuihin ja korostettiin Urheilutalon oston huonoja puolia. Lisäksi kiellettiin vasemmistotaustaisten kunnallisvaikuttajien tietoinen Pyrinnön tilanteen vaikeuttaminen Urheilutalonsa
kanssa. Kansan Tahdossa kuitenkin pidettiin mahdottomana sitä että urheiluseurat rakentavat urheilutiloja joiden rakentamiseen kaupungilla ei ollut varaa, mutta jotka kuitenkin lopulta kaatuivat kaupungin maksettaviksi. Näin oli tapahtumassa urheilutalon ja tekojääradan
kanssa, joissa molemmissa taustalla olivat suuret SVUL-seurat ja -vaikuttajatahot. Samalla
Kansan Tahto teroitti että Oulun TUL-seuroillakin on omia toimitalojaan, mutta ne oli
rakennettu siten, että niiden ylläpidosta selvittiin omin voimin. Myös Urheilutalon omistavan Kiistola-säätiön taustavoimien ja kaupungin suurimman SVUL-seura Pyrinnön intressejä ja keinottelua kiinteistöasialla spekuloitiin lehden erikoisartikkelissa.79 1960-luvun lopulla vasemmisto-oikeisto vastakkainasettelu urheilujärjestökentällä oli vielä voimissaan.
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle Urheilutalon ostoa. Valtuuston käsittelyssä
asian vaikeus näkyi selvästi kun päätös pöydättiin kahdesti ja vasta kolmannella kerralla
saatiin äänestyksen kautta ostamiselle kielteinen päätös aikaan. Päätöksen pitkittäminen ja
kielteinen päätös tehtiin vasemmistopuolueiden SKDL:n ja SDP:n toimesta, kun taas porvaripuolueissa kannatus hankkeelle oli yksimielistä. Lopullisessa äänestyksessä oston vaatima määräenemmistö jäi neljän äänen päähän 26-19. SKDL:n ja SDP:n edustajat, neljää lukuun ottamatta, äänestivät ostoa vastaan ja muiden puolueiden edustajat puolesta.80
Niin Kansan Tahto kuin Kalevakin olivat lehtinä selvästi puolensa Urheilutaloasiassa valinneet, sen verran negatiiviseen tai positiiviseen sävyyn talon ostosta ja vastapuolen argumenttien puutteista uutisoitiin. Kalevan kohdalla huomionarvoista on kuitenkin se että lehden mielipidepalstoilla oli runsaasti niin talon ostoa tukevia, kuin sitä vastustaviakin lukijoi-

Kaleva 15.10.1969.
”Kaupungilla maksatetaan viulut: Oulussa kiistellään urheilutalosta” (artik.). Kansan Tahto 18.10.1969.
80 Kaleva 18.11.1969 ja 10.12.1969.
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den kirjoituksia. Kirjoituksissa ihmeteltiin niin asian puoluepoliittisia tarkoitusperiä, hankkeen hintaa kuin Oulun kokoisen kaupungin huonoja liikuntapalveluita yleensä ja sisäliikuntapalveluita erityisesti.81
Kun kaupunki ei ostanut Urheilutaloa Pyrinnöltä, vuokrasi urheiluseuran Kiistola-säätiö sen
Pohjanmaa Oy:lle kauppatiloiksi ja opettajaseminaarille opetustiloiksi seuraavana vuonna.82
Kaupunginjohtajan kyyninen kommentti päätökseen kertoi ehkä jotain kaupungin korkeimman johdon suhtautumisesta urheilutoimeen 1970-luvun alussa: ”Ei Urheilutalon
puutteeseen kukaan ole kuollut.”83 Kaupungin huono sisäliikuntatilatilanne ei helpottanut ja
kaupungin oman nuoriso- ja urheilutalon rakentaminen Raatiin olikin useita kertoja eri yhteyksissä esillä niin lehtien palstoilla, kuin urheilulautakunnassa. Uuden talon rakennushankkeen kalleuden vuoksi sitä siirrettiin kerta toisensa jälkeen tulevaisuuteen. Mielenkiintoista Pyrinnön taloasiassa on huomata, että vaikka kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa se herätti kiivasta keskustelua ja tiukkoja äänestyksiä, asettui urheilulautakunta
tukemaan hallin ostoa ainakin pöytäkirjojen mukaan ilman äänestyksiä, yksimielisesti.

1.2.4. Kallista jäätä ja suuria suunnitelmia Raksilassa
Ennen Pyrinnön urheilutaloasiaa oli oululaisen kunnalliselämän kuuma urheilu-kysymys
ollut kaupungin osallistuminen jääurheilun, ennen kaikkea jääkiekon, harrastusolosuhteiden
järjestämiseen. Monien muiden kaupunkien tavoin Ouluun oli 1960-luvun alussa perustettu
paikallisen jääkiekkoväen toimesta säätiö, tavoitteenaan koneellisen tekojääradan rakentaminen. Säätiön kehityskin noudatteli Oulussa samanlaista kaavaa kuin muissa kaupungeissa,
eli varsinaisen tekojääradan valmistuttua se ajautui melko pian konkurssin partaalle. Vararikossa ollut säätiö kääntyi avunpyyntöineen keväällä 1966 kaupungin puoleen. Tiukan väännön ja lukuisten äänestysten jälkeen tekojääratastadionsäätiö kaatui velkoineen kaupungin
syliin. Ilmasen mukaan kaupungin hätään tulo, merkittävä osallistuminen tekojääratasäätiöön ja jääkiekon näkyvä tukeminen sitä kautta, herätti suurta vastustusta muussa urheiluväessä ja kaupungin veronmaksajissa. Suurin merkitys tapahtumaketjulla oli kuitenkin periaat-

Esimerkiksi E.M., ”Kaupunki ja Pyrinnön talo” (mielip.). Kaleva 19.10.1969; Aimo Frondelius, ”Kirje Urheilutoimitukselle: Pulmallinen Urheilutalo” (mielip.). 25.11.1969 ja Pyrinnön Urheiluhallin kaupungille ostoa
kannatta tavallinen ihminen, ”Poliitikkojen Pyrintön” (mielip.). 7.12.1969.
82 Aikavuori & Kulju 2004, 46.
83 Kaleva 23.5.1970.
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teellinen, kaupunki osoitti toimillaan olevansa valmis ottamaan vastuulleen suuria urheilulaitoshankkeita ja käyttämään niihin veromarkkoja, mikäli ne eivät yksityisesti onnistuneet.84
Syksyllä 1972 tekojääratastadion siirtyi lopullisesti kaupungin omistukseen ja ylläpidettäväksi kun säätiöltä loppuivat kassavarat. Kaupunginhallitus asetti tekojäästadionin urheilulautakunnan hallintaan ja siitä tulikin toinen urheilutoimen urheilulaitos-kategoriaan sijoittuva
urheilu- ja liikuntapaikka Raatin uimahallin ohella. Jo edellisenä talvikautena kenttä oli ollut
kaupungin ylläpitämä säätiön talousongelmien vuoksi. Tekojääradan kanssa lautakunta joutuikin syksyllä 1971 pohtimaan tehtävänsä perimmäistä tarkoitusta, kun talousarviossa olleet varat luistelualueiden kunnossapitoon olivat loppumassa kesken ja tekojääradan koneellinen jäädyttäminen olisi niellyt moninkertaisen summan rahaa. Ratkaisuna lautakunta päätti, ettei vain ”pientä eliittipelaajien joukkoa palvelevaa” ja kallista tekojääradan koneistoa
enää käytetä, vaan tekojäärata jäädytetään luonnonjäänä, kuten muutkin luistelukentät. 85
Vastakkain oli siis selvästi kilpaurheilun tukeminen kaupungin varoilla ja tavallisten kaupunkilaisten liikuntapalvelujen järjestäminen, joiden välillä tehtiin tietynlainen kompromissi.
Kehitys jääurheilurintamalla ei pysähtynyt tekojääratoihin vaan seuraavana vuoroon tulivat
jäähallit, joista ensimmäiset nousivat vuoden 1965 jälkeen Tampereelle, Helsinkiin ja Raumalle. Oulun tekojääratastadionsäätiö oli aktiivinen hallin saamiseksi myös Ouluun ja teki
asiasta aloitteen kaupungille syksyllä 1970. Urheilulautakunnassa asiasta käytiin ”runsaasti
puheenvuoroja herättänyt” keskustelu, jonka jälkeen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kunnallisen ”monikäyttöhallin” suunnittelun aloittamista vuonna 1971. Hallin
hinnaksi arvioitiin tuolloin miljoona markkaa eli noin 1,5 miljoonaa euroa, joka oli lähes
yhtä paljon kuin kaikki urheilutoimen menot yhteensä kyseisenä vuonna.86 Jäähalli oli yhtäkkiä kiilaamassa urheilulautakunnan 1969 hyväksymän 10-vuotissuunnitelman hankkeiden
ohi, jättäen taakseen muun muassa Sankivaaran virkistyskeskuksen, Raatin urheilukeskuksen laajennuksen sekä pallokenttien ja jääkiekkokaukaloiden rakentamisen esikaupunkialueille. Tämä ja verovarojen käyttö jääkiekon ja kilpaurheilun tukemiseen herätti myös kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan Kalevan yleisöosastossa.87

Ilmanen 1996, 133.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 24.9.1971, 24.11.1971, 12.1.1972 ja 9.8.1972. UrhLtkA, OKA.
86 Urheilulautakunna pöytäkirja 2.9.1970. UrhLtkA, OKA.
87 Ulkoilua harrastava, ”Tekojäärata urheilua harrastaville Ouluun” (mielip.). Kaleva 30.11.1970; Sulo Ruokolainen, ”Ulkoilua harrastavalle” (mielip.). 3.12.1970; Veli Mäki, ”Keskustelua urheilusta” (mielip.). Kaleva
14.12.1970 ja Hallin puolesta, ”Kylmähallihanke” (mielip.). Kaleva 17.12.1970.
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Aivan heti ei kaupunginhallitus urheilulautakunnan aloitteeseen halliasiassa reagoinut, mutta
1972 perustettiin urheilulautakunnan aloitteesta kylmähallisuunnittelutoimikunta ja hanke
alkoi edistyä nopeasti.88 Loppuvuodesta lähetettiin jo hallin suunnitelmat opetusministeriöön hyväksyttäviksi veikkausvoittovarojen anomiseksi. Opetusministeriössä suunnitelmat
otettiin vastaan myönteisesti, kaupungin kasvanutta urheilu- ja liikuntapaikkainvestointihalukkuutta kiitellen.89 Oulu oli jossain määrin ”pakotettu” jäähallin rakentamiseen, sillä muut
samankokoiset ja pienemmätkin kaupungit Suomessa olivat lähteneet hallirakentamiseen
suurella innostuksella. Vuosikymmenen vaihteessa Oulu oli jäämässä muiden jälkeen. Jääkiekkoväen aktiivinen lobbaustyö paikallisesti ja valtakunnallisesti perustui aluksi kansainvälisessä kilpailussa ja paikallisesti Suomen tasolla menestymiseen. Lopullisesti Oulussa, kuten
monessa muussa kaupungissa, muuttunut taktiikka ja hallien monikäyttöisyyden korostaminen saivat kaupungit avaamaan rahahanojaan kalliille jäähallihankkeille. Unohtaa ei tosin voi
sitäkään, että jääkiekko teki harrastajamäärissä 1960–1970-lukujen vaihteessa suurta läpimurtoa monella paikkakunnalla, myös Oulussa ja sen myötä kasvoi kysyntä melko vähäisille
harjoitus- ja pelivuoroille varsin kovaksi. 90 Jääkiekkoilijoiden lobbaustyön onnistumisesta
kertoo kuitenkin se, että suuntaus jäähallien rakentamisessa oli selvästi yleisen trendin vastainen kuntien alkaessa panostaa muutoin yhä enemmän laajoja kansanryhmiä palveleviin
liikuntapalveluihin kilpaurheilua palvelevien urheilupaikkojen sijaan.
Tekojäärata sijaitsi Raksilassa, noin kilometrin kaupungin keskustasta itään. Kaupungilla ja
etenkin urheilulautakunnalla oli suuria suunnitelmia alueen kehittämiseksi valtakunnan tason urheilukeskukseksi 1970-luvun aikana. Kaupungin fyysinen kasvu oli kuitenkin syönyt
huomattavasti alkuperäistä, 25 hehtaarin laajuista yleiskaavan urheilu- ja ulkoilualuevarausta
vuodelta 1960. Keväällä 1969 lautakunta joutuikin toteamaan, ettei alkuperäiselle urheilu- ja
ulkoilupuistosuunnitelmalle ollut mahdollisuuksia ja ulkoiluun tarkoitetut alueet siirtyisivät
noin 3 kilometriä kaakkoon, Oulujoen varteen Iinattiin. Raksilan suunnitelmissa päätettiinkin kääntyä kohti kaupunkirakentamisen ympäröimää urheilulaitospohjaista urheilukeskusajattelua. Päätös merkitsi ulkoilualue-aspektin hylkäämistä suunnitelmissa, pois lukien alueelta alkava viherväylä Iinattiin. Samalla todettiin, että Iinattiin täten kehitettävän ulkoilu- ja
liikunta-alueen lisäksi kaupunkiin tulee vastaavat ulkoilualueet Hiukkavaaraan ja tulevan
yliopiston ympäristöön Kuivasjärvelle. Raksilan urheilukeskukseen päätettiin sijoittaa siellä
Urheilululautakunnan pöytäkirja 15.8.1972. UrhLtkA, OKA.
Kaleva 11.11.1972.
90 Kokkonen 2010, 139–141; ”Jatkuuko noususuuntaus – toiveet ovat jäähallissa” (artik.). Kaleva 23.5.1970 ja
”Mietintö jäi pöydälle – toimikunta esittää Ouluun 8000 katsojan kylmähallia” (artik.). Kaleva 2.11.1971.
88
89

31

jo olevan tekojääradan ja Pakkalan palloilukenttien lisäksi uimahalli, jäähalli, valaistu kuntorata sekä tennistä, lentopalloa ja koripalloa palvelevia pienpallokenttiä. 91 Ensimmäisenä
rakennusvuoroon suunnitelmista tuli valaistun kuntoradan rakentaminen syksyllä 1972.92
Vaikka liikunta- ja urheilurakentaminen otettiin entistä paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussa, joutui se taistelemaan olemassaolostaan muun rakentamisen kanssa. Tästä
Raksilan urheilualueen pienentyminen, Oulunsuun Kastellinhäkin urheilukentän jääminen
tien alle, Tuiran urheilukentän kaavoittaminen asunnoiksi sekä Heinäpään urheilualueeksi
kaavoitetusta alueesta ison palan lohkaisu Oulu Oy:n teollisuusalueen laajennukseen olivat
hyviä esimerkkejä vuosilta 1969–1972. Kaikissa tapauksissa urheilulautakunta kritisoi liikunta- ja urheilupaikkojen unohtamisesta ja suoranaista jyräämistä, muttei voinut juuri mitään
tapahtumille. 93 Mielenkiintoista onkin, että vaikka useimmissa uusissa asuinaluesuunnitelmissa asukkaiden liikuntamahdollisuudet oli ainakin jollain tapaa huomioitu, joutuivat liikuntapaikat usein ”jyrän alle” kun vanhempia alueita rakennettiin uudelleen.
Jääurheilupaikkakeskustelun rinnalla eteni toinenkin suuri liikuntalaitoshanke, kaupungin
toisen uimahallin rakentaminen. Kun Raattin uimahallin 10-vuotisjuhlia vietettiin syksyllä
1969, pidettiin jo selviönä että toinen uimahalli olisi rakennettava melko pian. Kävijämäärät
Raattissa olivat nousseet kestämättömän korkealle tasolle ja ainoa rakentamista hidastanut
tekijä tuntuikin olevan kaupungin tiukka talouslinja. Raattin kävijämäärissä näkynyt uintiharrastuksen kasvu ja sen merkitys nosteessa olevalle kuntourheiluille olivat seikkoja joihin
uuden hallin rakentamisessa vedottiin. Kalevan mielipidepalstoillakaan uimahallisuunnitelmat eivät saaneet osakseen samanlaista kritiikkiä kuin jäähankkeet. Ainoana keskustelun
aiheena tuntui olevan uuden uimahallin sijainti, josta urheilulautakunta teki edellä mainitussa Raksilan urheilukeskuksen suunnitelmassa ratkaisevan linjauksen Raksilan puolesta,
myös ehdolla sijoituspaikaksi olleiden Hiukkavaaran, Kuivasjärven ja Karjasillan sijaan.94
Raksilan urheilukeskussuunnitelman jälkeen alkoi tapahtumien nopea eteneminen ja maaliskuussa 1970 kaupunginhallitus asetti Raksilan uimahallin suunnittelutoimikunnan tekemään suunnitelman hallin toteuttamiseksi. Seuraavana vuonna, marraskuussa 1971 toimiRaksilan urheilualue suunnitelma, liite urheilulautakunnan pöytäkirjaan 20.5.1969. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 13.9.1972. UrhLtkA, OKA.
93 Urheilulautakunnan pöytäkirja 29.5.1969, 11.11.1970 ja 19.4.1972. UrhLtkA, OKA.
94 ”Terveyttä ja virkistystä 10 vuotta – Oulun uimahalli kävijämääräältään asukaslukuun verrattuna kärjessä”
(artik.). Kaleva 15.11.1969; ”Tilanne Oulun uimahallissa: Jopa 1.000 uimaria päivässä, mutta uuden hallin
saaminen vie vuosia” (artik.). Kaleva 2.12.1969 ja Penninen, ”Lisää uimahalleja” (pak.). Kaleva 3.12.1969.
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kunnan työ oli valmis ja opetusministeriöön lähettiin veikkausvoittovarojen anomiseksi
suunnitelmat Suomen suurimman uimahallin rakentamisesta Raksilaan. 95 Uimahallihanke
eteni siis melko jouhevasti, ilman suurempaa vääntö kaupungin eri toimielimissä, verrattuna
esimerkiksi samanaikaiseen tekojäärata ja jäähalliasiaan.

1.2.5. Kaupunkilaiset liikkeelle kuntourheilulla ja urheilupaikkasuunnittelulla
Raksilan urheilukeskus suurine urheilulaitoskomplekseineen nousi Jokirannan johtamalla
lautakunnan toimikaudella 1969–1973 urheilulautakunnan ja kaupungin urheilutoimen keskeisimmäksi kehittämisen kohteeksi, ehkä jopa hieman varkain. Raksilasta oli muodostumassa kasvavan kaupungin urheilutoiminnan hermopiste ja keskus. Urheilulautakunnan
suunnitelmat eivät kuitenkaan rajoittuneet pelkästään Raksilaan. Suunnitelmista muodostui
pitkälle tulevaisuuteen kaupungin liikuntapalvelujen kehittämistä luodannut kokonaisuus.
Merkittävimmät niistä olivat 1970 hyväksytty laajapiirteinen Oulun kaupungin vapaa-aikaja virkistyssuunnitelma ja sitä syventänyt urheilualueohjelma seuraavana vuonna.
Ajalle tyypillisessä liikuntapaikkojen hierarkiaan perustuneessa suunnittelussa Raksilan urheilukeskuksesta seuraavalle hierarkiatasolle suunniteltiin pienempiä urheilukeskuksia palvelemaan kaupungin suuralueiden asukkaita ja paikallisia lähiliikuntapalveluita palvelemaan
asukkaita kaupunginosittain. Suurten urheilukeskusten, kuten Raksilan, ajateltiin palvelevan
30 000 – 50 000 kaupunkilaisen joukkoa ja niihin pyrittiin sijoittamaan suurimmat urheilulaitokset. Pienten urheilukeskusten palvelualueella asui 10 000 – 30 000 kaupunkilaista ja
tällaisia keskuksia suunniteltiin Heinäpäähän, Tuiraan, Pateniemeen, Kuivasjärvelle, Hiiroseen ja Lintula-Nokelan alueelle. Palvelukattauksen täydensivät suunnitelmassa jokaiseen
kaupunginosaan sijoitettavat jokapäiväisessä käytössä olevat lähiliikuntapaikat, kuten pallokentät ja valaistut kuntoradat sekä mahdolliset uimarannat. Eräät lajit, ennen kaikkea maastohiihto, vaatisivat vielä omat, kaikkia kaupungin lajiharrastajia palvelevat keskuksensa. 96
Edellä mainittujen liikuntasuunnittelun periaatteiden mukaisten suunnitelmien kautta Oulu
olikin saamassa oman kolmiportaisen liikuntapaikkasuunnitelmansa rungon, joka oli omiaan päivittämään ja selkeyttämään urheilulautakunnan tavoitteita 1970-luvulle tultaessa.
Samalla ne kertoivat 1970-luvun suuresta yhteiskunnallisesta suunnittelu-uskosta.
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Kaleva 18.11.1971.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 15.9.1970. UrhLtkA, OKA ja Kaleva 21.5.1970 ja 27.1.1971.
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Laaditut suunnitelmat olivat vielä varsin teknisiä, lähtökohtinaan rakentaminen ja sen aikataulutus. Niissä ei vielä korostettu niinkään kaupunkilaisia liikkujina tai liikunnan tutkimustietoa, kuten jo tuolloin valtakunnallisessa liikuntapoliittisessa keskustelussa oli tullut tavaksi. Vapaa-aika- ja virkistyssuunnitelmassa vuodelta 1970 sekä vuotta myöhemmin valmistuneessa liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmassa näkyi kuitenkin jo selvästi kuntourheilun
nouseva merkitys kaupungin palvelutarjonnalle. Tavallisen kaupunkilaisen liikuntaa tukevat
elementit, ennen kaikkea kaupunginosien lähiliikuntapalvelut, huomioivat nimenomaan
kuntourheilun tarpeet ja kannustavuuden. Muutos vain muutamaa vuotta aiempaan asennoitumiseen oli selvä. Tuolloin kilpaurheilun näkökulmat ja usein suuret rakennushankkeet
vielä voittivat kuntourheilun kaupungin suunnitelmissa.
Urheilulautakunta tarttui kuntourheilun haasteeseen Oulussa tosissaan. Kaupungin urheilupaikkatarjonta ei ennen 1970-lukua juuri palvellut kuntoilijoita, eikä urheilutoimiston yhden
urheiluohjaajan resursseista riittänyt juurikaan aikaa kuntourheilun ohjaamiseen ja järjestämiseen. Tärkeintä kuntourheilun edistämistä kaupungin toimesta olivat uimakoulut, jotka
liikuttivat satoja oululaisia lapsia ja nuoria.97 Tilanne ei ollut kovin mairitteleva ja kaupunkilaiset viestivät tyytymättömyydestään esimerkiksi Kalevan mielipidepalstalla sekä urheilulautakunnalle tulleina palautteina ja aloitteina tilanteen parantamiseksi.98 Vuosi 1970 oli koko
maassa liikunnan teemavuosi ja kaikki kunnat oli haastettu mukaan siihen. Teemavuosi ja
sen järjestelyt olivat urheilulautakunnan mielestä hyvä hetki palkata toinen liikuntaohjaaja
urheilutoimistoon. Kaupungin kuntourheilupalveluiden kehittämisellä perustellen lautakunta saikin talousarvioonsa uuden liikunnanohjaajan viran vuodeksi 1970. Kuntourheiluun
keskittyväksi liikunnanohjaajaksi valittiin Hannu Saarela.99 Kaleva julisti toiveikkaasti uuden
kuntourheiluun keskittyvän liikunnanohjaajan palkkaamisesta uutisoidessaan: ”Oululaiset
kuntourheilun harjoittajat, liikkumisen ystävät ovat ehkä parempien aikojen edessä - - Oulu
aikoo pyrkiä pois koko maan listojen viimeisiltä sijoilta ja parantaa kuntourheilutoiminnan
mahdollisuuksia.”100

Urheilulautakunnan pöytäkirja 21.8.1969. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 24.4.1969. UrhLtkA, OKA; Hiihtäisin jos tietäisin ”Harrastushiihto” (mielip.). Kaleva 3.2.1969 ja Kirjeitä toimitukselle, ”Kuntourheilu ja kaupunkimme” (mielip.). Kaleva 5.2.1969.
99 Urheilulautakunnan pöytäkirja 18.12.1969. UrhLtkA, OKA.
100 L.T. ”Oulu pyrkii tarjoamaan entistä enemmän ja parempaa myös kuntourheilussa” (artik.). Kaleva
23.12.1969.
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Saarela laati työnsä alkajaisiksi useita suunnitelmia ja ohjelmia kaupungin kuntourheilupalveluiden toteuttamiseksi. Hän alkoi myös järjestää kuntourheilutoimintaa muun muassa
erilaisten kampanjoiden ja tempausten, kuten Kansanhiihdon ja urheilukoulujen muodossa.
Ilmeisen tyytyväisenä saavutettuihin tuloksiin urheilulautakunta päätti vakiinnuttaa kuntoliikuntatoiminnan jatkumaan vielä Kunto-70 teemavuoden jälkeenkin. 101 Kuntourheilijoita
palvelevassa liikuntapaikkarakentamisessa korostuivat valaistut kuntoradat/-ladut, joiden
rakentamiseen päätettiin alkaa panostamaan todenteolla 1972 valmistuneen kuntoratasuunnitelman mukaisesti 15 lisäkilometrin vuosivauhdilla. 102 Kuntourheiluun käytetyt summat
pysyivät silti vaatimattomia, verrattuna vaikkapa miljoonien urheilulaitoshankkeisiin. Usein
puhe oli muutamista tuhansista markoista, esimerkiksi vuoden 1970 osalta 3000 markan
käyttövaroista.103 Kaupungin urheilutoimi oli kuitenkin ottanut uuden suunnan toiminnassaan: se ei enää jatkossa tyytynyt vain tarjoamaan urheiluseuroille niiden tarvitsemia urheilupaikkoja ja avustuksia, vaan alkoi kehittää liikuntapaikka- ja liikuntapalvelutarjontaansa
kaikkia kaupunkilaisia aktivoivampaan ja liikuntaan osallistavampaan suuntaan.
Vaikka kaupunki astui uudella tapaa liikuntatoiminnan järjestämisen alueelle kuntourheilun
myötä, oli perinteinen seuratoiminta yhä keskeisin urheilutoiminnan järjestäjä. Kaupunki
tuki urheiluseuroja vuosittain jaettavilla urheiluseura-avustuksilla. Seurojen avustussummat
olivat silti melko maltillisia. Seurojen markkamääräinen avustus-summa kaksinkertaistettiin
vuonna 1972 25 000:sta 50 000 markkaan, mutta todellisen korotus tarkastelujakson aikana
vuoden 2012 euroissa oli vuoden 1969 36 000 eurosta vuoden 1972 60 000 euroon.104
Vielä vuoden 1969 avustusjaossa nähtiin häivähdys urheilujärjestöriitojen poliittisuudesta
kun lautakunnan jäsen Veikko Valtanen (SKDL) jätti jakopäätökseen eriävän mielipiteen,
koska jaossa ei noudatettu tasajakoa SVUL- ja TUL-seurojen saamissa avustussummissa105.
Kyseistä periaatetta oli noudatettu jo 1952 avustusten jaossa 106. Seuraavana vuonna lautakunta määrittelikin ennen urheiluseura-avustusten jakoa uudet periaatteet jaon toteuttamiselle ja niissä jakopäätökseen vaikuttaviksi perusteiksi otettiin seurojen aktiivisuus, toimin-

Urheilulautakunnan pöytäkirja 21.1.1970, 28.4.1970 ja 11.11.1970. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 8.11.1972. UrhLtkA, OKA ja Kaleva 10.10.1972.
103 Urheilulautakunnan pöytäkirja 29.5.1969. UrhLtkA, OKA.
104 Oulun kaupungin tilinpäätös 1969, 1970, 1971 ja 1972. Oulun kaupungin kunnalliskertomusten 1969,
1970, 1971 ja 1972 II:osissa.
105 Urheilulautakunnan pöytäkirja 20.3.1969. UrhLtkA, OKA.
106 Urheilulautakunnan pöytäkirja 21.3.1952. UrhLtkA, OKA.
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nan laajuus ja erityisesti nuorisotoiminta. Erikseen päätökseen vielä lisättiin että ”määrärahaan ei saa vaikuttaa kuuluminen mihinkään liittoon eikä muutkaan tekijät.”107
Urheiluseura-avustusta saaneita seuroja oli ajanjaksolla 1969–1972 vuoden 1970 25:stä
vuoden 1972 ennätysmäärään, 42:een. Suurimmat rahasummat saivat vuosittain suuret
yleisseurat Oulun Tarmo ja Oulun Pyrintö, joiden saamat markkasummat olivat 2000 ja
5000 mk välillä.108 Oulun kaupungilla ei ollut osoittaa urheiluseurojen käyttöön kunnallisia
sisäliikuntatiloja. Tämän vuoksi lautakunta päätti kehittää SKDL:n valtuustoryhmän aloitteen mukaisesti seura-avustuksia vuodesta 1972 alkaen siten, että niillä kompensoitiin seuroille puolet koulujen urheilusalien käytöstä koituneista vuokrakustannuksista.109
Urheiluseurojen urheiluväestä tyytymättömimpiä kaupungin toimintaan olivat lienee jalkapalloilijat ja hiihtäjät. Jalkapalloilijoita kismittivät ennen kaikkea talviharjoittelun olosuhteet,
junioripalloilijoille sopivien kenttien puute, mutta myöskin jalkapallostadionina toimineen
Raatin katsomopalvelut. Raatin katsomoiden kattamisesta ja lämmittämisestä jalkapalloseurat tekivätkin aloitteen urheilulautakunnalle ja lautakunta tämän hyväksyi. 110 Lautakunnan
päätös kaatui myöhemmin kaupunginhallituksessa ja sai osakseen kritiikkiä verovarojen
tuhlaamisesta ja tavallisten kaupunkilaisten liikuntapalveluiden unohtamisesta kilpaurheilurakentamisen huumassa.111
Hiihtäjien osalta tyytymättömyys liittyi taas kaupungin vähäisiin hiihtolatuihin. Kaupungin
jo pitkään vireillä ollut hanke Sankivaaran hiihtokeskuksen rakentamisesta oli vuodesta toiseen joutunut leikkauslistalla ensimmäisenä leikattavaksi ja viimeisimpänä Raksilan urheilukeskus ajoi kiireellisyydessään sen ohi. 112 Näin siitäkin huolimatta että urheilutoimiston
päällikkö Hanski ilmoitti 1969 Sankivaaran olevan yhä ensimmäisenä kiireellisyydessään
kaupungin urheilurakennushankkeissa. ”Vaikka eräät tahot ja lehdet” toista urheilulaitosrakennusprojektien myötä olivatkin väittäneet, lisäsi Hanski Kalevan haastattelussa aiheesta,
vasemmistopuolueisiin ja Kansan Tahdon kirjoituksiin viitaten.113 Suunnitelmia pidemmälle

Urheilulautakunnan pöytäkirja 17.4.1970. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 20.3.1969, 17.4.1970, 24.3.1971 ja 8.3.1971. UrhLtkA, OKA.
109 Urheilulautakunnan pöytäkirja 16.12.1970. UrhLtkA, OKA.
110 Urheilulautakunnan pöytäkirja 16.12.1970 ja 4.10.1972. UrhLtkA, OKA; Off side, ”Oulu – jalkapallon
kehitysaluetta” (mielip.). Kaleva 11.6.1971; Arvo Nurmi, ”Urheilulautakunnalle” (mielip.). Kaleva 5.8.1971 ja
Kaleva 2.11.1971.
111 Eero Niku, ”Oulun juoksu vai lämpöistuimet” (kolum.). Kaleva 9.10.1972.
112 Urheilulautakunnan pöytäkirja 20.5.1969, 17.4.1970 ja 8.3.1972. UrhLtkA, OKA.
113 Kaleva 10.10.1969 ja Patrik, ”Sankivaara puhuttaa” (kolum.). Kaleva 17.1.1971.
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eivät toimet Haukiputaan Virpiniemenkään osalta ottaneet edetäkseen.114 Paljon kilpahiihtoa paremmin ei kaupunki ollut huolehtinut myöskään kuntohiihtäjien palveluista ennen
vuotta 1970, mistä sai lukea esimerkiksi Kalevan sivuilta.115 ONMKY:n, Pyrinnön, OHS:n,
Tarmon ja Oulun Ladun 1965 tekemään aloitteeseen valaistujen hiihtolatujen rakentamisesta kaupunkiin vastattiin kuitenkin 1960-luvun viimeisinä vuosina.116 Panostukset kuntoliikuntaan, latuihin ja kansanhiihtotoiminnan aloittaminen vuonna 1970 sekä ensimmäiset
valaistut ladut Puolivälinkankaalla ja Kaukovainiolla korjasivat osin kuntohiihdon puutteita
ja vaimensivat kritiikkiä, mutta vaativimpien hiihtäjien toiveita näillä ei vielä täytetty.

1.3. Oulun kaupungin maltilliset liikuntapalvelut
Vuodet 1969–1972 olivat monella tapaa hyvin merkityksellisiä Oulun kaupungin urheilutoimen kehittymiselle. Ne eivät sisältäneet vielä itsessään suurta palvelutason tai budjetin
kasvua, mutta niiden aikana luotiin pitkälti pohja myöhemmin 1970-luvun aikana tapahtuneelle kehitykselle ja tehtiin sitä suuresti ohjanneita päätöksiä. Ensimmäiset liikuntasuunnitelmat, suurten urheilulaitoshankkeiden käynnistäminen ja kuntourheilun ottaminen mukaan hallintokunnan agendalle olivat lähtökohtia joista uudelle vuosikymmenelle lähdettiin.
Painotukset tulevalle vuosikymmenelle olivat selvät: Raksilan urheilukeskuksen kehittäminen ja kuntourheilun parempi huomiointi.
Urheilusta oli tulossa näiden toimien myötä Oulussakin entistä tärkeämpi osa kaupungin
asukkailleen tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Enää kaupungin ei odotettu vain järjestävän
urheiluseuroille kilpailupaikkoja, vaan kuten esimerkiksi vilkaisu Kalevan mielipidepalstoille
osoittaa, osasivat kaupunkilaiset jo vaatia itselleenkin palveluita ja argumentoida niiden tarvetta esimerkiksi terveyden edistämisen syillä. Samaan aikaan urheilutoimi ammattimaistui,
mihin vaikuttivat muun muassa vuonna 1969 voimaan astunut, urheilutoimen ja lautakunnan asemaa vahvistanut uusi johtosääntö sekä henkilökunnan lisääntyminen. Myös
valtakunnallinen kehitys yhteiskuntasuunnittelun ja sosiologisen ajattelutavan syventymisessä, tapahtumat urheilupolitiikan ja liikuntapolitiikan rajapinnalla sekä julkisen sektorin
muuttunut rooli urheilumaailmassa löivät laineensa lopulta pohjoiseen Ouluunkin.

Urheilulautakunnan pöytäkirja 12.2.1972. UrhLtkA, OKA.
Esimerkiksi Aimo Frodelius, ”Sunnuntaihiihdosta ja latureiteistä” (mielip.). Kaleva 4.3.1970; Patrik, ”Tavoittaako sana?” (kolum.). Kaleva; Patrik, ”Suomalaista hölkkää” (pak.). Kaleva 8.10.1971; Patrik, ”Hyvä
suunnitelma tarpeen” (kolum.), Kaleva 14.1.1971 ja Kaleva 23.10.1970.
116 Seppälä 1996, 111.
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1.3.1. Urheilu vapaa-ajanpalveluiden joukossa
Oulun kaupungin eri hallintokuntien menojen kehityksen vertailu vuosien 1969–1972 osalta
liitekuvion 2. perusteella osoittaa, ettei urheiluun käytettyjen varojen kehitys poikennut juurikaan kaupungin panostuksista muihin tärkeimpiin vapaaehtoisen kulttuuri- ja vapaaaikatoimen aloihin. Euroiksi vuoden 2012 arvoon muutettuna nähdään kuinka urheilutoimen menojen kehitys on olematonta, sisältäen vain inflaatiokorotukset. Samalla taas vielä
vuonna 1969 urheilutoimea hieman pienemmät hallinnonalat kirjastotoimi ja musiikkitoimi
menevät hitaan kasvun tahdilla jopa niukasti urheilun ohi vuoden 1972 menoissa. Kaikista
muista selvästi poikkeaa kuitenkin teatteritoimen menojen kehitys, joka ponnahtaa vuonna
1972 omille euroluvuilleen. Nousun selittää vuonna 1972 valmistunut suuri teatteritalo ja
samassa yhteydessä laajentunut Oulun kaupunginteatterin ammattilaistoiminta.117 Kirjastotoimen menojen kasvuun liittyy Oulun selvä jälkeenjääneisyys valtakunnallisesti kirjastopalveluiden osalta 1960-luvulla, mitä kurottiin tietoisesti kiinni 1970-luvun alussa. Kehitykseen
liittyi muun muassa maakuntakirjastostatuksen hankkiminen sekä sivukirjastoverkon tihentäminen uusilla esikaupunkialueilla.118 Verrattuna teatteritoimen kasvuun myös kirjastotoimen menojen kasvu oli kuitenkin hyvin maltillista.
Urheilu oli vuosina 1969–1972 yksi kunnalle vapaaehtoinen, eli ei lain määräämä tehtävä,
muiden vapaaehtoisten vapaa-ajan- ja kulttuuripalveluiden joukossa. Toki sen menot olivat
tämän joukon sisällä suurimpien joukossa, muttei millään tavoin korostuneesti. Korostumisen sijaan kehitys oli miltei päinvastaista, sillä se oli hallinnonaloista ainoa jonka menot eivät reaalisesti kasvaneet kuluneella jaksolla. Kyse oli poliittisista päätöksistä, joten voitaneen
todeta, ettei tuona aikana kaupunginvaltuustolla ollut suurta kiinnostusta valita urheilua
merkittäväksi kehittämisen kohteeksi vaan suurin huomio kiinnittyi toisaalle. Toisaalta tätä
tulkintaa hämärtävät aikavälillä tehdyt kalliit päätökset tulevista urheilulaitoshankkeista.
Urheilulaitospäätöksetkin olivat jossain määrin ristiriitaisia, koska ne koskivat suurta liikkujayleisöä palvelevaa uimahallia ja vain pientä kilpaurheilijajoukkoa palvelevaa jäähallia sekä
Raatin stadionia. Samaan aikaan rahaa kuntoliikuntaa tukeviin esikaupunkien pallokenttä- ja
kuntoratahankkeisiin tuntui olevan mahdoton löytää. Ehkä tämä viestii siitä, etteivät urheilun ja liikunnan roolit ja asema olleet täysin kirkastuneet kaikkein korkeimmalle päätöksenteontasolle kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon asti, urheilutoimen aloitteellisuudesta
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huolimatta. Vaikka urheilulautakunta ja urheilutoimi olivatkin varsin aktiivisia ja aloitteellisia
urheilutoiminnan kehittämisessä, silti ”aina tahtoi olla vastassa jarrumiesten haamuarmeija
johon esitykset tyssäävät”, kuten lautakunnan puheenjohtaja Jokiranta tuskaili tilannetta
keväällä 1970.119

1.3.2. Oulu takaa-ajoasemissa kaupunkien joukossa
Suomi jakaantui 1960-luvun aikana kahtia kunnallisten liikuntapalveluiden osalta. Urheilulautakunta oli 1970-luvulle mennessä perustettu lähes jokaiseen maan kuntaan, kaupunkiin
ja kauppalaan, vaikka niistä ei ollut säädetty missään laissa. 120 Kuntakenttää jakava linja
muodostuikin maalaiskuntien sekä kaupunkien ja kauppaloiden välillä. Erot näkyivät ennen
kaikkea liikuntapalveluiden laadussa, ei niinkään suhteellisessa määrässä: kuntopoluissa,
urheilukentissä ja palloilualueissa maalaiskunnat pärjäsivät vielä vertailussa kaupungeille,
mutta laitosrakentamista oli lähinnä vain kaupungeissa. Lisäksi palkallista urheiluhenkilökuntaa oli vain kaupungeissa. Kehitys oli vastaava monella muullakin yhteiskuntaelämän
saralla maaltamuuton ja yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä.121
Kaupunkien joukon sisälläkin tapahtui selvä jakaantuminen eritasoisiin palvelukokonaisuuksiin, tai ehkä kysymys oli kehitysvauhtien eri nopeuksista. Maan pääkaupungilla Helsingillä oli liikuntapalveluissa selvä irtiotto muista kaupungeista olympiarakentamisen myötä
jo varhain. Olympialaisiin 1952 rakennetut urheilupaikat olivat mallina ja esikuvana muille
kaupungeille ja Helsingin jo varhain 1950-luvun lopulla strategiseksi tavoitteeksi ottamasta
kaupunkilaisten kuntourheilumahdollisuuksien parantamisesta alettiin puhua Oulussa vasta
1960-luvun lopulla. Mallia Ouluun saatettiin ottaa myös Helsingissä rakentamista 1960luvulla ohjanneesta urheilukeskushierarkia-ajattelusta keskusurheilupuistoineen ja esikaupunkilähiöiden lähiliikuntapalveluineen. Lainaus Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoiluviraston päällikkö Palmialta vuodelta 1968 kertoo pääkaupungin urheilutoimessa vallinneiden
asenteiden edistyksellisyydessä ajatellen kaupungin tehtäviä suhteessa urheiluun:122
”[Urheiluviraston tarkoituksena] ei suinkaan ollut luoda laitoksia pelkästään kilpa- ja huippu-urheilun tarkoituksiin, vaan sen oli ennen

Kaleva 23.5.1970.
Komiteamietintö 1976: 87, 287.
121 Ilmanen 1996, 122–124.
122 Ilmanen 1994, 137 ja 141.
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muuta huolehdittava kaikkien helsinkiläisten urheilun ja ulkoilun perustarpeista. -- Kunnallisen urheilu- ja ulkoilutoiminnan lähtökohta oli
yleisesti hyväksytty käsitys, että liikunta ja ulkosalla tapahtuva vapaaajanvietto ovat toisaalta terveydenhuoltoa, toisaalta suositeltavaa vapaaajan viettoa, joiden järjestämiseen kunnan on syytä osallistua.”
Vaikka asenteet olivatkin Helsingin urheilutoimessa esitetynlaisia, täytyy todeta, ettei kaupunki keskittynyt pelkästään kuntourheilupalveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi vuonna
1967 kaupunki vei päätöksen erittäin kalliin ja kiistellyn jäähallihankeen, samaan aikaan kun
voimakkaasti itään päin laajentuneen kaupungin esikaupunkialueille ei voitu rakentaa edes
alkeellisimpia liikuntapaikkoja koska ”rahaa ei ollut”. Helsingin kehityksestä täytyy nostaa
esiin vielä 1960–1970-lukujen vaihteesta alkanut, kuntourheilulle arvaamattoman tärkeiksi
muodostuneiden kevyenliikenteen väylien rakentaminen. Olkoonkin että niiden tekoon
motivoi aluksi lähinnä liikennepoliittiset näkökulmat.123 Vertailtaessa kaupunkien eri urheilutoimien kehitystä keskenään, on Helsinki selvässä edelläkävijän asemassa jo suuruutensa
ja pääkaupunkiasemansa vuoksi. Lisäksi täytyy huomata että kaupunkiin rakennettiin olympialaisia varten vahva kilpaurheilun infrastruktuuri, jonka rahoittamisessa valtio oli merkittävästi mukana.124 Muilla kaupungeilla meni vastaavan tason saavuttamiseen parikymmentä
vuotta, jolloin Helsinki oli kyennyt jo panostamaan huomattavan paljon kaupunkilaisten
kuntourheilunkin edistämiseen. Tämän vuoksi Oulun ja muiden kaupunkien urheilutoimien
kehitystä vertailtaessa täytyy toki huomioida Helsingin edeltäkävijyys ja suunnannäyttäjän
asema, mutta mielekkäämpää varsinaista vertailua on tehdä pääkaupunkia pienempien kaupunkien kanssa.
Ilmanen on tutkimuksessaan laskenut kaupunkien tai kauppaloiden käyttämiä summia liikuntaan ja urheiluun vuonna 1964. Keskimäärin liikuntapalveluihin käytettiin Suomen kaupungeissa tuolloin 22,85 euroa asukasta kohti. Oulussa lukema oli 19,08 euroa eli jonkin
verran kaupunkien keskiarvon alapuolella. Mitä varakkaampi kunta tai kaupunki oli kyseessä, sitä enemmän se käytti rahaa liikuntaan asukasta kohden. Alueellisesti Etelä-Suomen
kunnissa käytettiin 1960-luvun lopulla moninkertaisesti rahaa asukasta kohden liikuntaan
kuin pohjoisessa. 125 Ilmanen toteaa, että esimerkiksi Tamperetta ja Turkua hieman pie-

Ilmanen 1994, 144-145 ja 150.
Kokkonen 2010, 27-28.
125 Ilmanen 1996, 139–141.
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nemmän Oulun urheilutoimen kehitys oli ollut 1970-luvulle tultaessa huomattavasti edellä
mainittuja kaupunkeja vaatimattomampaa. Kaupunkien liikuntapaikkarakentamisen tahdin
tarkastelu osoittaa että Oulu oli siinä muutaman vuoden eteläisiä kaupunkeja jäljessä. 126
Tämä oli ehkä seurausta siitä että liikunta kuului kuntien vapaa-ehtoisiin toimintoihin, joihin satsattiin rahaa sen verran kuin lakisääteisistä tehtävien hoidon jälkeen oli jäänyt ”yli”.
Lisäksi vielä 1970-luvun alussa ei kaikille kuntapäättäjille ollut välttämättä valjennut ajatusketju ennaltaehkäisevyyden ja terveydenhuollon loppulaskun välillä. Kalevan pakinoitsija
Eero Niku totesikin koululiikunnan kehittämisestä kaupungin korkeimmille päättäjille tekemästään kyselystä että ”Oulun kaupungin päättävissä elimissä on kovin harvassa liikuntaystävällistä väkeä.”127 Osin Oulun heikko menestys urheilutoimen panostusten vertailuissa
saattoikin johtua paikallisten päättäjien asenteista.
Ilmasen huomiot jakoi myös moni oululainen. Kalevan mielipidepalstoilla ja kolumneissa
kirjoiteltiin vuosina 1969–1972 monesti siitä, ettei Oulu panosta tarpeeksi urheilu- ja liikuntapalveluihin ja että urheilutoimen kehitys on pysähtynyt 1950-luvulle. Urheilun lisämäärärahojen puolestapuhujat viittasivat mielellään Oulun kanssa suunnilleen samankokoiseen
Lahden kaupunkiin, joka pisti 1960-luvun aikana urheiluinfrastruktuurinsa kuntoon ja panosti suuret summat urheiluun asukasta kohden. Totesipa Kalevan kolumnisti ”Vanha
Aku” että ”jopa Kärsämäellä tai konsanaan muualla hyvänsä -- urheilutoimintaa pyörittävät
henkilöt kyllä tietävät, mitä se toiminta maksaa”, toisin kuin Oulussa, jonka vähäisistäkin
urheiluun tehdyistä panostuksista jaksetaan lehtien palstoilla valittaa verovarojen väärinkäyttämisestä syyttäen.128
Oulua jonkin verran pienemmässä Jyväskylässä oli urheilutoimen osalta eletty pitkään 1960luvulle samanlaisessa niukkuudessa kuin Oulussa. Tilanne kuitenkin muuttui 1970-luvun
alkuun mennessä ja esimerkiksi kuntourheilu sai Jyväskylässä merkittäviä taloudellisia lisäresursseja. Jyväskylän suuret urheilurakentamisen hankkeet 1970-luvun alkuvuosina nostivat kaupungin hetkessä Oulua korkeammalle urheilupalveluiden tasolle. Vuosina 1969–

Ilmanen 1996, 149 ja 167–169.
Kaleva 23.5.1970 ja Eero Niku, ”Istu ja pala!” (pak.). Kaleva 18.10.1971.
128 Vanha Aku, ”Mielipide on tämäkin – ei ole hyvä harhauttaa kansanmiestä” (kolum.), Kaleva 21.2.1969;
Patrik, ”Jälkeen jääneisyyttä” (kolum.). Kaleva 8.10.1969; Vanha Aku, ”Kuntourheilusta vastuu laajentunut”
(kolum.); Kaleva 30.10.1970, Patrik, ”Kiperät paikat” (kolum.) Kaleva 23.12.1970 ja Vanha Aku, ”Rakennuspuuhatko kuopassa?” (kolum.). Kaleva 11.2.1971.
126
127

41

1973 Jyväskylään nousi muun muassa uimahalli, kolme urheilupuistoa ja palloiluhallin rakentaminen alkoi. 129
Syyt Pohjois-Suomen ja Oulun hitaaseen starttiin urheilutoimen kehittymisen kanssa olivat
kytköksissä talouteen liittyvien seikkoihin, vaikka asenteilla ja vaikutteiden keskus-periferia
etenemiselläkin saattoi olla osuutensa asiassa. Viimeksi mainittuun viittaisi kuntourheiluargumentaation ilmestymisen myöhäinen ajankohta Oulun urheilutoimessa, sillä esimerkiksi
vielä 1963 urheilulautakunta toteaa kuntourheilusta: ”Että asia [kansanurheilun järjestäminen] ei kuulu urheilulautakunnan toimialaan, vaan se lähinnä kuuluu ns. vapaitten järjestöjen toimintoihin”.130 Tämä on melko päinvastaista argumentaatiota kuin viisi vuotta myöhemmin, kun lautakunta teki vuoden 1969 talousarvioon esitystä kaupunginhallitukselle
toisen, kuntourheilun järjestämisestä päävastuun ottavan liikunnanohjaajan viran perustamisesta.131 Tällöin oli kulunut jo yli kymmenen vuotta siitä kun Helsingin kaupunki oli ottanut strategiseksi tavoitteekseen ”kaupunkilaisten kuntourheilumahdollisuuksien parantamisen”.

Markkanen & Nygård 1989, 97–99.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 14.2.1963. UrhLtkA, OKA.
131 Urheilulautakunnan pöytäkirja 8.5.1968. UrhLtkA, OKA.
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2. INVESTOINTIVAUHDIN HURMAA HYVINVOINTIVALTIOSUOMESSA - URHEILUTOIMEN KASVUN VUODET 1973–1976
2.1. Yhteiskunnallistuva liikunta ja liikuntalaki
2.1.1. Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät ja julkisen vallan vastuu liikunnasta
Liikuntatieteellisen seuran (LTS) toisilla liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä vuonna 1976
summattiin mennyttä ja tehtiin merkittävästi liikuntapolitiikan tulevaisuutta viitoittaneita
linjauksia arvovaltaisella poliitikko- ja asiantuntijajoukolla. Silmäys neuvottelupäivien osanottajalistaan kertoo, että paikalla Espoossa olivat kaikki maan keskeisimmät urheilu- ja liikuntavaikuttajat. Viriämässä ollut liikuntalaki-asia lisäsi mielenkiintoa tapahtumaan. Siksi
neuvottelupäivien viestejä, kuten yhdessä hyväksyttyä julkilausumaa seurattiin erityisellä
tarkkuudella eri tahoilla.132 Liikunnasta ja sen yhteyksistä muihin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aspekteihin oli tullut neuvottelupäiviin mennessä jo varsin luonnollinen asia, eikä siitä
”[puhumalla] enää tienaa radikaalin mainetta”, kuten Liikuntatieteellisen seuran pääsihteeri
Joel Juppi asian tiivisti. Olkoonkin ettei liikuntamaailman ”politisoitumista” kaikki tahot
hyväksyneetkään.133
Neuvottelupäivien julkilausumassa vedettiin kolmipäiväisen tapahtuman antia yhteen ja
siinä korostuivat liikunnan uudet, vasta hiljattain suurempaa huomiota saaneet positiiviset
vaikutukset yksilön aktiiviseen vapaa-ajankäyttöön, elämänsisältöön sekä psyykkiseen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin. Kaikki aspekteja, jotka täydensivät jo aiemmin huomiota osakseen saaneita liikunnan fyysisiä terveysvaikutuksia. Tärkeitä olivat myös neuvottelupäivien
viestit asuin-, elin- ja työympäristöjen suunnitteluun, joissa liikunta tulisi huomioida entistä
paremmin sekä vaatimukset liikunnan työnjaon selkiyttämisestä päälinjana: ”julkinen valta
hoitaa edellytykset ja järjestöt huolehtivat varsinaisen liikuntatoiminnan toteuttamisesta.”134
Etenkin viimeinen näistä kolmesta pääviestistä oli kunnallisen liikuntatoimen kannalta merkittävä ja siinä kiteytyi halu kunnallisen liikuntatoimen tehtävänmäärittelyyn. Toisaalta todettiin, että julkisen vallan, tarkoittaen lähinnä kuntia, tehtävillä oli olemassa rajansa, eikä
sen tarvitse tehdä kaikkea itse kuntalaisten liikuttamiseksi, vastuunsa tästä on myös järjes-
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töillä. Toisaalta kuitenkin linjattiin että julkisen vallan tulisi vastata liikunnan edellytyksistä
sekä tarpeellisesta tuesta järjestöjen työn toteuttamiseen.
Mielenkiintoista julkilausumassa oli myös se, ettei siinä mainittu enää kuin kerran termi
urheilu ja sekin rinnasteisesti liikunnan kanssa siten että molemmilla liikuntakulttuurin aspekteilla todettiin olevan mahdollisuuksia tulla palvelluksi yhdessä. Keskusteltaessa julkisen
vallan ja liikuntakulttuurin suhteesta olikin vuoteen 1976 mennessä tapahtunut merkittävä
käänne, kun perinteinen kilpaurheilu tuli varsin selvästi sivuutetuksi kuntoliikunnan toimesta. Urheilun keskusjärjestöjenkin puheenvuoroissa liikunta oli ohittanut urheilun ja urheilujärjestöistä suurin SVUL:kin totesi pääsihteeri Mauri Oksasen suulla, että: ”Varsinaisen urheilu- ja liikuntatoiminnan edistämiseen liittyvän toiminnan ohella tuntee SVUL kasvavaa
vastuuta tulevalla vuosikymmenellä myös liikunnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.” 135
Puheenvuoroa lainattaessa on muistettava, että kyseessä olivat nimenomaisesti liikuntapoliittiset neuvottelupäivät, joissa liikunta oli keskiössä, mutta toisaalta neuvottelupäivien suhteellisen väljä agendanasettelu olisi mahdollistanut myös vahvemman argumentaation kilpaurheilun puolesta. Kilpaurheilun heikentyneen aseman lisäksi julkilausumasta on huomattavissa myös toinen ”puuttuva tekijä”, nimittäin yksilön vastuu omasta liikunnastaan. Julkilausuman sisällöt korostivat liikuntapolitiikan eri toimijoiden, ennen kaikkea järjestöjen,
kuntien ja liikuntalakia valmistelemaan alkaneen valtion vastuita ja merkitystä, mutta yksittäinen ihminen liikkujana puuttui päätelmistä. Tämä on melko erikoista, sillä kuten aiemmin
on todettu, urheiluseurojen ulkopuolinen kansalaisten itsenäinen liikunnanharrastaminen
lisääntyi ja kasvoi määriltään lopulta järjestäytynyttä harrastamista suuremmaksi.
Kuntien urheilu- ja liikuntatoimien kannalta kiintoisaa neuvottelupäivillä olivat myös Suomen kaupunkiliiton apulaispääsihteeri Onni Turtiaisen linjaukset. Niissä hän totesi että
pääosan maan liikuntapaikoista tulisi olla kuntien omistuksessa, jotta kaikille kuntalaisille
avoimet ja kohtuuhintaiset liikuntamahdollisuudet voitaisiin turvata. Tämän lisäksi hän teki
tärkeän sivuhuomion että verovaroin tehtävän liikuntarakentamisen tulisi palvella ensisijaisesti liikunnan harrastajia ja vasta toissijaisesti katselijoita.136 Paine kuntia kohtaan liikuntapaikkojen järjestämisessä oli siis kasvamassa valtakunnallisella tasolla. Enää liikunnan ja
urheilun tukeminen eivät näyttäytyneet kunnille siinä määrin vapaaehtoisena ”hyväntekeväisyytenä” kuin aiemmin, vaikkei niistä lailla määrättykään – vielä.
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2.1.2. Ajatus liikuntalaista herää eduskunnassa
Liikuntalaki oli esillä jo 1960-luvun lopulla Valtion urheiluneuvostossa, toimistopäällikkö
Heikki Klemolan toimesta. Tuolloin virkamiehen idea ei saanut kannatusta taakseen. Asia
nousi politiikan näyttämöille eduskunnassa vuonna 1972 Heimo Linnan ja kuuden muun
keskustalaisen kansanedustajan toivomusaloitteessa laista valtion urheiluavustusten jaosta ja
kuntien liikuntatoimista. Linnan aloitetta perusteltiin kuntoliikunnan ja kuntien liikuntatoimien kasvulla sekä valtion pienellä osallistumisella näiden rahoitukseen. Huomiota aloitteessa kiinnitettiin myös liikunnan jäämisestä viimeiseksi ”lainsuojattomaksi” kunnalliseksi
vapaa-ajansektoriksi, kun kunnallista nuorisotoimintaa ohjaava laki tuli voimaan 1972 alusta. Jo aiemmin vapaa sivistystyö eli esimerkiksi kansalais- ja työväenopistot, kirjastot, raittiustoimi ja musiikkiopistot olivat saaneet omaa toimintaansa ohjaavat ja valtion taloudellisia valtionosuuksia määrittävät lait. Keskustalaisten aloite sai tukea eduskunnassa kokoomuksen ja SKDL:n suunnalta sekä LTS:lta ja Valtion urheiluneuvostolta. Etenkin urheiluneuvoston puoltava kanta oli merkittävä, sillä siinä mukana olivat myös aiemmin lakia kohtaan epäluuloiset urheilun keskusjärjestöt. Asian oltua näin ollen useita kertoja esillä eri
tahoilla ja sen saatua merkittävää kannatusta taakseen, päätti opetusministeriö viimein huhtikuussa 1974 asettaa komitean valmistelemaan omaa lakia liikuntatoiminnasta.137
Asetetun liikuntalakikomitean työskentely ei ollut helppoa. Toimintaa sävyttivät erimielisyydet lähtien liikunnan ja urheilun määrittelystä, asemasta ja tehtävistä. Etenkin liikunnan
ja yhteiskunnan välinen suhde ja valtion rahanjako olivat suuria kiistakysymyksiä, vasemmistolaisten korostaessa näitä ja oikeistolaisten pyrkiessä niiden merkityksen minimoitiin.138
Hyvin puoluepoliittinen keskustelu aiheesta on osoitus liikunnan, monen muun elämänsektorin tapaisesta merkittävästä yhteiskunnallistumisesta ja politisoitumisesta muutamassa
vuodessa. Niemen toimikunnan mietinnössä 1960-luvun loppupuolella poliittisuus ei ollut
vielä vahvasti läsnä. Osaltaan tämä johtunee yleisestä politisoitumisesta ja sosiologisesta
ajattelutavasta, mutta myös liikunnan yhteiskunnallisesti kasvaneesta merkityksestä ja roolista. Lopulta komitea sai työnsä päätökseen pahasti myöhästyneenä loppuvuodesta 1976.
Liikuntalakikomitea päätyi esittämään liikuntalain säätämistä. Lain tuli komitean mielestä
pyrkiä lisäämään liikuntaharrastusta ja aktiivisten harrastajien määrää, taata liikuntaharras-
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tuksen mahdollisuudet kansalaisille sekä edistää kansainvälistä urheiluyhteistyötä. Laki ei
myöskään saisi rajoittua pelkästään liikunnan sektorille, vaan sen olisi huomioitava muutkin
yhteiskuntapolitiikan lohkot. Lisäksi liikuntalain tulisi komitean mukaan määritellä julkisen
sektorin ja urheilujärjestöjen roolit ja tehtävät sekä vastuut ja rahoitus liikuntajärjestelmässä.
Konkreettisissa esityksissä mietintö piti sisällään esimerkiksi liikuntalautakuntien lakisääteisyyden, liikunnan valtionosuuksien ja liikuntarakentamisen avustusten määrittelyn sekä vastuun määrittelyn erityisryhmien ja työpaikkaliikunnan osalta.139
Liikuntalakikomitean mietinnössä kuntien roolia liikunnassa haluttiin korostaa entisestään,
olkoonkin että samalla huomioitiin kunnallisen liikuntatoimen kehittyneen varsin laajasti
vuosien saatossa ilman lain ohjaustakin. Kuitenkin liikunnan yhteiskunnallisen aseman ja
merkityksen suhteellisen nopea nousu olivat hyviä perusteluita lain säätämiselle koskemaan
myös kuntia.140 Mietinnön kuntia koskevat näkemykset lähtivät ajatuksesta että kuntien tuli
vastata liikuntaelämän perustarpeista järjestöjen vastatessa varsinaisesta toiminnasta. Kuntien haluttiin myös tukevan ja aktivoivan seuroja tässä tehtävässään. Samalla huomioitiin
kuntien liikuntatoiminnan kirjavuus ja rajanmäärittämisen puuttuminen, sillä entistä useammin kuntien toimet olivat laajentuneet myös toiminnan järjestämisen puolelle, etenkin
kuntourheilun osalta. Erityisryhmien liikunnan kohdalla tässä ei nähty komitean puolesta
ongelmaa, mutta rajan suhteen toivottiin tarkennusta eri toimijoiden rooleihin siinäkin.141
Mietinnön esityksissä suurin konkreettinen muutos kuntien liikuntatoimille oli sen esittämissä valtionosuuksissa, joita olisi lain perusteella myönnettävä urheiluseurojen tukemiseen,
liikuntatoimen henkilökunnan palkkaukseen sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen. Suurin
osa näistä liikunnan valtionosuuksista tuli mietinnön perusteella ohjata veikkausvoittovaroista, ei veromarkoista.142 Valtionosuusjärjestelmääkin suuremmat vaikutukset olisi mietinnön mukaisen lain laatimisesta seurannut kunnille kuitenkin juridisesta ja mentaalisesta näkökulmasta. Erikseen liikunnasta säädetty laki kun määrittelisi liikunnan yhdeksi kuntien
tehtävistä ja osaksi niiden toimintaa, kun se siihen asti oli ollut pitkälti vapaaehtoista. Laki ja
etenkin sen valtionosuuslinjaukset olisivat ohjanneet urheilun ja liikunnan rahoittamista
entistä enemmän julkiseksi ja valtionvaroilla tapahtuvaksi toiminnaksi, kansalaisille tarjottavaksi julkiseksi palveluksi.
Komiteamietintö 1976: 87, 383–390.
Komiteamietintö 1976: 87, 287.
141 Komiteamietintö 1976: 87, 62–63.
142 Komiteamietintö 1976: 87, 379–380, 383 ja 386–389.
139
140

46

2.2. Kasvun vuodet Oulun kaupungin urheilutoimessa
2.2.1. Urheilutoimen resurssit kasvavat ja toiminta laajenee
Oulussa 1970-luvun alkuvuosina tehdyt investointipäätökset liikuntapaikkarakentamiseen
alkoivat näkyä kaupungin urheilutoimen taloudessa muutaman vuoden viiveellä suurten
rakennushankkeiden valmistuttua. Urheilutoimen menot nousivat vuosina 1973–1976 erittäin voimakkaasti kuten liitteestä 2 nähdään. Vuoden 1974 tilinpäätöksen menot, noin
1 700 000 euroa 2012 arvossaan, nousivat vuoteen 1976 mennessä yli kolme ja puoli kertaa
suuremmiksi, noin 6 000 000 euroon. Suurimmat menojen kasvun vuodet olivat 1975 sekä
ennen kaikkea 1976, jolloin urheilutoimen menot lähes kaksinkertaistuivat vuodessa reilusta
3 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euroon. Noina vuosina valmistuneet suuret urheilulaitosrakentamisen hankkeet selittävät pääosin nopeaa kasvua, mutta tilinpäätösten tarkastelu
kertoo, että lähes kaikki muutkin urheilutoimen menot kasvoivat noina vuosina selvästi. 143
Toimistopäällikkö Pentti Kiiskisen toteamus, ”Se oli siinä mielessä heleppo budjettia tehdä,
että se oli semmoiset kymmenen prosentin nokitus aina vuosittain.”144, kertoo osaltaan liikuntatoimen kasvuvauhdista 1970-luvun puolivälissä.
Urheilutoimen menojen kasvu ei ollut ajalle sinänsä kovin erikoista. Oulun kaupungin talous kasvoi 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla muutoinkin erittäin voimakkaasti ja viidessä
vuodessa 1970–1975 sen menojen reaaliarvo kaksinkertaistui 190 miljoonasta eurosta 390
miljoonaan euroon 2012 rahanarvossa. Manninen on nostanut talouden kasvun syiksi kaupungin väkiluvun ja yleisen kansantalouden kasvun sekä sosiaalivaltioperiaatteen nousun ja
sitä tukeneen verotuksen kiristymisen.145 Kehitys oli kasvavaa siitäkin huolimatta että vuonna 1975 alkanut öljykriisi aiheutti Suomen kansantalouden nopean kasvun taittumisen vuosiksi ja suoranaisen laman, kansantuotteen jopa laskiessa vuonna 1976. Tällä oli myös vaikutuksensa kaupungin talouden kasvun hidastumiseen, mutta aiemmin aloitettuja hankkeita
ja niiden mukanaan tuomia väistämättömiä menoja ei enää voinut perua.146 Asukasta kohden kaupungin urheilutoimen menot olivat vuonna 1973 12,40 euroa, mutta kasvoivat nopeasti vuoden 1975 25,90 euroon ja lopulta vuoden 1976 53,72 euroon asukasta kohden. 147
Urheilutoimen menojen kasvun kohdalla täytyy huomioida, että uudet urheilulaitokset tuot-
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145 Manninen 1995, 172–175.
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tivat paitsi lisää menoja, myös miljoonaluokan tulot pääsylippuina, vuokrina, vuoromaksuina sekä mainospaikkatuloina. Urheilutoimen tulot nousivatkin vuosien 1973–1974 varsin
vaatimattomalta vajaan 500 000 euron tasolta yli kaksinkertaiseksi vuoden 1975 1 350 000
euroon ja lopulta 1976 1 900 000 euroon (Liite 2). Menojen kasvua ei siis rahoitettu täysin
verotuloilla, vaan kasvua rahoitettiin myös oman toiminnan tulojen kasvun kautta.
Urheilutoimen kasvanut työmäärä lisäsi myös tarvetta tekevien käsien lisäämiseen. Vielä
ennen vuotta 1973 ei urheilu- ja ulkoilutoimiston työntekijämäärä ollut kasvanut kuin yhdellä, kuntourheiluun erikoistuneella liikunnanohjaajalla sitten vuoden 1969. Työntekijöiden
määrä kuitenkin kasvoi vuosina 1975–1976 peräti 13 hengellä, kun jäähalli ja toinen uimahalli valmistuivat. Samalla tehtiin järjestelyjä viranhaltijoiden ja työntekijöiden suhteen siten
että urheilulaitosten työntekijöitä siirrettiin entistä useammin työsuhteisiksi työntekijöiksi.
Tämä vähensi urheilu- ja ulkoilutoimiston viranhaltijoiden määrää, mutta kasvatti rakennusja kiinteistöviraston urheilupaikkatyöntekijöiden määrää. Yhteensä urheilutoimen tehtävissä
työskenteli vuonna 1976 jo 46 henkeä, kun työntekijämäärä 1973 oli 33 henkeä (Liite 5).
Kaupungin liikunta- ja urheilupaikat lisääntyivät nopeasti määrällisesti 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla, ennen vuotta 1976 (Liite 4). Vuonna 1976 kaupungin urheilutoimella
oli ylläpidettävään jo 98 urheilu- ja liikuntapaikkaa, kun niitä 1973 oli 79 ja seitsemän vuotta
aiemmin 1969 vain 68. Lisäystä oli tullut seitsemässä vuodessa siis 30 uudella paikalla. Uusia
liikuntapaikkoja kohosi etenkin uusille esikaupunkialueille Luoteis- ja Kaakkois-Ouluun,
mutta silti liikuntarakentaminen ei tahtonut pysyä uusien asuinalueiden rakentamisen tahdissa, mitä harmiteltiin esimerkiksi vuoden 1976 toimintakertomuksessa.148 Liitetaulukosta 4
nähdään että uusien urheilu- ja liikuntapaikkojen rakentamisessa suosittiin entistä enemmän
ajan henkeen sopivasti kuntoliikkujia. Määrällisesti eniten lisää nousi valaistuja kuntoratoja/-latuja, joiden määrä kasvoi vuoden 1969 kahdesta vuoden 1976 10:een. Yksin vuosina
1974–1976 valmistui kuusi uutta kuntorataa. Kuntoratojen ja -latujen rakentaminen olikin
yksi kaupungin keskeisimmistä kuntourheilua tukeneista toimista, vuoden 1972 kuntourheilusuunnitelman mukaisesti. Uusia uimarantoja innostuttiin avaamaan vuosien 1973–1976
aikana viisin kappalein, monen vuoden ajan samana pysyneen rantamäärän päälle.
Määrällisen liikunta- ja urheilupaikkojen kasvun lisäksi huomio kiinnittyy uuden rakentamisen laatuun. Jouko Kokkonen on todennut esimerkkinä uimahalleja käyttäen, että 1970148
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luvun puoliväliin saakka liikuntarakentamisessa korostui urheilu- ja liikuntapaikkojen määrällisen tarpeen tyydyttäminen. Vasta kun liikuntapaikkoja oli riittävästi, alettiin kiinnittää
huomiota niiden laadullisiin seikkoihin.149 Toisaalta ottaen huomioon realiteetit ja liikuntapaikkojen vähäisen lukumäärän Oulun kohdalla, esimerkiksi sisäliikuntapaikkojen osalta, ei
urheilulautakunta voinut kuin priorisoida määrällisen kehityksen pääasiaksi. Esimerkiksi
koululiikuntasalien suunnittelun yhteydessä lautakunta totesi, että suurin nuorison liikuntaharrastamista hidastava ja sen aloittamisen estävä tekijä kaupungissa oli tilojen puute.150
Liikunta- ja urheilupaikkojen rakentamisessa korostuivat paitsi kuntoradat ja uimarannat,
myös laitosrakentaminen, kun vuonna 1959 valmistunut Raatin uimahalli ja 1972 kaupungin
omistukseen ajautunut tekojääratastadion saivat seurakseen Raksilan uimahallin 1974 ja
jäähallin 1975. Rakentamisensa lisäksi urheilulaitosten ylläpito oli esimerkiksi ulkoliikuntapaikkoja huomattavasti kalliimpaa. Urheilu- ja liikuntapaikkojen laatua lisäsi myös uusien
kilpatason pallokenttien rakentaminen Pakkalaan ja Heinäpäähään, mikä palveli etenkin
kasvavaa jalkapallon harrastamista. Huomattavaa on, ettei urheilutoimen toimintakertomusten ja tilastojen yhteydessä mainita sisäliikuntatiloja esimerkiksi kouluilta, koska ne eivät
kuuluneet urheilutoimen hallintaan. Urheilulautakunnan toimintakertomus mainitsee kuitenkin että kaupungin kouluilla oli vuonna 1976 yhteensä 32 liikuntasalia. Julkista urheilupaikkatarjontaa täydensivät suunnistusseurojen suunnistuskartat, urheiluseurojen omistamat
ja ylläpitämät golfkenttä, urheilutalot ja hiihtomajat sekä 1960-luvulla kaupungin omistukseen ajautunut Äimäraution ravirata, joka säilyi kaupungin hallussa. Ravirataa käyttivät ravija ratsastusharrastajat.151 Suurten rakennushankkeiden toteutuminen vaati taakseen puoluerajat ylittävän konsensuksen. Esimerkiksi niin kutsuttu puoluerajat ylittävä ”palloilupuolue”
oli 1970-luvun puolivälissä merkittävässä asemassa urheilutoimessa. Toimistopäällikkö
Pentti Kiiskinen kuvaa konsensukseen perustuvaa päätöksentekoa seuraavasti:
”Nämä suurhankkeethan edellyttää konsensusta ja mikä tänne on kivijalkaa ylemmäs
tehty, niin se kertoo siitä että sitä on löytynyt. -- sellaiset poliittiset ryhmät jotka löytää toisensa, tiettyyn rajaan asti pystyy tekemään omia juttujaan. Sillon ku mää tulin, niin silloin aika reilusti aina sanottiin, että lautakunnassa on palloilupuolue ja lautakunnanjäsenet puhuu puheenvuorossaan aina reilusti, että ”me palloilupuolueen jäsenet”. Ja kyllä-
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hän siinä niin kävi, että nämä niin sanotut ”palloilupuoleen jäsenet” tästä lautakuntatyöskentelystä muutamassa vuodessa olivat siirtyneet kaupunginhallitukseen ja olivat sitten
niin sanotusti isokenkäisiä. Ja toimittivat eteenpäin niitä asioita joita kannattivat.”152
Kasvavan kaupungin urheilu- ja liikuntapaikkarakentamisessa hallitsi kaksi merkittävää,
jossain määrin kilpailevaa, mutta myös tarvittaessa kompromisseihin sopeutunutta päälinjaa. Toisaalta haluttiin turvata uusien kaupunginosien perusliikuntapalvelut kohtuullisen
halvoilla ja yksinkertaisilla palveluratkaisuilla, kun taas toisaalta rakennettiin kilpaurheilijoiden kaipaamia urheilupaikkoja monimutkaisilla ja kalliilla urheilulaitosrakentamisen ratkaisuilla. Erityisesti palloilulajeilla oli vahvoja puolestapuhujia kaupungin päätöksentekokoneistossa. Poliittisesti valinta päälinjojen välillä ei aina ollut helppoa ja valtakunnan tasolla
nousussa olleen kuntourheilun paine tuntui väistämättä myös paikallisesti, perinteisen kilpaurheilun menettäessä monopoliasemansa urheilupaikkarakentajien silmissä.

2.2.2. Lautakunta urheilutoimen huiman kasvun ohjaksissa
Oulussa ei juuri tapahtunut muutoksia puolueiden valtasuhteissa vuoden 1972 kunnallisvaaleissa. SDP nosti hieman kannatustaan ja sai kaksi valtuustopaikan lisää edellisiin vaaleihin
verrattuna, SMP:n menettäessä kaksi valtuustonpaikkaa. SKDL säilyi valtuuston suurimpana puolueena 14 valtuutetulla, SDP nousi toiseksi suurimmaksi 11 valtuutettuun ja kokoomus oli kolmanneksi suurin ryhmä 9 valtuutetullaan. LKP ja Keskusta jatkoivat keskikokoisina kuuden ja viiden valtuutetun ryhminä ja SMP putosi kahden valtuutetun pienryhmäksi.153 Huomattavaa oli, että vasemmistopuolueet saivat nyt 25–22 enemmistön valtuuston
kokoonpanossa. Vaalien tuloksiin perustuen myös urheilulautakunta uudistui (Liite 1). Lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin jo edellisessä lautakunnassa jäsenenä ollut SKDL:n
Veikko Valtanen. Seitsenhenkiseen lautakuntaan valtuuston suurin ryhmä SKDL sai puheenjohtajan lisäksi yhden jäsenen. Kaksi henkeä lautakunnan kokoonpanoon sai myös
kokoomus, SDP:n, Keskustan ja LKP:n saadessa mukaan yhdet jäsenet. Valtuuston pienryhmäksi kutistunut SMP jäi ilman paikkaa urheilulautakunnassa toimikaudella 1973–1976.
Urheilutoimiston ja -lautakunnan työmäärä lisääntyi entisestään toiminnan laajentuessa ja
suurten liikuntarakentamishankkeiden edetessä. Tämä näkyi esimerkiksi lautakunnan koko152
153
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uksissa, joita alettiin pitämään 1973 alkaen lähes joka toinen viikko, mistä kertyi noin 20-26
kokousta vuodessa, aiemmin kokousmäärien jäätyä vilkkaimpinakin vuosina 16:sta. Myös
vuoden aikana käsiteltyjen pykälien määrä kasvoi reippaasti. 154 Lautakunnan työskentely
muuttui entisestä poliittisesti yhä linjaavampaan suuntaan. Lautakunnan rutiininomaiset
päätökset, kuten vuorojen- tai urheiluseurojen avustustenjako saivat yhä lautakunnan käsittelyn, mutta näissä asioissa virkamiesvalmistelun merkitys kasvoi ja pohjaesityksiin tuli enää
harvoin muutoksia lautakunnassa. Muutoinkin lautakunnan kehittyvässä roolissa korostui
yhä enenevissä määrin sen tehtävä kehitystä ohjaavana ja aloitteellisena organisaation osana,
kuin vain varsinaisia päätösesityksiä kaupunginhallitukselle valmistelevana toimielimenä.155
Urheilutoimen organisaatiossa tapahtui erityisesti vuonna 1975 merkittäviä muutoksia, jotka
eivät jääneet uusien toimintayksiköiden syntyyn uusien urheilulaitosten myötä. Merkittävä
muutos oli nimittäin myös pitkäaikaisen urheilu- ja ulkoilutoimiston johtavan virkamiehen,
toimistopäällikkö Heino Hanskin jääminen eläkkeelle 1.5.1975. Hanskin seuraajaksi toimistopäälliköksi valittiin liikunnanohjaaja Pentti Kiiskinen, joka aloitti virassa 1.8.1975.156 Organisaation toimintaan vaikutti myös urheilu- ja ulkoilutoimiston muutto Raatista uudenaikaisempiin tiloihin Raksilaan uuden uimahallin valmistuttua 1975. Toimiston väen nopean
kasvun vuoksi uusienkin tilojen todettiin käyneen äkkiä ahtaiksi jo seuraavana vuonna.157
Ensi töikseen toimeensa astunut lautakunta pääsi hyväksymään kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelman päivityksen liikuntapaikkarakentamisen osalta vuosiksi 1974–1983. Tärkeysjärjestyksessään lautakunta päätyi esittämään jo varsin pitkällä olleiden toisen uimahallin ja jäähallin rakennusprojektien loppuun saattamista sekä seuraavina projekteina Sankivaaran virkistyskeskuksen ja Raatin urheilu- ja nuorisotalon rakentamista. Näiden suurten
rakennusprojektien jälkeen seuraavaksi tärkeimmiksi lautakunta priorisoi uusien kuntoratojen, pallokenttien ja uimarantojen rakentamisen. Uuden hevosurheilukeskuksen, moottoriurheilukeskuksen ja Hietasaaren virkistysalueen kehittämisen lautakunta nosti vielä listalle,
muttei kovin ajankohtaisiin hankkeisiin.158 Pari vuotta myöhemmin 1976, Raksilan suurten
laitoshankkeiden valmistuttua, nousi maapohja- tai muun vastaavan monikäyttöhallin ra-
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156 Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1973–1976. UrhLtkA, OKA.
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kentaminen rakennushankelistan päivityksessä toiselle sijalle Sankivaaran hiihtokeskuksen
jälkeen ja sen toteuttamista toivottiin vielä 1970-luvun aikana.159
Kuten listauksista huomataan, säilyivät urheilulautakunnan silmissä suuret, lähinnä kilpaurheilua tukevat liikuntapaikkahankkeet korkeimmalla prioriteetilla liikuntapaikkarakentamisessa. Toisaalta uimahallia ja jäähallia oli vaikea sivuuttaa investointilistan kärjestä koska
niitä koskevat rakennushankkeet olivat edenneet jo varsin pitkälle talvella 1973. Kuitenkin
maapohjahallin kohoaminen nopeasti toivelistan kärkipäähän kertoo omaa kieltään painotuksista. Huomionarvoista on, ettei laadittua listausta perustettu vieläkään suunnittelutiedolle ja tutkimukselle, jotka olivat jo tuossa vaiheessa valtakunnallisesti merkittävä trendi.
Toiminta- ja taloussuunnitelman liikuntarakentamisen osiossa oli kyseessä enemmän tai
vähemmän kokonaisuudeksi jäsentynyt toivomuslista, kuin selvä ja perusteltu suunnitelma.
Tilanne oli lähellä LTS:n 1981 julkaiseman Liikuntasuunnittelu-teoksen toteamusta ”Tällainen pakollinen ja rutiininomainen vuotuinen suunnittelu poikkesi nykyaikaisesta täsmällisestä ja pitkän aikavälin suunnittelusta. Rutiinisuunnittelu oli eräänlaista arvailua, tiedossa
olevien tapahtumien kirjaamista ja vanhan toistamista ilman täsmennettyjä periaatteita ja
laajempia kytkentöjä.” 160 Liikuntapalveluiden kehittämisen suunnitelmallisuuden tarpeen
lautakunta kuitenkin jo tiedosti ja seurasi mielenkiinnolla Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien valmisteilla olleiden liikuntasuunnitelmien etenemistä sekä niihin liittyvien tutkimusten
tekemistä.161 Aivan lautakunnan kauden loppuvaiheessa 1976 lautakunta teki päätöksen että
se laatii yhteistyössä Rakennusviraston kanssa suunnitelman Oulun liikuntapaikkojen rakentamisesta, jonka sitten kaupunginhallitus saisi hyväksyä. Esimerkiksi Opetusministeriö oli
alkanut vaatimaan kyseistä suunnitelmaa rakentamisavustusten myöntämisen perusteluissa.
Suunnitelman tekeminen aloitettiin myöhemmin vuonna 1976 ja se valmistui seuraavan
vuoden puolella.162
Huolimatta suurista urheilupaikkarakentamisen suunnitelmista, ei lautakunta voinut unohtaa tulevaisuuden kaavailuissaan tavallisten kaupunkilaisten liikuntapalvelutarpeita. Siitä
pitivät huolen lukuisat kaupunkilaisten tekemät aloitteet ja valitukset, joita käsiteltiin yhä
useammin lautakunnan kokouksissa. Useimmiten lautakunnan käsittelemät toivomukset ja
vaatimukset tulivat uusilta, vastarakennetuilta esikaupunkialueilta kuten Rajakylästä, MyllyUrheilulautakunnan pöytäkirja 14.4.1976. UrhLtkA, OKA.
Liikuntasuunnittelu 1981, 14.
161 Urheilulautakunnan pöytäkirja 18.4.1973. UrhLtkA, OKA.
162 Urheilulautakunnan pöytäkirja 14.1.1976. UrhLtkA, OKA.
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ojalta ja Haapalehdosta. 163 Lautakunta vaatikin vuonna 1973 yhdessä rakennusviraston
kanssa kaupunginhallitukselta tuntuvaa ylitysoikeutta riittämättömään talousarvioonsa, koska ”[Se] ei voinut hyväksyä esikaupunkialueiden kenttien hoitamatta jättämistä ja palvelutason alentamista, joihin määrärahojen vähäisyys on viime vuosina ajanut, samalla kun toivomukset ja valitukset kaupunkilaisilta kasvaa koko ajan”.164 Urheilulautakunta oli työssään
huomannut kaupunkilaisten kasvaneen kiinnostuksen ja vaatimukset liikuntapalveluista sekä
sen, ettei niihin pystynyt enää ”perinteisellä” suhtautumisella ja resursoinnilla vastaamaan.
Lautakunta joutuikin syksyllä 1973 vastaamaan Rajakylän, Pikkaralan ja Välivainion kansakoulujen toivomukseen väliaikaisten luisteluratojen jäädyttämisestä lakonisesti: ”Urheilukenttien käyttömäärärahat eivät riitä edes varsinaisten kenttien kunnossapitoon.”165. Vaikka
urheilutoimella olikin kiinnostusta ja halua myös kuntoliikunnan ja esikaupunkien liikuntapalveluiden kehittämiseen, oli sen tunnustettava tosiasia, että samalla tasolla vuodesta toiseen pysyneillä resursseilla oli koko ajan vaikeampi ylläpitää edes jo rakennettua palvelutasoa saati suunnitella sen merkittävää laajentamista. Sinänsä kasvaneet urheilutoimen toimintamäärärahat kanavoituivat uusien urheilulaitosten suuriin menoihin muun toiminnan saaman rahoituksen pysyessä samalla tasolla vuodesta toiseen. Samaan aikaan juuri muun toiminnan kohtaamat toiveet ja tarpeet lisääntyivät kaupungin kasvaessa ja kuntoliikuntaharrastuksen laajentuessa.
Urheilutoimen työskentely kehittyi vuosina 1973–1976 tietyllä tapaa ”ikkunoita maailmalle
avaavalla” tavalla. Työntekijöitä lähetettiin entistä useammin kurssi- ja opintomatkoille,
yleensä Etelä-Suomeen ja luottamusmiesten osalta tärkeä kokemustenvaihdon hetki oli
Hyvinkään kaupungin liikuntatoimen onnistunut vierailu Oulussa huhtikuussa 1976. Vierailusta innostuneena lautakunta lähti keväällä 1976 itsekin kolmipäiväiselle tutustumismatkalle Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Lautakuntalaisten kouluttautuminen ja opinottaminen muualta jatkui vielä saman vuoden syksyllä, kun kaksi lautakunnan jäsentä kävi Kaupunkiopiston Ulkoilu- ja urheilupolitiikan kurssilla.166 Sanomalehti Kalevakin uutisoi lautakunnan tutustumismatkat Etelä-Suomeen ja puheenjohtaja Valtanen totesi lehden haastattelussa, että matkalta tarttui paljon ideoita ja näkemyksiä liikuntatoimen kehittämiseen. Eri-
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tyisen kiinnostaviksi tutustumiskohteiksi Valtanen nimesi Helsingin liikuntasuunnitelman,
Oulunkylän tekojääradan, jäähallit sekä Tampereen Ratinan stadionin päällystystyöt. 167
Myös ystävyyskaupunkitoiminta virisi Oulussa ja sillä oli vaikutuksensa urheilutoimeenkin.
Erilaisia yhteistyönmuotoja, kuten urheilijavaihtoja ja ystävyysotteluita ideoitiin yhdessä
paikallisten seurojen kanssa ja osa niistä toteutuikin. Yhteistyötä tehtiin tai sitä suunniteltiin
eniten Neuvostoliiton Odessan, mutta myös länsisaksalaisen Leverkusenin ja itäsaksalaisen
Hallenin sekä Ruotsin Bodenin kanssa. Nimettiinpä vuoden 1976 suuri kuntokampanjakin
”Oi Odessaksi”, kampanjan pääpalkintona olleen Odessan-matkan kunniaksi.168

2.2.3. Raksilan hallityömailla pidetään kiirettä – uimahalli ja jäähalli valmistuvat
Raksilan suuret urheilupaikkarakentamisen projektit, uimahalli ja jäähalli käynnistyivät jo
edellisen lautakunnan aikana vuosina 1971–1972. Muutaman vuoden ajan Raksilan alue oli
yhtä suurta rakennustyömaata. Vuonna 1972 alkanut uimahallin rakennusurakka eteni
suunnitellusti ja halli otettiin käyttöön syksyllä 1974 virallisten avajaisten ollessa 4.11.1974.
Halli paransi tilannetta ahtaaksi käyneessä Raatin uimahallissa ja toi pientä helpotusta kaupungin sisäliikuntatilanteeseenkin, koska siellä oli uimahallin lisäksi kuntosali ja pieni, voimailulajien harjoitteluun soveltuva liikuntasali. Valmistuessaan Suomen suurimman uimahallin käyttöönotto työllisti lautakuntaa, jonka oli päätettävä niin hallin henkilöresursseista,
välinehankinnoista, pääsylipuista kuin aukioloajoistakin. 169 Hallin toiminta ei kuitenkaan
alkanut ongelmitta sillä varsin pian koekäytön alettua kävi selväksi että hallin henkilökuntaresurssit oli alimitoitettu, mistä koitui ongelmia. Asiasta tuli niin paljon valituksia että lautakunta joutui antamaan kaupunginhallitukselle ja tilintarkastajille selvitykset hallin ongelmista. Mitoitussuunnitelmien epäonnistumiseen suuresti vaikuttanut tekijä oli myös valtaisa
yleisöryntäys uuteen uimahalliin, samalla Raatin kohdatessa kävijäkadon. Henkilökunnan
määrää lisättiin pian ongelmien ilmettyä. Lisäksi kävijämäärät tasaantuivat alkurynnistyksen
jälkeen joten uuden hallin toiminta saatiin lopulta pyörimään toivotusti.170
Uimahallin valmistuttua keskittyi urheilutoimi monitoimihalli - jäähallin rakentamiseen.
Raksilan jäähallista käytettiin usein, varsinkin alkuaikoina monitoimihalli-nimitystä. Hallin
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käyttöä haluttiin laajentaa palvelemaan myös messuja ja suuria sisäurheilutapahtumia kuten
lentopallon, painin tai voimistelun suurtapahtumia. Käytän tässä työssä hallista jäähalli nimitystä selvyyden vuoksi ja koska sen pääasiallinen käyttö oli jäähallina. Jäähallityöt alkoivat
toukokuussa 1974 ja ne saatiin päätökseen seuraavana kesänä eli reilu puolivuotta uimahallin valmistumisen jälkeen. Aika olikin urheilutoimelle hyvin kiireistä, sillä myös jäähallin
käynnistämisen yhteydessä jouduttiin tekemään useita linjaavia niin pienen kuin suuren
luokan päätöksiä. Useissa jäähallin asioissa sopimusosapuolena toimi Oulun Kärpät, josta
tuli hallin selvästi suurin käyttäjä. Mielenkiintoista oli kuitenkin että hallista päätettiin myöntää jäävuoroja oululaisseurojen lisäksi ulkopaikkakuntalaisille Pattijoen Tempaukselle, Raahen Vesalle ja Rovaniemen Reippaalle. Jäähallin ainutlaatuisuus Pohjois-Suomessa näkyi
siinä että sille löytyi käyttäjiä Rovaniemeä myöten. Jäähallin vihkiäisotteluna pelattu jääkiekon Suomi-Ruotsi maaottelu veti hallin täyteen väkeä avajaisiltana 7.11.1975.171
Jäähallin avaaminen asetti kyseenalaiseksi tekojääradan jäädyttämisen syksyllä 1975. Lautakunta ehti linjaamaan, että tekojääratastadion tulisi myydä kokonaan pois jäähallin valmistuttua. Kuitenkin kaupungin jääurheiluseurat tekivät aloitteen tekojääradan jäädyttämisestä
minkä arveltiin vaativan noin 56 000 euron ylitystä yhteensä 208 000 euron kokoiseen urheilualueiden määrärahaan. Aloitteesta käytiin tiukka ja harvinaisesti äänestykseen päättynyt
keskustelu urheilulautakunnassa. Äänin 4-3- lautakunta päätti ettei tekojäärataa jäädytetä.
Perusteluna todettiin että luistelupaikkojen pula esikaupunkialueilla oli niin huutava, ettei
olisi kestävää käyttää kaikkia kaupungin määrärahoja Raksilan kilpaurheilupaikkojen ylläpitoon. Äänestyksessä näkyi tietty puoluejako sillä vasemmistopuolueiden SKDL:n ja SDP:n
edustajat äänestivät voittanutta esitystä, kun taas porvaripuolueiden kokoomuksen ja keskustan edustajat äänestivät tekojääradan jäädyttämisen puolesta. Vaa’ankielenä toimikin
LKP, jonka edustaja Pentti Huhtala ratkaisi äänellään ettei tekojäärataa jäädytetty.172
Tekojääradan jäädyttämisestä kiisteltiin myös paikallisten lehtien palstoilla, samalla kun purettiin poliittisia tuntoja jo valmistuneen jäähallin rakentamisesta. Kaleva asettui tukemaan
Kärppiä näiden vaatimuksissa tekojääradan jäädyttämisestä, vasemmistolaisen Kansan Tahdon nimetessä Raksilan jäähallin ”10 miljoonan markan huijaukseksi”, johon myös kaupungin vasemmistolaisetkin päättäjät olivat hairahtaneet. Samalla Kansan Tahto laski tekojäiden

Urheilulautakunnan pöytäkirja 8.5.1974, 26.2.1975, 9.4.1975, 23.7.1975, 13.8.1975, 27.8.1975, 15.10.1975 ja
26.11.1975. UrhLtkA, OKA.
172 Urheilulautakunnan pöytäkirja 27.8.1975 ja 18.9.1975. UrhLtkA, OKA.
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jäädyttämiseen uponneiden markkojen menetettyjä hyötyjä kaupunkilaisille toisin käytettynä. 173 Seuraavana vuonna 1976 kaupungin rahatilanne oli niin paljon parempi että myös
suurta kiistelyä herättänyt tekojäärata voitiin jäädyttää lokakuussa. Perusteltuna jäädytykselle
käytettiin tekojään kipeää tarvetta muun muassa 800 juniorijääkiekkoilijalle joille ei jäähallista riittänyt harjoitusvuoroja.174 Raksilan jäähalli oli yksi kymmenestä jäähallista jotka nousi
Suomeen ensimmäisen suuren jäähallien rakentamisaallon aikana vuosina 1974–1979. Yhteensä 1979 Suomessa oli 21 jäähallia ja 20 tekojäärataa, mikä kertoo hallirakennusbuumin
tuloksista. Opetusministeriö oli kaavaillut maahan vain kuutta jäähallia ja 12 tekojäärataa.175
Jäähallin toiminta saatiin käyntiin suunnitellusti ja kevään 1976 päätteeksi lautakunta saattoi
tyytyväisenä todeta että sen katsojamäärät ja käyttömaksutulot olivat odotettua parempia.
Ensimmäisenä talvena hallissa järjestettiin 77 pääsymaksullista tilaisuutta, joissa oli yli
120 000 katsojaa ja yli 3 000 jääharjoitustuntia. Vuokratuloja hallista kertyi talven aikana
noin 215 000 euroa 2012 rahanarvossa. 176 Myös Raksilan uimahallin kävijämääriin oltiin
tyytyväisiä, ne kasvoivat uimahallin osalta noin 330 000 – 350 000 käyntikertaan vuodessa.
Raksilan uimahallin yhteydessä sijainneen kuntosalin käyttömäärät kasvoivat nekin varsin
korkeiksi, ollen heti vuonna 1975 113 000 ja vuonna 1976 jo 143 000 käyntikertaa. Raatin
uimahallin käyttö laski noin 110 000 – 120 000 käyntikertaan vuodessa, kun se ennen uutta
uimahallia oli hurjissa 200 000 käyntikerran lukemissa.177 Molempien uimahallien käyntikerrat yhteenlaskettuna osoittavat uimahallikäyntikertojen noin kaksinkertaistuneen uuden
uimahallin myötä, samalla kun väljemmissä tiloissa myös käyttömukavuus parani. Kuntosalin käyttömäärien nopea kohoaminen nollasta kertoo palvelun tarpeesta kaupungissa.
Raksilan urheilukeskus kehittyi varsin merkittäväksi urheilukeskukseksi jopa valtakunnallisesti. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Oulua pyydettiin järjestäjäksi vuoden 1977 lentopallon EM-kisoille yhdessä Helsingin kanssa178. Raksilan urheilukeskus oli noussut muutamassa vuodessa valtakunnan tasollakin merkittävän laajuiseksi urheilupalveluiden keskittymäksi
ja se sai muun muassa rakennustekniikkansa vuoksi laajaa huomiota liikuntapiireissä. 179
Keskuksen kehittämisessä lautakunta suuntasi kuitenkin vielä kauemmas ja alkoi hahmotella

Kaleva 22.10.1975 ja ”Liikuntaohjailua, näytelmiä”. Kansan Tahto 19.2.1976.
Oulu-Lehti 16.10.1976.
175 Kokkonen 2010, 141.
176 Urheilulautakunnan pöytäkirja 7.4.1976. UrhLtkA, OKA.
177 Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1973, 1974, 1975 ja 1976. UrhLtkA, OKA.
178 Urheilulautakunnan pöytäkirja 2.6.1975. UrhLtkA, OKA.
179 Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
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siellä sijaitsevan Pakkalan kentän peruskorjausta yleisurheilun ja jalkapallon kilpailuvaatimukset täyttäväksi. Opetusministeriölle lähteneessä veikkausvoittovara-anomuksessa vedottiin kaupungin suureen, yli 100 000 asukkaan kokoon ja ettei kaupungissa ollut muita yleisurheilukenttiä kuin Raatti.180 Opetusministeriön linja oli kuitenkin muuttunut tiukemmaksi
urheilukenttien suhteen.181 Raksilan urheilukentän tukianomus ei saanutkaan ministeriöltä
yhtä myönteistä vastaanottoa kuin jäähalli ja uimahalli aiemmin. Kesällä 1976 Raksilan alueen kehittämisen kuvaan astui Pohjois-Suomen Messut ry., joka esitti alueen kehittämistä
palvelemaan myös messukeskuksena. Suunnitelmaan kuului muun muassa Jäähallin monikäyttöisyyden lisääminen sekä suuren maapohjahallin rakentaminen. Urheilulautakunta tuki
messuyhdistyksen esityksiä ja totesi, että maapohjahalli jota se itse oli kaavaillut Heinäpäähän, olisi toteuttavissa myös osana Raksilan messukäytön kehittämistä. Raksilan suurhalli
oli nyt ensimmäistä kertaa esillä urheilulautakunnassa.182

2.2.4. Kaupunki hankkii lopulta Urheilutalon
Kaupunginvaltuuston paljon keskustelua herättäneellä päätöksellä kaupunki ei ostanut Pyrinnön urheilutaloa vuonna 1969. Talousongelmien kanssa pyristellyt, Pyrinnön hallinnoima
Urheilutalon omistaja Kiistola-säätiö, vuokrasi hallin lopulta kauppatiloiksi, mikä lisäsi entisestään pahaa pulaa sisäliikuntatiloista kasvavassa kaupungissa. Seuraavina vuosina sisäliikuntahallisuunnitelmat olivat useita kertoja urheilulautakunnan asialistalla. Pisimmällä olivat
suunnitelmat yhdistetyn urheilu- ja nuorisotalon rakentamisesta Raattiin sekä Pohjankartanon koulun yhteyteen rakennettavasta urheiluhallista. Raattin talon osalta tehtiin jo päätös
talopiirustuksien tilaamisestakin.183 Sisäliikuntahalli-asiassa tapahtui kuitenkin hieman yllättävä käänne helmikuussa 1975 kun kaupunginhallitus pyysi urheilulautakunnalta lausuntoa
Pyrinnön talon ostamisesta kaupungille. Muiden urheiluhallihankkeiden pysähtymiseen
väsynyt ja Raksilan laitosprojekteihin keskittynyt lautakunta otti lausuntopyynnön vastaan
ilolla ja totesi yksimielisyyttä korostaen Urheilutalon hankkimisen olevan kaupungin surkean sisäliikuntatilanteen ja kaupan helppouden huomioiden olevan erittäin suositeltavaa.184

Urheilulautakunnan pöytäkirja 12.11.1975 ja 17.12.1975. UrhLtkA, OKA.
Kokkonen 2010, 128 ja 134–136.
182 Urheilulautakunnan pöytäkirja 28.7.1976. UrhLtkA, OKA.
183 Urheilulautakunnan pöytäkirja 10.10.1973, 9.1.1974, 23.1.1974, 14.6.1974 ja 21.8.1974. UrhLtkA, OKA.
184 Urheilulautakunnan pöytäkirja 26.2.1975. UrhLtkA, OKA.
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Urheilutaloasia eteni vuoden aikana kaupungin ja Kiistola-säätiön välillä jouhevasti ja marraskuussa lautakunta sai kuulla että kauppa Urheilutalosta astuu voimaan 2.12.1975. Raksilan suurprojektejaan lopetellut lautakunta saikin nopeasti pöydälleen uuden ja odotetun
tehtävän, Urheilutalon käyttöönoton ja toiminnan suunnittelun. Keväällä kaupunginvaltuusto teki talousarviolisäyksen urheilutoimen budjettiin eli Urheilutaloa ei tarvinnut rahoittaa muiden toimintojen kustannuksella. Urheilutalossa vuokralla olleen Pohjanmaa Oy:n
vuokrasopimusta oli jäljellä kuitenkin vielä kolme vuotta, mutta kauppayritys ilmoitti syksyllä 1976 olevansa valmis lopettamaan vuokrasopimuksen jo vuodenvaihteessa. Lautakunta
ottikin ilolla vastaan uutisen talon urheilutoimintaan siirtymisen nopeutumisesta.185
Sisäliikuntatilat alkoivat puhuttamaan muutoinkin entistä runsaammin kaupungin urheilupäättäjiä. Keskustelun herättäjänä toimi kaupungin tilintarkastajien huomautus koulujen
liikuntasalien tehottomasta käytöstä. Urheilulautakunnalle koulusalien heikko hyödyntäminen oli jo entuudestaan tuttu asia, johon vaikutti vanhojen salien epäkäytännöllisyys liikuntakäyttöön, etenkin suosituimpiin pallopeleihin sekä salien hallinnoiminen koulujen kautta.
Koulujen hallinnoimina salien ulkopuolisen käytön käytännöt olivat hyvin vaihtelevia, eivätkä kaikki salien käytöstä vastanneet katsoneet urheiluseurojen käyttöä hyvällä. Tilintarkastajien huomautus olikin tervetullut urheilulautakunnalle. Lautakunta jakoi tarkastuksen
huomiot ja yhtyi esitettyihin muutoksiin joihin kuului esimerkiksi salien ulkopuolisen käytön hallinnoinnin siirtäminen urheilutoimelle, seurojen salikäytöstä koituvien maksujen
korvaamiseen tarkoitettu määräraha sekä koulusalien käyttö koulujen loma-aikoinakin.186
Koulutoimi tarkasti käytäntöjään koulusalien suhteen. Urheilutoimea muutokset eivät vielä
tyydyttäneet, sillä syksyllä 1976 urheilulautakunta totesi koulutoimen tekemät salivuorojen
jaot epätarkoituksenmukaisiksi. Lautakunta esittikin että koulusalien vuorojako siirtyisi urheilutoimen valmisteltavaksi ja koululautakunta vain vahvistaisi jaon.187 Paitsi koulujen liikuntasalien tehokkaampaan käyttöön, urheilulautakunta alkoi kiinnittää huomiota myös
suunnitteilla olleisiin uusiin koulujen liikuntasaleihin. Ensimmäisenä lautakunta vaati Pyykösjärven ala-asteelle suunnitellun liikuntasalin rakentamista 200+80m2 kokoisena, jotta sitä
voisivat käyttää muutkin kuin koululiikunta. Evästykseksi vaatimukselle lautakunta totesi
että ”nuorison urheiluharrastuksen yhtenä suurimmista haittatekijöistä kaupungissa on se,
Urheilulautakunnan pöytäkirja 26.11.1975, 10.12.1975, 17.12.1975, 28.4.1976 ja 6.10.1976. UrhLtkA,
OKA.
186 Urheilulautakunnan pöytäkirja 23.6.1976. UrhLtkA, OKA.
187 Urheilulautakunnan pöytäkirja 20.10.1976. UrhLtkA, OKA.
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ettei harjoitusvuoroja voida taata riittävästi. – Nykyisellä [salien] kapasiteetilla pystytään
tarjoamaan joukkuetta kohti vain 1-2 harjoituskertaa viikosta.” Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että jatkossa rakennettaviin koulusaleihin tulisi anoa aina kouluhallituksen
rakennusavustuksen lisäksi opetusministeriön veikkausvoittovaroja, jonka kriteerit huomioonottava rakentaminen parantaisi uusien salien urheilukäyttöisyyttä. Lautakunta esitti
myös että siltä pyydettäisiin lausunnot kaikkiin koulujen liikuntarakentamisen hankkeisiin.188
Joulukuussa lautakunta saikin kommentoitavakseen Myllyojan koulun luonnospiirustukset
joihin tehtiin runsaasti ehdotuksia.189

2.2.5. Urheilu kaupallistuu, ongelmia mainosmyynnin kanssa
Erkki Vasara toteaa että liike-elämä kiinnostui urheilusta markkinointivälineenä laajaalaisesti 1970-luvulla samanaikaisesti liikunnan massoittumisen kanssa. Pääasiassa sponsoroinniksi kutsuttu liikeyritysten harjoittama urheilun tuki markkinointipalveluksia, kuten
mainostilaa vastaan koski urheiluseuroja. Kuitenkin myös urheilupaikkojen joissa katsojia
kiinnostavia urheilutapahtumia järjestettiin, mainostilat kiinnostivat sponsoreita.190 Oulussa
yleisöä eniten kiinnostavia urheilulajeja, jalkapalloa, jääpalloa, pesäpalloa, jääkiekkoa, yleisurheilua ja raveja harrastettiin kaupungin omistamilla urheilupaikoilla.191
Urheilupaikoilla mainostaminen oli 1970-luvun alussa melko uusi ja vieras asia kunnalliselle
urheilutoimelle. Mainosasioita ei ollut aiemmin järjestetty ja mietitty kovin tarkasti. Tilanteeseen tuli muutos 1973 kun lautakunta päätti vuokrata urheilupaikkojen mainostilat niitä
anoneelle PR-System Sulo Ruokolaiselle. Lautakunta päätti käyttää vuokrauksesta saatavat
tulot kaupungin urheiluseura-avustuksiin. Yhteistyö alkoi ilmeisen hyvin, sillä yhteistyösopimusta PR-systemin kanssa jatkettiin seuraavana vuonna vuoden 1977 loppuun. Samalla
päätettiin antaa Raksilan uuden jäähallin mainossopimukset ja markkinointi yrityksen vastuulle. Myöhemmin samana vuonna lautakunta päätti rakentaa PR-Systemin toiveesta lisää
mainostilaa Raatiin, raviradalle ja tekojääradalle, koska mainostilan kysyntä oli suurta.192
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Kaupungin urheilupaikkojen mainosmyynnin järjestäminen yksityisen toimijan kautta oli
Suomessa ainutkertaista, yleensä mainospaikkojen myynnistä vastasivat kaupunkien virkamiehet. Vasemmistolainen Kansan Tahto kritisoikin järjestelyä kovin sanoin sivuillaan ja
ihmetteli Ruokolaisen ja Oulun Kärppien läheisiä suhteita. Kansan Tahto sai myös apulaiskaupunginjohtaja Pentti Arolan myöntämään mainosmyyntijärjestelyn ongelmalliseksi, koska kaupunki sai myyntituloista vain 70 %.193 Jäähallin valmistuttua ja urheilutoimiston saatua lisätyövoimaa, muun muassa jäähallista vastaavan isännöitsijän viran, lautakunta totesi
loppukesästä 1975 ettei PR-Systemin palveluita jäähallin osalta enää tarvittaisikaan. Seuraavana vuonna 1976 kaupungin taloustarkastustoimisto huomasi epäselvyyksiä urheilulaitosten mainosmyynnin tilityksissä ja alkoi kiivas selvitystyö asiasta. Lopulta myös kaupunginhallitus puuttui asiaan, pyytäen urheilutoimelta kokonaisselvitystä urheilulaitosten mainoksista. Lautakunta antoi hallitukselle selvityksen mainostoiminnan kehityksestä ja tehdyistä
sopimuksista sekä PR-Systemiä koskeneista talousselvityksistä, jotka olivat osoittaneet selviä väärinkäytöksiä yrityksen toiminnassa. Näihin asioihin perustuen lautakunta päätti purkaa välittömästi mainossopimuksensa PR-Systemin kanssa ja siirtää mainosmyynnin urheilutoimiston vastuulle. 194 Pienimuotoinen ”seikkailu” mainosmaailmassa kertoo osaltaan
kaupungin virka- ja luottamusmiesten, ehkä koko urheilumaailman tottumattomuudesta
vastasyntyneeseen sponsori-ilmiöön ja urheilun kaupallistumiseen.

2.2.6. Palloilukaupunki Oulu ja jälkeenjäävät olosuhteet
Oulu oli merkittävä suomalainen palloilukaupunki 1970-luvulla. Kaupungin palloiluseuroista Lippo, OLS, OPS ja OTP pelasivat tärkeimpien palloilulajien jalkapallon, jääpallon ja
pesäpallon pääsarjoissa, eivätkä SM-mitalitkaan olleet kaupungissa harvinaisuuksia. Kaikkein suosituimmaksi yleisölajiksi nousemassa olleessa jääkiekossa Kärpät vetivät katsomot
täyteen yleisöä vaikka pelasivat vasta I divisioonassa eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. 195
Kaupungilta odotettiinkin entistä enemmän tukea menestyville joukkueilleen. Tyytyväisimpiä tilanteeseensa olivat varmaan jääkiekkoilijat joita Raksilan jäähalli ja sen vieressä sijainnut tekojääratastadion palvelivat 1975 lähtien. Siltikin lajin yhä kasvavat harrastajamäärät
olivat saaneet kaupungin harvalukuiset jääkiekkokaukalot jo liiankin täyteen pelaajista.

”Oulun jäähalli ja Pr-systeemi – Kärppien johtohenkilö hoitaa mainosmyynnin ja isännöi hallissa” (Artik.).
Kansan Tahto 22.8.1975.
194 Urheilulautakunnan pöytäkirja 13.8.1975, 6.10.1976, 20.10.1976, 3.11.1976 ja 18.11.1976. UrhLtkA, OKA.
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Sen sijaan jalkapallo- ja jääpalloväki eivät olleet tyytyväisiä kaupungin tukeen lajeilleen.
Suurten laitosrakentamisen hankkeiden lomassa muiden urheilupaikkojen uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen täytyi tehdä ”nipistämällä” rahaa perusvuosibudjetista. Tämä ei
mahdollistanut kovinkaan suuria urheilupaikkainvestointeja ja esimerkiksi Heinäpään ja
Niittyaron palloilualueita rakennettiin pikku hiljaa vuosi vuodelta.196 Jääpallo oli menettänyt
huomattavan paljon yleisö- ja harrastajamääriään jääkiekolle, joka oli syrjäyttänyt sen tärkeimmän talvipalloilulajin asemasta 1960–1970-lukujen vaihteessa myös Oulussa. Jääpalloseurat esittivätkin Raatin stadionin katsomon lämmittämistä yleisöä houkutellakseen. Kaupungin rakennusvirasto piti lämmittämistä turhana ja kalliina. Sen sijaan urheilulautakunta
piti ideaa hyvänä, mikäli se voitiin yhdistää suunnitteilla olleeseen Raatin urheilu- ja nuorisotaloon.197 Taloa ei koskaan rakennettu, joten ei myöskään lämmitettyä katsomoa. Urheilutoimi ja jääpalloseurat pitivät myöhemminkin yhteyttä ja yhteisiä keskustelutilaisuuksia jääpallon kehittämisestä kaupungissa, mutta niiden anti jäi melko vähäiseksi.198
Siinä missä jääpallo oli menettämässä asemiaan kaupungissa, oli jalkapallo nostamassa suosiotaan ja sen kasvu aiheutti omat ongelmansa. Vaikka Raatti ja Tuiran pallokenttä tarjosivat
kohtuulliset olosuhteet pääsarjatason kesäkauden harjoitteluun ja otteluihin, ei kaupungilla
riittänyt tarpeeksi kenttiä alempien sarjatasojen, harrastejalkapallon ja nuorisojoukkueiden
käyttöön. Tämän vuoksi lautakunta suunnitteli jatkuvasti uusien kenttien rakentamista Pakkalan kentän viereen Raksilaan, Heinäpään urheilualueen perustamista, Tuiran kentän siirtoa uuteen paikkaan johon olisi voinut rakentaa kerralla useammankin kentän sekä jo olemassa olleiden kenttien parannuksia. Vaikka joitain hankkeita saatiin liikkeelle ja valmiiksi,
ei rajallisilla taloudellisilla resursseilla tunnuttu pysyvän kasvavan kysynnän vauhdissa. 199
Kenttäpulan lisäksi keskustelua herättivät myös SM-sarjassa pelanneen OTP:n aloitteet
jalkapallon talviharjoitusolosuhteista jotka olivat Oulussa heikot jalkapallon harjoittelun
mahdollistavan maapohjahallin puuttuessa. Monella muulla SM-sarjapaikkakunnalla vastaavaa hallia suunniteltiin jo, ellei sitä ollut jo olemassa. Urheilulautakunta suhtautui OTP:n
esitykseen maapohjahallista positiivisesti ja alkoi suunnittelemaan sitä rakennettavaksi Urheilutalon yhteyteen Hollihakaan ja myöhemmässä vaiheessa Raksilaan.200
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Pesäpallon harrastajat olivat ilmeisesti kohtuullisen tyytyväisiä kaupungin heille tarjoamiin
harrastuspaikkoihin sillä lautakunnassa käsiteltiin vain muutamia, melko pieniä huomautuksia ja toivomuksia liittyen lähinnä Keskuskentän hoitoon.201 Tennistä kaupungissa harrastettiin kaupungin omistamilla, mutta Oulun Verkkopalloseuralle vuokraamilla tenniskentillä
Raatissa. Kenttiä oli vain muutamia, eivätkä ne enää riittäneet palvelemaan kasvavan lajin
tarpeita, joten paineita myös uusien tenniskenttien suunnittelulle kaupungilla oli.202

2.2.7. Hiihtoa, uusia lajeja ja liikuntaopistokysymys – Virpiniemi ja Sankivaara junnaavat paikallaan
Kysymys Sankivaaraan suunnitellusta hiihto- ja virkistyskeskuksesta pysyi eräänlaisena ikuisuusaiheena pinnalla. Kunnollisen maastohiihtopaikan puuttuminen Oulusta oli tunnustettu
laajalti jo yli kymmenen vuoden ajan ja Sankivaara oli ollut jo pitkän aikaa kärkipäässä toteutettaviksi suunniteltujen liikuntarakentamishankkeiden listalla. Silti se oli aina ensimmäinen kohde jonka toteutusta siirrettiin uusien kärkihankkeiden kuten Raksilan urheilulaitosten rakentamisen tai Urheilutalon oston tieltä. Suunnitelmista Sankivaaran virkistyskeskuksen rakentamisen suhteen ei kuitenkaan luovuttu. Hanke eli paperilla ja järjestipä lautakunta
vuonna 1975 tutustumiskatselmuksenkin Sankivaaralle. Katselmuksessa tutkittiin paikanpäällä laadittuja suunnitelmia laduista, hiihtomajasta, tielinjauksista, ulkoilumaastoista sekä
laskettelun opetusrinteestä ja hyppyrimäestä. Samalla todettiin ”hiihtourheiluväen jo malttamattomasti odottavan Sankivaaran rakentamista.” Suunnitelmien edistämiseksi herätettiin
henkiin unohduksiin vaipunut Sankivaara-toimikunta ja päätettiin pyrkiä kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiseen virkistyskeskuksen rakentamiseen vuosina 1976–1980.
Aikataulun mukaisesti esitettiin vuoden 1976 talousarvioon 100 000 markkaa pohja- ja
suunnittelutöiden tekemiseen. Valtuusto varat Sankivaaraa varten myönsikin, mutta pöytäkirjamateriaalin perusteella hanke ei edennyt vuonna 1976 ja asia jäi jälleen unohduksiin.203
Sankivaaran rinnalla kulki toinen hieman samantyyppinen hanke, nimittäin PohjoisPohjanmaan Urheiluopisto. Kaupunki päätti vuonna 1973 liittyä urheiluopistoa toteuttamaan perustettuun urheiluopistosäätiöön joka oli linjannut tavoitteekseen urheiluopiston
perustamisen Virpiniemeen, noin 20 kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. Myös tämä

Esimerkiksi Urheilulautakunnan pöytäkirja 10.4.1974 ja 24.3.1976. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 18.4.1973 ja 10.4.1974. UrhLtkA, OKA.
203 Urheilulautakunnan pöytäkirja 12.3.1974, 15.11.1975, 26.11.1975 ja 25.2.1976. UrhLtkA.OKA.
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hanke uhkasi vaipua unohduksiin, osittain johtuen sen jäämisestä jumiin Valtion Urheiluneuvoston urheiluopistokokonaisuutta pohtineeseen työhön. Urheiluopistoon palattiin
lautakunnassa vasta marraskuussa 1976, kun todettiin että urheilu- ja liikuntatoiminta Oulun seudulla oli kasvanut niin voimakkaasti, ettei ilman urheiluopistoa ja sen tarjoamaa ohjaajakoulusta voitu enää kauan jatkaa. Lautakunta tekikin aloitteen hankkeen uudelleenkäynnistämisestä tai sen toteuttamisen uudesta tavasta. Uusi toteutustapa merkitsi urheiluopiston toteuttamista siten, että ellei sitä saatu rakennettua sinänsä sopivalle paikalle Virpiniemeen, pitäisi se toteuttaa Oulussa jo olemassa olevien urheilupaikkojen puitteissa. Tämäkään aloite ei edistynyt sillä vuonna 1976 siitä ei ollut merkintöjä pöytäkirjoissa.204
Kaupungin oman hiihtokeskushankkeen jumiuduttua antoi lautakunta tukensa urheiluseura
Kuivasjärven Auran suunnitelmille hiihtomajan rakentamisesta kaupungin pohjoispuolelle.
Uuden hiihtomajan saaminen kaupunkiin tulikin ajankohtaiseksi kun talvella 1976 Oulunsuun Heitto ilmoitti lopettavansa Lämsänjärven hiihtomajan pidon. Lämsänjärven hiihtomajan omisti Oulun Hiihtoseura, mutta vanha ja huonokuntoinen maja oli jo pitkään ollut
vuokralla kaupungilla, joka edelleen vuokrasi sitä eri toimijoille, jotka pitivät majaa auki.
Viimeisimpänä kaupungin ”alivuokralaisena” oli ollut Heitto, joka oli saanut tarpeekseen
majan huonosta kunnosta ja vähenevistä asiakasmääristä. Ennen suositun hiihtomajan kävijämäärät olivat laskeneet majan ja sen hiihtomaastojen jäätyä saarroksiin asutuksen ja teiden
keskelle. Lopulta kaupunki irtisanoi majan vuokrasopimuksensa koska ei löytänyt sille uutta
alivuokralaista. Kaupungin onni olikin että Aura sai syksyllä 1976 pitkälti omin voimin rakennetun majansa valmiiksi. Auraa avustettiin antamalla materiaali- ja rakennusapua sekä
ottamalla kaupungin ylläpidettäväksi majan yhteyteen tehdyt hiihtoladut ja vapauttamalla
maja 43 000 markan sähkölaitoksen liittymismaksusta. Lautakunta alkoi majan valmistuttua
myös suunnitella valaistun kuntoradan/-ladun rakentamista majalta Niittyaron ja Pateniemen valaistuille kuntoradoille. Auranmajan lisäksi Oulujoen Kiekolla oli muutaman vuoden
vanhempi hiihtomaja Sanginsuussa, joten Lämsänjärven majan loppumisesta ei tullut suurta
ongelmaa, etenkin kun toiveet lisäksi Sankivaaran suhteen olivat korkealla.205
Hiihdon lisäksi muutama muukin laajoja maa-alueita harrastukselleen kaipaava lajiryhmä
aktivoitui harrastuspaikkojensa kehittämisessä. Moottoriurheilun harrastajat suunnittelivat
moottoriurheilurataa Iinatin vanhalle kaatopaikka-alueelle. Koska Oulun moottorikerho oli
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Urheilulautakunnan pöytäkirja 18.4.1973, 12.11.1975. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 18.12.1974, 25.2.1976 ja 20.10.1976. UrhLtkA, OKA.
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valmis osallistumaan merkittävillä talkootöillä hankkeeseen, eikä se tarvinnut kaupungilta
kuin maa-alueita ja jonkin verran pohja-aineksia ratoja varten, tuki lautakunta 1977 käynnistynyttä rataprojektia mielellään.206 Suunnistusseurojen kanssa kaupunki taas alkoi tehdä yhteistyötä 1975 myöntämällä kartta-apurahoja seurojen laatimien suunnistuskarttojen sekä
kiintorastiverkoston tekoon. 207 Kun koiraharrastajillekin pystyttiin osoittamaan harrastusalueita Heinäpäästä ja Hietasaaresta ja judoharrastajat, joille kaupungilla ei ollut antaa käyttöön judotatamia, olivat tyytyväisiä saamastaan tatamin vuokra-avustuksesta208, ongelmallisimmaksi lajiksi harrastuspaikkojen suhteen muodostuivat hevosharrastajat. Hevosharrastuksen ongelmana oli jo pidemmän aikaa ollut se että niin ravihevos- kuin ratsastuksen harrastajat olivat joutuneet jakamaan harrastuspaikkanaan kaupungin omistaman Äimäraution
raviradan. Äimärautio oli jäänyt keskustan tuntumassa rakentamisen saartamaksi, eikä sitä
voinut enää laajentaa, vaikka tarvetta tälle ravi- ja ratsastusurheilun kasvun myötä olikin
paljon. Hevosurheilun suosion kasvusta kertoo lautakunnan perustelu raviradan vuokrien
korotukselle 1974 ravikatsojamäärien moninkertaistumisella lyhyessä ajassa.209

2.2.8. Kuntourheilua ja urheiluseuroja – Urheilutoimi kehittää toimintaansa
Urheilutoimi pyrki ottamaan toimintansa kehittämisessä huomioon yhä enemmän suosiotaan kasvattavan kansalaisten kuntourheilun. Kuntourheilua urheilutoimisto tuki paitsi olosuhteilla, tarkoittaen pääasiassa kuntoratoja ja -latuja, myös erilaisilla kampanjoilla ja tempauksilla. Kampanjoiden ja tempausten arvioitiin vuoden 1973 toimintakertomuksessa ”oleellisesti lisänneen jokamiehen kuntoilua.” Vaikka olosuhteiden osalta lautakunnan toimintakertomuksissa kiiteltiin toimivia uimahalleja, uusien kuntoratojen rakentamista ja ladunpidon tasoa suuresti parantaneen moottorikelkan ja latuhöylän saamista vuonna 1973, muistutettiin joka vuosi ettei kaupungilla ollut tarjota juuri minkäänlaisia sisäliikuntatiloja kuntoliikkujille. Ongelma oli myös, ettei lähiliikuntapalveluita oltu aina voitu järjestää uusiin esikaupunkilähiöihin. Vuonna 1976 toimisto sai lisätyövoimaa yhden henkilön verran kuntoliikunnan ohjaukseen ja samana syksynä järjestettiin paljon huomiota saanut ja yli 16.000
osallistujaa kerännyt ”Oi Odessa” kuntokilpailu-kampanja, jossa arvottiin pääpalkintona
matka Oulun ystävyyskaupunki Odessaan. Myös uimakoulutoiminta laajeni kaupungin pal-

Urheilulautakunnan pöytäkirja 20.10.1976. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 4.5.1975, 23.7.1975, 1.10.1975, 29.10.1975, 26.5.1976 ja 23.6.1976. UrhLtkA, OKA.
208 Urheilulautakunnan pöytäkirja 12.2.1975, 9.5.1975, 22.10.1975 ja 11.2.. UrhLtkA, OKA.
209 Urheilulautakunnan pöytäkirja 9.10.1974. UrhLtkA, OKA.
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katessa ympärivuotisen uimaopettajan.210 Urheilutoimen kuntokampanjat olivat useimmiten
osa valtakunnallisia opetusministeriön johtamia kampanjoita, kuten Pentti Kiiskinen muistelee: ”Käytännössähän tämä oli vielä sillon tämmöstä keskusohjattua, eli opetusministeriön
sikäläisestä urheiluosastosta Heikki Klemola lähetteli käskykirjeitä että pittää käynnistää
milloin kansauinnit ja milloin kansanhiihdot”. 211 Kuntourheiluaktivointia alettiin tehdä
myös osallistumalla vuosittain Terveysmessuille kaupungin liikuntapalveluita ja urheiluseuroja esittelevällä messuosastolla sekä laatimalla esitekartta kaupungin liikuntapalveluista.212
Aktivointitoimien lisäksi kuntorataverkko laajeni tuntuvasti 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla, noin kuntorata vuodessa vauhdilla. Uudet, valaistut kuntoradat nousivat Hiukkavaaraan, Koskelaan, Lintulaan, Rajakylään, Heinäpäähän ja Raksilaan.213 Myös kuntoratojen
laatua ja teknistä tasoa nostettiin. Vanhempien ratojen ollessa kapeita purupolkuja, täyttivät
uudet radat jopa tierakentamisen tekniset vaatimukset. 214 Kuntoratojen lisäksi lisääntyi
lenkkeilyharrastus yleisillä teillä ja uutena ilmiönä kaupunkisuunnitteluun tulleilla kevyenliikenteen väylillä. Lenkkeilyharrastuksen kasvu oli niin tuntuvaa ja kaduilla näkyvää että lautakunta päätti kuntoliikuntajärjestöjen ja Liikenneturvan aloitteesta antaa yleisen, lehdistön
kautta levitetyn kannanoton lenkkeilyharrastuksen liikenneturvallisuudesta syksyllä 1973.
Kannanotossa paitsi toivottiin kaikilta liikenteen osapuolilta liikennesääntöjen ja turvallisuuden huomioimista, myös sitä että lenkkeilijät käyttäisivät aina kun se on mahdollista kaupungin rakentamia pururatoja. Kannanoton teon yhteydessä lautakunta päätti myös
velvoittaa urheilutoimiston tekemään kaupungin ylläpitämille kuntoradoille liikenneturvallisuustarkistuksen ja huomioimaan liikenneturvallisuus uusissa kuntoratahankkeissa.215
Kansallisen tason keskusteluun esimerkiksi Liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä jo nousseiden erityisryhmien liikuntaa sivuttiin Oulussa ensimmäistä kertaa Raksilan uimahallin
avautuessa 1974. Keskustelun aiheena olivat eläkeläisjärjestöjen vetämät, eläkeläisten ohjatut kuntosalivuorot joita uudella kuntosalilla kokeiltiin. Kokeilusta ei tullut pysyvää vaan
lautakunta totesi että: ”kuntosali ja kalusto ei ole eläkeläisjärjestöjen käyttöön sopivaa.”
Uimahallien pääsylipuissa oli jo entuudestaan erilaisia alennuksia nuorisolle, sotaveteraaneille, vammaisryhmille, työttömille ja eläkeläisille, mutta nyt keskusteltiin ensimmäistä kertaa
Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1973–1976. UrhLtkA, OKA.
Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
212 Urheilulautakunnan pöytäkirja 10.10.1973, 23.6.1976 ja 28.7.1976. UrhLtkA,OKA.
213 Urheilulautakunnan pöytäkirja 16.8.1973, 29.5.1974, 9.4.1975, 2.6.1975. UrhLtkA, OKA.
214 Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
215 Urheilulautakunnan pöytäkirjat 10.10.1973 ja 14.11.1973. UrhLtkA, OKA.
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myös ohjatun toiminnan järjestämisestä.216 Suurin erityisryhmä jonka liikuntaan kiinnitettiin
selvästi lisähuomiota, olivat koululaiset ja nuoret. Urheilutoimi osallistui tämän tiimoilta
niin nuorisotyön yhteistoimintaryhmään kuin uusien peruskoulujen liikunnanopetusta ja
liikuntatoimintaa suunnitelleeseen kehittämistyöryhmäänkin. Etenkin uusien peruskoulujen
liikunnasta oltiin lautakunnassa huolissaan ja yhdyttiin kehittämistyöryhmän esityksiin esimerkiksi uimaopetuksen lisäämisestä, koulutoimen liikuntasihteerin palkkaamisesta, seurayhteistyöstä sekä koululaisurheilukilpailu- ja kerhotoiminnan aloittamisesta.217
Urheilutoimen ottaessa yhä enemmän roolia kansalaisten liikuntaan aktivoinnista, jouduttiin
käymään välillä myös rajanvetoa siitä mitkä asiat kuuluvat kunnalliselle urheilutoimelle. Urheilutoimen tehtäviksi oli alkanut muotoutumaan liikunnan perusedellytysten järjestäminen
ja kansalaisten aktivointi sekä urheiluseurojen tukeminen itse liikuntatoiminnassa. Niinpä
urheilutoimen roolista käytiin lautakunnassa keskusteluja kun päätettiin esimerkiksi laturetkien, Tervahiihtojen tai kuntohölkkätapahtumien järjestelyihin osallistumisesta. Linjaksi
muodostui että tämän kaltaisten tapahtumien järjestelyihin osallistuminen urheilu- ja kuntoliikuntaseurojen apuna katsottiin vielä sopivaksi, mikäli resurssit antoivat myöten. Sen sijaan
lautakunta veti rajan kunnalliseen Ukkojumppaan jonka järjestämistä urheilutoimisto esitti.
Lautakunnan mielestä tämä ei ollut enää urheilutoimiston tehtäviä, vaan sen järjestämistä
esitettiin Työväenopistolle harrastuspiiriksi. Lautakunta tukikin jatkossa useana vuonna
Työväenopiston jumppapiirien järjestämistä omasta talousarviostaan.218
Urheiluseuratkin huomasivat kuntourheilun kasvaneet määrärahat. Niinpä SVUL:n ja
TUL:n piirit anoivat vuonna 1974 molemmille 2000 markan avustusta kuntourheiluohjelmaa varten. Lautakunta myönsi avustuksen josta tuli jokavuotinen. Tosin vuosien saatossa
keskusjärjestöavustuksen perusteista karisi kuntourheilu pois ja Palloliiton Oulun piiri tuli
kolmanneksi kaupungin tukea saaneeksi piirijärjestöksi.219 Varsinaiset urheiluseuroille jaetut
avustukset kasvoivat muutamassa vuodessa todella merkittävästi, oltuaan aiemmin vuodesta
toiseen melko maltillisella tasolla. Vuoden 2012 euromääriin muunnettuna kohosi avustussumma ensin vuonna 1974 55 000 eurosta 75 000 euroon, mutta jo seuraavana vuonna
120 000 euroon. Vuonna 1976 seuroille jaettiin avustuksina peräti 165 000 euroa. Osa seu-

Urheilulautakunnan pöytäkirjat 9.10.1974, 18.12.1974 ja 29.1.1975. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirjat 11.9.1974, 6.11.1974, 23.7.1975, 22.10.1975 ja 14.4.1976. UrhLtkA, OKA.
218 Urheilulautakunnan pöytäkirja 28.2.1973, 19.9.1973, 6.11.1974, 8.1.1975, 14.1.1976, 14.4.1976. UrhLtkA,
OKA.
219 Urheilulautakunnan pöytäkirja 8.5.1974, 9.4.1975, 10.3.1976 ja 2.6.1976. UrhLtkA, OKA.
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roille jaetusta avustuksesta ohjattiin kompensaationa 1972 syntyneen järjestelmän mukaisesti koulusalien käyttömaksuihin. Avustussummien kasvaessa avustuksia saaneiden seurojen
määrä pysyi noin 40 tietämillä eli seuraa kohden avustuksen määrä kasvoi merkittävästi.220
Varsinaisten avustusten lisäksi urheilulautakunnalta alettiin anoa erilaisia lisäavustuksia esimerkiksi TUL:n ja TUK:n tapahtumiin osallistumiseen ja suurempien urheilutapahtumien,
esimerkiksi Suomen mestaruuskilpailuiden järjestämiseen. Lopulta lautakunta päätti laatia
seuraaville vuosille uuden erityisavustustenjakojärjestelmän ja anoa sille talousarvioonsa
riittävää määrärahaa. Lautakunnan esitys otettiin kaupunginvaltuustossa huomioon ja urheiluseurojen erityisavustusmomentti lisättiin vuoden 1977 talousarvioon. 221 Vaikka urheiluseurojen saamien avustusten kasvu tuntuu huimalta, ne yli kolminkertaistuivat kolmessa
vuodessa, täytyy muistaa että urheilutoimen kokonaisbudjetti kasvoi noina vuosina lähes
yhtä nopeasti eli siihen suhteutettuna seura-avustustenkin kasvu oli samassa linjassa.

2.3. Urheilun asema kasvaa nopeasti
Jakso vuodesta 1973 vuoteen 1976 oli merkittävän ja nopean kehityksen ja kasvun aikaa
Oulun kaupungin urheilutoimelle. Liikuntatoimiston toimistopäälliköksi vuonna 1975 tullut
Pentti Kiiskinen kuvaa 1970-luvun puolivälin tilannetta:
”No sehän oli tämmöisen, tota, sanoisko investointibuumin kynnyksellä, koska tota uimahalli Raksilaan oli just valmistunut ja sitten välittömästi minun ensimmäisenä virkatoimena oli käynnistää sitten uuden jäähallin toiminta. --- Ja sen jälkeen jatkuvasti oli
liikuntahankkeita, isojakin.”222
Parhaiten tapahtuneet muutokset hahmottuvat tulo- ja menokehityksestä, mutta sama kasvu näkyy myös toimintaa tai henkilökunnan määrää tarkasteltaessa. Suurimmat tapahtumat
urheilutoimen kehityksessä olivat Raksilan uimahallin ja jäähallin valmistuminen, mutta
unohtaa ei voi myöskään kaupungin kuntorataverkoston nopean kasvun tai urheiluseuraavustusten kolminkertaistumisen kaltaisia muutoksia, joita toteutui noiden vuosien aikana

Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1973-1976 ja pöytäkirjat 18.4.1973, 10.4.1974, 25.4.1975 ja
14.4.1976. UrhLtkA, OKA.
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Urheilulautakunnan pöytäkirjat 10.3.1976, 24.3.1976, 7.4.1976, 2.6.1976 ja 11.8.1976. UrhLtkA, OKA.
222 Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulu 24.6.2013.
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useita. Suurin osa edellisen lautakunnan tekemistä merkittävimmistä linjauksista tuli toteutetuksi nyt, vaikka jotkin hankkeet kuten Sankivaara jäivät yhä toteutumatta.

2.3.1. Urheilun resursseja lisätään Oulussa
Aiemmin urheilutoimelle asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista edesauttoi
Suomen kansantalouden ja Oulun kaupungin talouden ”lihavat vuodet” ja kasvu ennen
vuoden 1976 öljykriisin aiheuttamaa lamaa. Kuitenkaan urheilutoimen kasvu ei selity pelkästään yleisellä kehityksellä vaan kyseessä oli myös kaupungin merkittävä linjanmuutos ja
uudentasoinen painotus urheiluun. Tämä kehitys on nähtävissä liitekuviosta 2. vertailtaessa
vapaa-ajanpalveluiden menojen kehitystä Oulun kaupungissa. Vapaa-ajantoimen palveluiden osalta täytyy huomioida että vielä 1970-luvun puolivälissä suurin osa niistä oli kaupungeille vapaaehtoisia eli niiden tarjoamisesta ei säädetty lakiteitse. Vapaehtoisuus lisäsi kaupunkien harkinnanvaraisuutta ja vapautta niiden tarjoamisessa kaupunkilaisille.
Vuoteen 1973 asti varsin maltillisesti kehittynyt, menoiltaan suunnilleen samaa tasoa musiikki- ja kirjastotoimien kanssa olleen urheilutoimen menot nousivat jyrkästi kolmen seuraavan vuoden aikana 1974–1976. Samoina vuosina muidenkin vapaa-ajantoimen alojen
menot kasvoivat, mutta varsin maltillisesti. Vuonna 1975 urheilutoimi ohitti menojen suuruudessa muutaman vuoden kaupungin vapaa-ajantoimen suurimmista menoista vastanneen teatteritoimen ja nousi menoiltaan suurimmaksi vapaa-ajantoimen hallinnonalaksi.
Merkittävää nousua vapaa-ajantoimen menoissa tapahtui ajanjaksolla urheilutoimen lisäksi
vain nuorisotoimen osalta. Nuorisotoimen menot olivat kuitenkin lähtökohtaisesti niin
alhaiset ettei se noussut kokonaismenoissa merkittävään rooliin vapaa-ajantoimen vertailussa. Nuorisotoimen menojen nousun selittää vuonna 1972 voimaantullut laki kunnallisesta
nuorisotyöstä sekä siihen liittyneistä valtionosuuksista223. Nuorisolain synty vuonna 1972 oli
merkittävä seikka myös urheilulle ja liikunnalle kunnissa. Kalervo Ilmanen on kuvannut
tapahtumaa liikunnan kannalta ”vaaralliseksi” koska nuorisolain synty nakersi ”lainsuojattomaksi” jääneen liikunnan arvovaltaa kunnallisessa päätöksenteossa.224 Ilmasen tulkinta ei
Oulun osalta ole kovin toimiva sillä vaikka nuorisotoimi saikin lisäresursseja toimintaansa,
oli ”lainsuojattomaksi” jääneen liikunnan saamien resurssien kasvu sitä selvästi suurempaa.
Toisaalta Oulun kaupungin osalta urheilutoimen saamat lisäresurssit 1970-luvun puolivälis223
224
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sä saattoivat olla ”kurssin” korjaamista kaupungin kuroessa nopeasti muiden samankokoisten kaupunkien etumatkaa kiinni kaupungin panostuksessa urheiluun.
Ilmasen tutkimustaan varten haastattelema urheilu- ja ulkoilutoimiston toimistopäällikkö
Pentti Kiiskinen on todennut lisäksi että liikuntalain suunnittelun alkaminen oli myös paikalliselle tasolle merkittävä signaali 1970-luvun puolivälissä. Lain kaupungeille mukanaan
tuomiin velvoitteisiin ja työnjakoon urheilutoimen ja urheiluseurojen välillä kannatti valmistautua ennakkoon. Vuosittain kasvanut urheilubudjetti oli täysin toista kuin se ahdinko mikä oli vallinnut aiemmin. Urheilun kasvaneen merkityksen ja liikuntapalveluiden lisääntymisen huomasivat myös kaupunkilaiset kuten Kiiskisen antamasta esimerkistä käy ilmi:225
”Kuntorataverkkoa rakennettiin 1970-luvulla melkoisella vauhdilla. Meillä kävi tuolloin
vielä rakenteilla olevan Rajakylän kaupunginosan kanssa niin, että sinne tuli valaistu
kuntorata ennen katuvaloja. Me saatiin sitten toimistoon asukkaiden kipakkoja puhelinsoittoja siitä, että on tämä kummaa kun mustikkamättäitä valaistaan kaupungin toimesta mutta katuvaloja ei saada aikaiseksi.”
Oulun kaupungin lisäpanostukset urheiluun olivat selviä. Ne näkyivät paitsi absoluuttisena
kasvuna myös suhteessa muihin vastaaviin lähimpiin hallinnonaloihin vapaa-ajantoimessa.
Kasvu oli merkittävää vaikka siitä poistaisi uusien urheilupaikkojen mukanaan tuomien
tulojen vaikutuksenkin. Etenkin uudet urheilulaitokset kun tuottivat menojen lisäksi myös
huomattavia lippu- ja vuokratuottoja. 1970-luvun alussa tapahtunut urheilun ja liikunnan
yhteiskunnallistuminen näkyi viimeistään nyt myös Oulun kaupungin toiminnassa ja kaupungista oli tullut entistä merkittävämpi toimija oululaisessa urheilumaailmassa. Toisaalta
urheilun merkitys myös korostui Oulun kaupungin toiminnassa kaupungin hallintoa sisältäpäin tarkasteltaessa. Tästä kertoo esimerkiksi se että urheilutoimi nousi taloudeltaan ja resursseiltaan selvästi suurimmaksi kaupungin vapaa-ajan toimen hallintokunnista.
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2.3.2. Oulu kuroo muiden kaupunkien etumatkaa kiinni
Oulun kaupungin urheilutoimi oli jäänyt jälkeen muiden samankokoisten ja suurempien
kaupunkien urheilutoimien kehityksestä 1970-luvun alkaessa. Ilmanen on tutkimuksessaan
Suomen kunnallisen liikuntahallinnon historiasta todennut että Suomen kunnissa ja kaupungeissa siirryttiin urheilurakentamisesta liikuntarakentamiseen 1970-luvun alusta alkaen.
Tähän hän on lisännyt että vaikka laajoja kuntalaisjoukkoja palvelevien kohteiden rakentaminen oli noussut liikuntapaikkarakentamisessa keskiöön, jouduttiin muutamissa suuremmissa kaupungeissa toteuttamaan myös joitain hankkeita, jotka palvelivat pelkästään kilpaja huippu-urheilua sekä vain yhtä tai paria lajia. Nämä hankkeet Ilmanen kuitenkin toteaa
harvinaisiksi, mutta samalla kustannuksiltaan korkeiksi.226 Kuvaus sopii erittäin hyvin Oulun
urheilutoimen kehittymiseen ennen vuotta 1976. Jäähalli, uimahalli, urheilutalo ja stadionrakentaminen olivat ennen kaikkea kilpaurheilua tukevia ja hyvin kalliita hankkeita, vaikkakin
esimerkiksi uimahallin osalta huomioon otettiin myös monikäyttöisyys kuntoilijoiden kannalta. Oulussa aiemmin mainittujen liikuntalaitosten rakentamista oli viivytelty kaupungin
kasvusta huolimatta 1970-luvun puoliväliin saakka. Lopulta kaupungin kasvu ja talouden
hyvä tilanne tekivät hankkeiden toteutuksen mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi. Oma osansa
saattoi olla myös Oulun kohoamisella Pohjois-Suomen kiistattomaksi keskuspaikaksi jolta
ehkä odotettiinkin panostuksia vastaaviin palveluihin ja kohteisiin.
Tampereella alkoi ”ennen näkemätön liikuntarakentamisen jakso” vuonna 1972, eli paria
vuotta ennen Oulun vastaavaa pyrähdystä. Kaupunkiin nousi muutamassa vuodessa kymmeniä uusia urheilukenttiä sekä kolme suurta urheilupuistoa Hervantaan, Lamminpäähän ja
suurimpana Kauppiin. Lisäksi kaupunki rakensi suuret uimahallit Kalevan ja Hervannan
kaupunginosiin sekä liikuntahallit Kaukajärvelle ja Pyynikille. Sisäliikuntahallien osalta
huomionarvoista on että ne toteutettiin koulurakentamisen yhteyteen missä Tampere oli
edelläkävijä ja myöhemmin myös esimerkkinä Oululle. Tampere oli jonkin verran Oulua
suurempi kaupunki, mutta sen panostukset urheiluun olivat silti varsin merkittävät, etenkin
verrattuna Oulun vastaavaan kehitykseen. 227 Huomattavaa oli myös se, että Tampereen
rakentamisinvestointeja leimasi Oulua enemmän kuntoliikuntapainotteisuus, esimerkiksi
urheilupuistojen osalta.
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Tampereen ollessa Oulua jonkin verran suurempi paikkakunta oli keskisuomalainen Jyväskylä vastaavasti Oulua jonkin verran pienempi paikkakunta. Urheiluun liittyvissä panostuksissa myös Jyväskylä oli kuitenkin Oulua edellä. Tästä kertoo muun muassa se että Jyväskylässä urheilutoimen työntekijämäärä oli 1976 49 henkeä, kun se suuremmassa Oulussa oli
46. Jyväskylän urheilutoimen kehittäminen oli lisäksi Oulua merkittävästi suunnitelmallisempaa 1973 valmistuneen korkealaatuisen ja viimeisimpien liikuntatieteen oppeja soveltaneen liikunnan 10-vuotissuunnitelman ansiosta. 228 Talousarvion menoja vertaillessa oli
1960-luvun lopulta saakka vahvasti urheilutoimeaan kehittänyt Jyväskylä selvästi Oulua
edellä. Vuonna 1975 Jyväskylän urheilutoimen menot olivat noin 4 215 000 euroa vuoden
2012 arvoon muutettuna, Oulussa vastaavan luvun jäädessä tuona vuonna 3 365 000 euroon. 229 Toisaalta talousarviovertailu on hieman riskialtista johtuen kaupunkien erilaisista
tiliöimistavoista, mutta suuntaa-antavasti vajaan miljoonan euron erotus on merkittävä eikä
selity pelkillä tiliöimiskäytäntöjen erilaisuuksilla.
Helsinki toimi 1970-luvullakin kunnallisen liikuntatoimen suunnannäyttäjänä. Merkittävintä
uutta sen toiminnassa oli ohjaustoiminnan laajentuminen. Perinteisten, myös Oulussa vuosikymmeniä toimineiden uimakoulujen ohella Helsingin liikuntaviraston ohjaustoimiston
parikymmenpäinen ohjaajajoukko järjesti niin kuntosali-, voimistelu- kuin palloiluharjoittelua eri väestöryhmille. Erityisen merkittävää oli että sen toiminnassa ja vuoroissa oli huomioitu jo tällöin, ennen 1970-luvun puoliväliä erilaiset liikkujaryhmät; lapset, nuoret, naiset,
aikuiset ja eläkeläiset. Viimeistään vammaisryhmien aloittaminen 1973 laajensi ensimmäisenä Suomessa kunnalliset liikunnan ohjauspalvelut tietoisesti niin kutsuttujen liikunnan erityisryhmien alueelle.
Helsingissä kunnallinen liikuntatoimi olikin 1970-luvun alussa laajentunut jo huomattavasti
perinteisen kunnallisen liikuntatoimi-käsitteen ulkopuolelle. Helsingin kaupungin urheiluviraston ohjaustoimiston päällikkö Aino Numminen kuvasi kaupunkinsa urheilutoimea 1974
”Liikunnan supermarkettina”, joka paitsi tarjoaa liikunnan ja urheilun edellytyksiä, myös
auttaa ja aktivoi kaupunkilaisen rinnalla tätä liikkumaan.230 Kuvauksessa oltiin jo aika kaukana perinteisistä käsityksistä kunnallisesta liikuntatoimesta pelkkänä urheilu- ja kasvavassa
määrin myös kuntoliikuntapaikkojen tarjoajana. Nummisen kuvaus oli vielä myös aika kau-

Markkanen & Nygård 1989, 67 ja 89.
Markkanen & Nygård 1989, 99 ja Liite 2.
230 Ilmanen 1994, 163.
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kana Oulussa tuolloin ja vielä usean vuoden ajan sen jälkeenkin vallinneesta tilanteesta, eikä
Helsingin edelläkävijyyttä kehityksessä voida sivuuttaa tämänkään osalta. Vaikkakin myös
Oulussa esimerkiksi kuntoliikuntaan keskittyneiden liikunnanohjaajien toiminta vastaavaa
kehitystä ennakoikin.
Oulun merkittävät panostukset liikuntapaikkarakentamiseen kuroivat kiinni kaupungin takamatkaa suhteessa muihin saman kokoluokan kaupunkeihin 1970-luvun ensimmäisellä
puoliskolla. Rakentaminen ei kuitenkaan ollut valtakunnallisesti poikkeuksellista ajalle, ehkä
vain muutamaa vuotta myöhäisempää kuin eteläisemmissä kaupungeissa. Julkista liikuntapaikkarakentamista tutkinut Jouko Kokkonen on laskenut että 1970–1975, jolloin liikuntapaikkarakentaminen kasvoi nopeimmin valtakunnallisesti, lisääntyi rakentaminen markkamääräisesti viisinkertaiseksi. Vaikka Kokkonen ei skaalannut markkamääriä yhteismitalliseen arvoon, ei inflaatio selitä kuin osan tuosta kasvusta. Suurin osa julkisen liikuntapaikkarakentamisen lisääntyneistä markoista tuli kuntien ja kaupunkien budjeteista.231 Oulun osalta liikuntapaikkarakentamisen suurimmat taloudelliset panostukset tehtiin vuosina 1974–
1976 eli jos ei yleistä kansallista huippua myöhemmin, niin ainakin huippujakson lopulla.
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3. URHEILUTOIMESTA LIIKUNTATOIMEKSI 1977–1981
”Maamme liikuntakulttuuri on päättymässä olevan vuosikymmenen aikana
monella tavalla ja tarkoituksenmukaisesti kehittynyt. Viittaan vain muun
muassa kuntoliikuntaharrastuksen lisääntymiseen, yhä monipuolisempien ja
erityisesti suuria joukkoja palvelevien liikuntapaikkojen rakentamiseen, liikuntasuunnittelun edistymiseen niin hallinnon kuin järjestöjenkin taholla, liikuntatieteellisen työn ja koulutustoiminnan tuloksiin, sekä kokonaisvaltaiseen liikuntapolitiikan tavoitteiden määrittelyyn.”
- Kulttuuriministeri Kalevi Kivistö (SKDL) eduskunnassa
syksyllä 1979 puolustaessaan liikuntalain hyväksymistä.232

3.1. Kohti liikuntalakia
3.1.1. Liikuntalaki hyväksytään eduskunnassa
1960-luvun lopulla alkanut kehitys kohti liikuntalakia hidastui uudelleen liikuntalakikomitean loppuraportin julkaisun jälkeen 1976. Syynä pari vuotta kestäneeseen pysähdykseen Erkki Vasara pitää Suomea kohdannutta talouden taantumaa, jolloin uusiin yhteiskunnallisiin
velvoitteisiin ja julkista sektoria kasvattaviin päätöksiin suhtauduttiin varovaisesti. Liikunnan ja urheilun kehitys oli kuitenkin väistämättä edennyt pisteeseen jossa sen ohittaminen
valtiovallan taholta kävi entistä vaikeammaksi ja talouden elvyttyä taantumasta liikuntalakiasia palasi eduskunnan käsittelyyn keväällä 1979.233
Alkanut eduskuntakäsittely oli erityisen kiivasta ja jo lakia pohtineen komitean työssä näkyneet ideologiset painotukset värittivät sitä, suurimpien kiistakysymysten liittyessä urheilun
keskusjärjestöihin ja kysymykseen saako urheilulla olla yhteiskunnallista merkitystä. Etenkin
kokoomus kritisoi lakiesitystä ja liikunnan suhteen tiivistymistä yhteiskunnallis-poliittiseen
järjestelmään, vasemmiston, SDP:n ja SKDL:n edustajien ollessa lain kannattajakuntaa.
Kiivaan väännön jälkeen liikuntalaki hyväksyttiin eduskunnassa selvin äänin 4.12.1979 ja
laki astui voimaan 1.1.1980. Laki oli 1960-luvun lopulta alkaneen ja koko 1970-luvun kestäneen liikuntakulttuurin ja -politiikan muutosprosessin huipennus, joka määritteli liikunnan
osaksi suomalaista yhteiskuntaa muutoinkin kuin harrastuksena ja kilpaurheiluna.234
Vasara 2004, 275.
Vasara 2004, 274.
234 Vasara 2004, 275, 278–279 ja 282.
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3.1.2. Liikuntalaki – mikä muuttuu, muuttuko mikään?
”Liikuntalailla on luotu [liikunta]järjestelmän kehittämisen puitteet. Siihen sisältyy eräitä liikuntatoiminnan kannalta keskeisinä pidettäviä yleisiä periaatteita
sekä julkista liikuntahallintoa ja liikunnan rahoitusta koskevat perussäännökset. Rahoitussäännöksiä voidaankin pitää liikuntalain keskeisimpänä osana.”
-

Paavo Pekkanen ja Eero J. Aarnio Liikuntalaki selityksineen
- teoksen alkusanoissa.235

Uusi liikuntalaki määritti ensimmäistä kertaa virallisesti liikuntapolitiikan tavoitteita, tehtävänjakoa ja liikuntahallinnon pääpiirteitä. Laki oli ainutlaatuinen kokonaisuus, eikä vastaavia
löytynyt muista maista. Lähimpänä liikuntalain luomaa liikunta- ja urheilujärjestelmää jossa
korostuivat suunnitteluideologia ja liikunnan yhteiskuntapoliittisuus olivat muutamat sosialistiset Itä-Euroopan maat, kuten Saksan Demokraattinen tasavalta DDR. Myös pohjoismaalainen hyvinvointivaltioajattelu sai osansa laissa. Erityisesti lain kirjaukset julkisen vallan
ja urheilujärjestöjen suhteista, urheilujärjestöjen roolin ja tehtävien kirjaus sekä oikeudet
toimintansa julkiseen rahoitukseen olivat ainutlaatuisia.236 Samalla työnjako julkisen vallan ja
urheilu- ja liikuntajärjestöjen välillä tuli viralliseksi siten että julkinen valta oli vastuussa liikunnan perusedellytyksistä ja järjestöt varsinaisesta toiminnasta237. Kunnille liikuntapalveluiden merkittävimpänä julkisen sektorin toteuttajina erityinen muutos oli valtionosuusjärjestelmä. Aiemmin kunnat saivat valtiolta tukea vain tarveharkintaisesti urheilupaikkarakentamiseen, mutta lain myötä tuesta tuli ”automaattista” ja tuettavan toiminnan piiri laajeni
kunnille lain myötä tulleisiin tehtäviin. Kuntien tehtäviksi tulleista asioista useat olivat jo
aiemmin kuntien toteuttamia, mutta nyt ne saivat lainvoiman taakseen ja toisaalta laki määritti tietyn koko maata koskevan perustason kunnallisille liikuntapalveluille ja -hallinnolle.238
Kuntien tehtäviksi annettiin esimerkiksi pakolliset liikuntalautakunnat, urheiluseurojen
avustusten jakaminen, kunnan liikuntasuunnitelman tekeminen sekä tarpeelliset toimet kuntalaisten liikuntaan aktivoimiseksi. Nämä tehtävät tuli toteuttaa yhteistyössä urheiluseurojen
kanssa sekä näiden toiminnan huomioiden, siten ettei päällekkäisiä toimintoja tapahdu ja
laissa määritelty ”työnjako” säilyy. Lisäyksenä tähän tosin kirjattiin että kunta voi ja sen olisi
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237 Liikuntalaki selityksineen 1981, 24–25.
238 Vasara 1992c, 373.
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suotavaakin toteuttaa sellaista liikuntatoimintaa jota urheiluseurat eivät kunnassa tee. Erikseen tällaisesta toiminnasta mainittiin erityisryhmien, kuten vammaisten tai eläkeikäisten
liikunta. Lain tuomien valtionosuuksien myötä taattiin myös liikuntatoimistojen työntekijöiden määrä ja urheiluseuroille jaettavat tukisummat suhteessa kunnan asukaslukuun sekä
tarveharkintaisesti avustukset liikuntapaikkojen rakentamiseen. 239 Sinänsä kuntien rooli ei
välttämättä näillä kirjauksilla muuttunut radikaalisti, mutta toisaalta laki määritti liikuntapalveluiden tarjoamisen kunnan tehtäväksi ja antoi jopa lisäresursseja tämän tehtävän hoitamiseen. Vuosikymmenessä kehitys kunnallisen liikuntatoimen asemassa oli muuttunut selvästi
vapaa-ehtoisesta toiminnasta lain säätämäksi velvollisuudeksi, olkoonkin että varsin väljin ja
tulkinnanvaraisin reunaehdoin. Kuntalaisille laki merkitsi oikeutta vaatia kunnaltaan liikuntapalveluita, nyt myös lakiin vedoten.
Kaikki eivät uuden liikuntalain puolesta hurranneet ja esimerkiksi Jyväskylän yliopiston
tutkijat Hannu Pelttari ja Timo Ojala kritisoivat tuoreeltaan vuonna 1981 lain institutionaalislähtöisyyttä ja -painotteisuutta.240 Hyvän pohjan kritiikille antoivat tutkimukset suomalaisten liikunnanharrastamisesta. Tutkimukset osoittivat säännöllisesti liikuntaa harrastavien
määrän nousseen 1970-luvun aikana 20 prosenttiyksiköstä 30 prosenttiyksikköön, kasvun
ollessa suurinta naisten ja erityisryhmien keskuudessa. Samalla kuitenkin vain 16 % väestöstä liikkui urheiluseuroissa ja suurin osa harrasti liikuntaa muualla kuin varsinaisilla liikuntapaikoilla, kuten urheilukentillä tai palloilusaleissa. Liikuntapaikoista selvästi suosituimpia
kuntoliikkujien keskuudessa olivat kuntoradat ja uimahallit.241
Vaikka liikuntalaki ei voimaantultuaan muuttanutkaan maailmaa yhdessä yössä, oli se selkeä
merkki kehityksestä, jota Heikki Klemola jo 1976 LTS:n liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä ennakoi: ”Urheilutoiminnan painopiste on siirtymässä kilpa- ja huippu-urheilun alueelta koko yhteiskuntaan kohdistuvaksi liikuntapolitiikaksi.” 242 Tähän liikuntapolitiikan kehitykseen ja lopulliseen esiinmarssiin liikuntalain säätäminen sopi hyvin, vaikkakin laki suurilta osin merkitsi lähinnä jo tapahtuneen kehityksen ”virallistamista”. Kunnalliselle urheilutoimelle laki tarkoitti paikallisen toiminnan kytkemistä valtakunnalliseen liikuntajärjestelmään määrätyin tehtävin ja valtion tuen kautta. Valtakunnalliseen järjestelmään kytkeminen
tarkoitti lisääntynyttä ohjauksen mahdollisuutta ylhäältäpäin valtiolta ja opetusministeriöstä.
Liikuntalaki selityksineen 1981, 30–31, 34–35 ja 44–46.
Kokkonen 2010, 160.
241 Liikuntasuunnittelu 1981, 31 ja 36.
242 Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät 1976, 93.
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3.2. Liikuntalakia kohti Oulun kaupungissa
3.2.1. Urheilutoimen kasvu tasaantuu ja toiminta vakiintuu uudelle tasolle
Öljykriisinä tunnettu maailmanlaajuinen talouskriisi syveni Suomessa lamaksi vuosina
1975–1976. Talouden negatiivinen tai lähellä nollaa pysynyt kehitys jatkui vuoteen 1978
saakka ja työttömyys nelinkertaistui nopeasti vuoden 1979 huippulukemaan, 8,5 prosenttiin.
Lamaa seurasivat kuitenkin talouskasvun vuodet, suomalainen talousihme. 243 Talouslama
näkyi myös Oulun kaupungin taloudessa ja esimerkiksi vuosina 1977 ja 1978 kaupungin
Kunnalliskertomuksissa valiteltiin surkeaa taloudellista tilannetta ja kaupungin raskaita talouden tasapainottamistoimia. Veroja ja maksuja nostettiin, investointeja peruttiin ja toimintaa karsittiin. Vuonna 1979 alkanut talouden nousukausi näkyikin kaupungin tilinpäätöksen kaikki yllättäneenä suurena ylijäämänä, joka oli huonompaan taloustilanteeseen varauduttaessa tehtyjen rankkojen säästötoimien aiheuttama. Taloudelle suotuisat ajat kaupungissa jatkuivat vuosina 1980 ja 1981, samoin kuin kaupungin jälleen reilusti ylijäämäiset
tilinpäätöksetkin.244 Talouskriisin synnyttämän työttömyyden vuoksi luotu työllistämistukijärjestelmä ja sen avulla työllistetyt työntekijät tulivat myös urheilutoimelle tutuiksi. Työllistämistuella palkattuja nuoria työskenteli jatkuvasti vuodesta 1978 alkaen urheilutoimen antamissa liikuntapaikkojen kunnossapidon tai nuorisoliikunnan ohjauksen tehtävissä.245 Oulun kaupungissa liikuntalain edistyminen ja lopulta voimaantulo 1981 merkitsivät liikunnan
arvostuksen nousua ja tarjosi urheilutoimelle merkittävää lisätukea perusteltaessa liikunnan
tarpeita ja resursseja kaupungin johdolle. Myös kuntoliikunnan merkitys alkoi kohota kuntapäättäjien silmissä liikuntalain myötä. Toimistopäällikkö Kiiskinen kiteytti kehityksen todeten:
”Kyllä siellä taustalla oli tämä, että sitä liikuntalakia ajettiin silloin sisään, mikä oli
vuosien prosessi ja edellytti sitä että laajalti yhteiskunnassa liikunta arvotettiin siten, että
se ansaitsi oman lakinsa.” 246
Oulun kaupungin urheilutoimen tulojen ja menojen kehitys vakiintui pariksi vuodeksi vuoden 1976 tasolle. Menojen osalta tämä merkitsi noin 6 000 000 euron ja tulojen osalta reilun
2 000 000 euron tasoa, 2012 euroarvoihin muutettuna. Samanaikaiset kaupungin talouden
Vihavainen 2003, 883 ja 891–892.
Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1977, 78; 1978, 18–19; 1979, 17; 1980, 19–20 ja 1981, 19–20.
245 Urheilulautakunnan pöytäkirja 16.11.1977, 10.5.1978, 5.3.1980, 3.9.1980 ja 14.1.1981. UrhLtkA, OKA.
246 Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
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sopeuttamistoimet eivät siis johtaneet varsinaisiin leikkauksiin, mutta uusiin avauksiinkaan
ei ollut varaa. Muutaman vuoden 1970-luvun puolivälissä jatkunut menojen ja tulojen raju
kasvu oli saavuttanut tason jolle urheilutoimi joksikin aikaa pysähtyi suurten liikuntalaitosprojektien valmistuttua. Taloustilanteen helpotuttua ponnahtivat niin menot kuin tulotkin
jonkin verran ylöspäin. Menotaso vakiintui vuosiksi 1979–1981 vajaan 7 000 000 euron
tasolle. Tulojen kehitys sen sijaan jatkui vuosittain kohoavana ja vuosina 1978–1981 tulot
lisääntyivät noin 2 000 000 euron vuositasolta, lopulta vajaan 3 500 000 euron vuositasolle
(liitekuvio 2). Merkittävin uusi lisätulo olivat urheilun valtionosuudet joita alettiin maksamaan urheilulain tultua voimaan vuodesta 1980 alkaen.247
Urheilutoimen työntekijämäärä kipusi vuosi vuodelta korkeammaksi (liitetaulukko 2). Tähän vaikutti uusien urheilulaitosten valmistuminen ja niiden työntekijämäärien lisääntyminen käytön vilkastuessa. Tutkielmani 13 vuoden tarkasteluaikana työntekijämäärä nousi
32:sta 55:teen. Huomionarvoista on että suuriin osa kasvusta tapahtui kahdeksan vuoden
aikana 1973–1981 jolloin työntekijämäärä nousi 23:lla. Vuonna 1981 tehtiin suuria työntekijöitä koskettaneita työsuhdejärjestelyitä koko kaupunkiorganisaatiossa, myös urheilutoimessa. Järjestelyjen myötä virkasuhteisten työntekijöiden määrä nousi työsuhteisten sopimusten
vähentyessä. Lisäksi uudistuksen myötä aiemmin urheilutoimen alaisuudessa työskennelleet
siivoojat siirtyivät kiinteistöviraston siivoustoimen alaisuuteen. 248 Urheilutoimen henkilökunnan yhteismäärään järjestelyillä ei ollut vaikutusta. Liitetaulukossa 2. siivoojat ovat jokaisen vuoden osalta työsuhteisissa kenttä- ja siivoushenkilökunnassa eli muutos ei vaikuta
taulukossa esittävien yhteislukujen vertailtavuuteen.
Urheilutoimen kasvun tasaantuminen näkyi myös kaupungin urheilutoimen liikunta- ja urheilupaikkojen määrän kasvun tasaantumisena (Liitetaulukko 1). Uusia liikuntapaikkoja
rakennettiin viiden vuoden aikana 1977–1981 vain 13 lisää. Tämä on varsin vähän verrattuna sitä edeltäneeseen viiden vuoden jaksoon jolloin uusia liikunta- ja urheilupaikkoja syntyi
lähes kaksinkertainen määrä. Lisäksi 13 liikuntapaikan lisäystä vääristää jossain määrin se
uusien liikuntapaikkojen laadullinen ulottuvuus että uusista paikoista 6 oli tenniskenttiä,
joita rakennettiin vain kahteen paikkaan Raksilaan ja Castrenin puistoon. Lisäksi erityisliikuntapaikkoihin laskettu uusi Iinatin moottorirata oli pitkälle yksityisesti, Oulun Moottorikerhon toimesta rakennettu ja ylläpidetty. Pyrinnöltä ostettu Urheilutalo nosti liikuntalaitos-
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Oulun kaupungin tilinpäätökset 1978–1981, Oulun kaupungin kunnalliskertomusten II-osissa 1978–1981.
Urheilulautakunnan toimintakertomus 1981. UrhLtkA, OKA.
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ten määrän viiteen ja uusia urheilukenttiä syntyi kun Heinäpään urheilualue valmistui ja
Tuiran vanha pallokenttä siirtyi uudelle paikalle Castrenin puistoon ja uudelle paikalle pystyttiin rakentamaan kerralla useampia kenttiä.249

Uusien liikuntapaikkojen laatua tarkasteltaessa huomio kiinnittyy siihen, ettei 1970-luvun
ensimmäisen puoliskon aikana nopeasti lisääntyneiden kuntoratojen määrä enää kasvanut
vaan pysähtyi 10:een. Kuntoratojen kohdalla kyse on kuitenkin tietynlaisesta tilastoharhasta
sillä vaikka lukumääräisesti ratojen määrä ei kasvanut, niiden yhteispituus kasvoi lähes yhtä
nopeasti kuin aiempinakin 1970-luvun vuosina. Esimerkiksi vuosina 1979–1980 urheilutoimi rakensi 10 kilometriä pitkän valaistun kuntoradan/-ladun, jolla yhdistettiin Koskelan,
Linnanmaan, Aaltokankaan ja Herukan kuntoradat Pohjois-Oulussa ja vuonna 1981 alkoi 8
kilometriä pitkän Iinatin lenkin rakennustyöt.250
1970-luvun lopun tarkasteluvuosina urheilun ja liikunnan ja niihin liittyvien palveluiden
ympärillä tapahtui merkittävää liiketoiminnan lisääntymistä. Kehitys oli valtakunnallista,
jopa kansainvälistä ja koski etenkin uusien, kuntoilijoiden suosioon nopeasti nousseiden
muotilajien liikuntapalveluita. Tähän vaikutti puhdas liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen kasvaneen kuntourheilun ja muotilajien nousun yhteydessä. Joskus taustalla oli
myös urheiluseuraväen kyllästyminen julkisten liikuntapalveluiden kyvyttömyyteen tarjota
heidän kaipaamiaan liikuntapaikkoja. Yleisimpiä yksityisiä liikuntapaikkoja olivat laskettelurinteet, golfkentät, ratsastustallit, ampumaradat, squash- ja tenniskentät sekä kuntosalit.251
Oulun kaupungin urheilutoimikin alkoi listata toimintakertomuksissaan kaupunkilaisia palvelevat merkittävimmät yksityiset liikuntapaikat joita esimerkiksi 1981 olivat kaupungissa
toimineet keilahalli, squashalli, golfkenttä, jousiammuntarata, koiraurheilukeskus, tennishalli, 14 yksityistä tenniskenttää sekä yksityiset liikuntasalit.252

Ibidem.
Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1979–1981. UrhLtkA, OKA.
251 Vasara 1992c, 388 ja Vasara 1992b, 454–455.
252 Urheilulautakunnan toimintakertomus 1981. UrhLtkA, OKA.
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3.2.2. Urheilulautakunnasta tulee liikuntalautakunta
Vuoden 1976 kunnallisvaaleissa tapahtui merkittäviä muutoksia Oulun kaupunginvaltuuston voimasuhteissa. Muuttuneet suhteet pysyivät melko pitkälle voimassa myös seuraavissa
vuoden 1980 vaaleissa. Kannatustaan koko 1970-luvun hitaasti menettänyt SKDL pysyi
molemmissa vaaleissa valtuuston suurimpana puolueena vajaan 30 % kannatuksellaan. Kuitenkin toiseksi suurimmaksi kohonnut Kokoomus nousi molemmissa vaaleissa varsin lähelle SKDL:n lukemia reilulla 25 prosentillaan. Sen sijaan aiemmin pitkään valtuuston toiseksi
suurimpana puolueena olleen, mutta nyt kolmanneksi pudonneen SDP:n kannatus tipahti
vuoden 1976 vaaleissa noin 20 prosenttiin. Vuoden 1980 vaalit eivät tuoneet SDP:n lukemiin suurta muutosta. Merkittävä muutos tapahtui myös keskikokoisten ryhmittymien kohdalla kun LKP:n koko vuosikymmenen jatkunut kannatuksen lasku muuttui entistä jyrkemmäksi. Keskusta sen sijaan nosti selvästi kannatustaan. LKP:n kannatus laski 1976 vaaleissa reilusti alle 10 prosenttiin ja 1980 vaaleissa jo 5 %:n tuntumaan. Samalla Keskusta
nosti kannatuksensa 10 % tienoilta 15 prosenttiin. SMP:n kannatus pysyi molemmissa vaaleissa muutamassa prosentissa. 1976 vaaleissa valtuustoon nousi myös uusi puolue, kun
Kristillinen Liitto sai ensimmäisen valtuutetunpaikkansa, joka säilyi myös 1980 vaaleissa.253
Urheilulautakunnan kokoonpanoissa SKDL ja Kokoomus säilyttivät molemmat kaksi paikkaansa 1977 ja 1981 aloittaneissa lautakunnissa. SDP:llä ja LKP:llä oli molemmissa lautakunnissa yksi jäsen. Urheilulautakunnan puheenjohtajan puoluekanta sen sijaan muuttui
kun kokoaan valtuustossa selvästi kasvattanut Keskusta sai lautakunnan puheenjohtajuuden
itselleen. Rehtori Alpo Nisula (Kesk.) valittiin lautakunnan johtoon 1977 ja hän sai jatkokauden tehtävässään 1980 vaalien jälkeen. Mielenkiintoista on, ettei 1970-luvulla urheilulautakuntaan kuulunut ainuttakaan naista (Liite 1). Kalervo Ilmasen mukaan 1970-luvun alussa
tämä oli Helsinkiä lukuun ottamatta ennemmin sääntö kuin poikkeus kunnissa. Sen sijaan
1970-luvun lopulla Oulu oli jäämässä vain miehistä koostuvalla lautakunnallaan harvinaisuudeksi. 1970-luvun aikana tuli tavaksi valita vähintään yksi nainen kuhunkin luottamuselimeen. 1980-luvulle saakka lautakuntien jäsenten vaihtuvuus oli varsin vähäistä ja
jäsenenä oltiin monesti useita kausia.254 Oulussa yli kaksi valtuustokautta lautakunnan jäsenenä toimivat 1970-luvulla Veikko Valtanen (SKDL, 1969–1980), Eero Kenakkala (1973–
1984), Matti Leinonen (Kok., 1974–1984) ja Alpo Nisula (Kesk., 1975–1984) (Liite 1).
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Eduskunnassa edennyt liikuntalakiasia huomioitiin marraskuussa 1979 myös Oulun kaupungin urheilulautakunnassa. Näytti nimittäin siltä ettei kaupunginhallitus huomioisi lain
mukanaan tuomaa valtionosuutta urheilutoimen talousarviossa vuodelle 1980. Lautakunta
huomautti asiasta hallitusta, mutta hallitus ei ilmeisesti halunnut laatia talousarviotaan vielä
keskeneräisten asioiden pohjalle. Seuraavan keväänä, lain astuttua voimaan ja valtionosuuksien tarkennuttua, myös kasvaneiden toimintamäärärahoista sovittiin. Esimerkiksi urheiluseurojen avustusmäärärahat nousivat ja 1981 valtionosuudet liikuntaohjaajien palkkaamiseen johtivat kahden uuden liikunnanohjaajan viran perustamiseen urheilutoimistoon.255
1980 alusta voimaantullut liikuntalaki pakotti kunnat tarkistamaan toimintaansa muutenkin
kuin valtionosuuksien kasvattamien talousarvioidensa osalta. Niinpä urheilulautakunta sai
joulukuussa 1980 Suomen Kaupunkiliiton laatimat, urheilulakiin ja sen soveltamista ohjaavaan urheiluasetukseen perustuvat urheilutoimen malliohjesäännöt kommentoitavakseen.
Lautakunta totesi johtosääntömallit hyviksi ja esitti toivomuksen uuden johtosäännön ja
lain myötä itsenäisen asemansa ja toimintaedellytystensä paranemisesta. Samalla lautakunta
otti jälleen esille urheilukenttien kunnossapitohenkilökunnan siirtämisen urheilutoimen
alaisuuteen mikä oli ollut esillä useita kertoja 1970-luvun aikana. Asiaa esitettiin johtosääntömuutosta käsitelleelle kaupunginhallituksen johtosääntötyöryhmälle, perustellen sitä urheilutoimen toimintamahdollisuuksien ja työnohjauksen parantamisella. Rakennusvirasto,
jonka alaisuuteen urheilukenttien kunnossapitohenkilöstö kuului, ei pitänyt siirtoa tarpeellisena. Äänin 5-2 kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti ettei kenttähenkilökuntaa siirretä
urheilutoimen alaisuuteen. Päätöstä pidettiin urheilulautakunnassa harmillisena ja kaupunginvaltuuston organisaation rationalisoimislinjausten vastaisena. Organisaation rationalisoimistoimiin vedoten lopulta myös liikuntalaitosten siivoushenkilökunta siirrettiin urheilutoimen alaisuudesta perustettuun siivoustoimistoon.256
Urheilutoimen johtosäännöt kulkivat vuoden 1981 aikana kaupungin hallintokoneiston läpi
ja joulukuussa 1981 lautakunta sai käsiteltäväkseen ja hyväksyttäväkseen lopulliset johtosääntömuutokset. Uudet, liikuntain mukaisesti laaditut liikuntalautakunnan ja liikuntatoimiston johtosäännöt hyväksyttiin yksimielisesti, pienin muutoksin. Uusi johtosääntö lakkautti vanhan, 1968 hyväksytyn johtosäännön ja siirsi nimet Urheilulautakunta ja Urheilu- ja

Urheilulautakunnan pöytäkirja 28.11.1979, 14.4.1980 ja 26.8.1981. UrhLtkA, OKA.
pöytäkirja 21.2.1979, 20.2.1980, 17.12.1980, 18.3.1981 ja Urheilulautakunnan toimintakertomus 1981. UrhLtkA, OKA.
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ulkoilutoimisto historiaan vuoden 1982 alusta alkaen. Tilalle perustetun liikuntalautakunnan
ja sen alaisuudessa toimivan liikuntatoimiston yleisiksi tehtäviksi tuli: ”huolehtia kaupungin
liikuntakasvatus-, urheilu- ja ulkoilutoimen suunnittelusta, kehittämisestä ja kaupungissa
harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta sen mukaan mitä siitä on säädetty.”257

3.2.3. Suunnittelu ja tiukkenevan talouden realiteetit
Urheilutoimi joutui vuoden 1977 alusta osallistumaan osaltaan kaupungin mittaviin säästötoimiin joilla tasapainotettiin kaupungin heikentynyttä taloutta. Tilanne oli vaikea, sillä uudet, merkittävät urheilu- ja liikuntapaikat veivät entistä enemmän rahaa, eikä kaupunginvaltuusto ja -hallitus olleet enää halukkaita lisäämään urheilutoimen määrärahoja. Samaan aikaan kaupungin uusille esikaupunkialueille ei ollut resursseja rakentaa tarvittavia liikuntapalveluita ja määrärahojen puutteessa jo olemassa olleiden palveluidenkin ylläpito oli haasteellista. Leikkaustoimet iskivätkin pahiten sinänsä edullisten, mutta helposti hoitamatta
jätettävissä olleiden liikuntapaikkojen kuten kuntoratojen ja palloilukenttien kunnossapitoon. Vähäisimmällä käytöllä olleita, esikaupungeissa kuten Kaakkurissa ja Välivainiolla
sijainneita liikuntapaikkoja jouduttiin jopa lopettamaan kokonaan. Urheilulautakunnan mukaan kehitys heikensi oleellisesti sen mahdollisuuksia liikuntapalveluiden tarjoamiseen kuntalaisille. Silti esitykset lisämäärärahoista perusliikuntapalveluiden tason säilyttämiseksi eivät
menneet läpi kaupunginhallituksessa. Ristiriitaista olikin että samalla kun jouduttiin tekemään leikkauksia perusliikuntapalveluihin, löysi kaupunginhallitus varamäärärahoistaan
kuitenkin muun muassa 30 000 markkaa jäähallin lämmityslaitteiston ostoon.258
Liikuntapalveluiden riittämättömyys esikaupunkialueilla ja kuntoliikuntaharrastuksen kasvu
synnyttivät jatkuvasti aloitteita lähiliikuntapalveluiden kehittämisestä. Lautakunta otti aloitteisiin yleensä myönteisen kannan ja mikäli niiden sisältö ei ollut ristiriidassa lautakunnan
omien suunnitelmien kanssa se esitti kaupunginhallitukselle niiden toteuttamista. Toteutukseen aloitteista kuitenkin eteni vain harva, sillä määrärahat kaupunginhallitukselta uusien
liikuntapaikkojen rakentamiseen oli varsin tiukassa. Lähiliikuntapaikkojen puolesta aloitteellisina olivat kaupunginosien pienkiinteistöyhdistykset, puolueiden paikallisosastot sekä
vuonna 1977 perustetut, uuden kunnallislain mukaiset kaupunginosavaltuustot. Erityisen
aktiivisesti palveluiden parantamista ajoivat uusien kaupunginosien kuten Myllyojan ja Haa257
258

Urheilulautakunnan pöytäkirja 9.12.1981 ja 23.12.1981. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 23.2.1977 ja 10.1.1979. UrhLtkA, OKA.
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palehdon sekä hieman vanhempien, mutta liikuntapalveluiltaan heikoiksi jääneiden Kaukovainion, Hiukkavaaran ja Rajakylän asukkaat.259 Usein liikuntapalveluiden saamista jouduttiin esikaupunkialueilla odottamaan vuosia ja toteuduttuaan ne jäivät monesti varsin vähäisiksi. Pentti Kiiskisen mukaan uusille esikaupunkialueille oli harvoin tarjota kovin laajoja
liikuntapalveluita ja niiden rakentaminen liittyi yleensä uusien koulujen rakentamiseen.
”No sitä mukaan kun kaupunginosiin kouluja rakennettiin, niin sinne vyörytettiin myös
urheilukenttähankkeita, tosin vaatimattomalla palvelutasolla. Eli tämmösiä urheilukeskustyyppisiä, jossa on henkilöresursseja ja kesällä ja talvella palveluja tarjolla, niin niitä
ei tarvittavaan tahtiin pystytty tekemään. Pidin aina huonona ratkaisuna sitä, että meidän palveluvarustus on pelkkä sorapintainen pallokenttä.”260
Kaupunginosista kaikista eniten aloitteita tehtiin uuden yliopiston viereen syntymässä olleen
Kaijonharjun liikuntapalveluista. Kaijonharjun kohdalla liikuntalautakunta joutui kerta toisensa jälkeen toteamaan, ettei sillä ole resursseja vasta kuin tulevaisuuden suunnitelmien
toteutuessa palvella monituhantiseksi kasvaneen esikaupunkialueen asukkaita.261 Pientä helpotusta esikaupunkien liikuntapaikkatarpeeseen toivat ensimmäistä kertaa 1978 liikuntalautakunnan kaupunginhallitukselta saamat määrärahat ”Korttelit kuntoon”-toimintaan. Korttelit kuntoon - määrärahoja jaettiin yhdistyksille ja yhteisöille lähiliikuntapaikkojen, kuten
pallokenttien ja tenniskenttien omatoimiseen rakentamiseen vuosittain. Vaikka summat
olivat melko pieniä, vain muutamia kymmeniä tuhansia markkoja, rakennettiin niillä useita
kipeästi kaivattuja lähiliikuntapaikkoja esikaupungeille.262
Niukka taloudellinen tilanne hillitsi myös liikuntasuunnittelun edistymistä vaikka vuonna
1976 aloitetun kymmenvuotisen liikuntapaikkasuunnitelman tekeminen valmistui keväällä
1977.263 Vastaava suunnitelma oli ennen Oulua saatu valmiiksi vasta kolmella paikkakunnalla Suomessa. Apulaiskaupunginjohtaja Pentti Arolan mukaan suunnitelman teossa urheilulautakunnalla oli keskeinen rooli ja lautakunta vahvistuisi ja saisi sen kautta käyttöönsä
huomattavat lisäresurssit. Kunnianhimoinen suunnitelma perustui tarvelaskelmiin ja asukasUrheilulautakunnan pöytäkirja 2.2.1977, 16.3.1977, 8.6.1977, 26.10.1977, 1.3.1978, 15.3.1978, 14.6.1978,
31.1.1979, 21.2.1979, 7.3.1979, 9.5.1979, 29.8.1979, 5.9.1979, 19.9.1979, 17.10.1979, 31.10.1979, 26.3.1980,
14.5.1980, 28.5.1980, 25.6.1980, 4.2.1981, 18.3.1981, 8.4.1981, 17.6.1981, 26.8.1981. UrhLktA, OKA.
260 Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
261 Urheilulautakunnan pöytäkirja 21.2.1979, 19.9.1979, 19.12.1979, 5.3.1980, 29.4.1980 ja 25.11.1981. UrhLktA, OKA.
262 Urheilulautakunnan pöytäkirja 29.3.1978, 15.6.1978, 27.6.1979, 26.3.1980 ja 25.6.1980. UrhLtkA, OKA.
263 Urheilulautakunnan pöytäkirja 16.4.1977. UrhLtkA, OKA.
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luvun kehitykseen. Se toimi tietynlaisena tavoiteohjelmana jonka toteutuminen merkitsisi
kaupungin liikuntapalvelutason merkittävää nostoa. Sillä kaupunki myös kuroisi kiinni opetusministeriön asettamat tavoitearvot liikuntapaikoille suhteessa asukaslukuun. Oulu oli
osin reilusti jäljessä tavoitteista, esimerkkeinä palloilukentät ja sisäliikuntatilat. Olemassa
olleiden kenttien käyttömäärät olivat vuorojaonkin perusteella huomattavan korkeat. Etenkin suosituksi nuorisolajiksi nousseen jääkiekon kohdalla jäähalli, tekojäärata ja viisi valaistua jääkiekkokaukaloa eivät riittäneet täyttämään kysyntää. Ensimmäisenä liikuntasuunnitelman toteutuskohteena oli Tuiran pallokentän korvaava Castrenin urheilupuisto. Suunnitelmassa mainittiin myös ensimmäistä kertaa yliopistokampukselle Linnanmaalle rakennettava urheilukeskus, joka tuli rakentaa ennen vuotta 1986. Liikuntapaikkasuunnitelman toteuttamisen hinnaksi arvioitiin 18 000 000 markkaa eli noin 11 000 000 euroa, kun liikuntarakentamiselle oltiin varaamassa suunnitteilla olevassa kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vain 13 000 000 markkaa eli 8 000 000 euroa. Epäsuhtaa ei kuitenkaan pidetty
ongelmallisena sillä rakennuskustannukset olivat suunnitelmassa vielä karkeita arvioita ja
valtionosuuksien myötä kaupungin osuus niistä saattaisi laskea huomattavastikin.264
Liikuntasuunnitelma sai osakseen kritiikkiä vasemmistosta. Kansan Tahto syytti sitä samalla
kilpaurheilua tukevalla tiellä jatkamisesta jolla oululainen urheilu- ja liikuntapaikkarakentaminen oli ollut aiempina laitosrakentamisen huippuvuosinakin. Samalla Kansan Tahdon
mukaan tavalliset kaupunkilaiset ja kuntoilijat unohdettiin jälleen yhteisiä verovaroja jaettaessa. Kansan Tahto huomioi että päätöksen suunnitelmasta teki niukasti porvarienemmistöiseksi muuttunut kaupunginvaltuusto, huomauttaen tosin samalla että laitosrakentamisen
vuosina valtuusto oli ollut vasemmistoenemmistöinen. Erittäin huolestuttavana SKDL:ssä
pidettiin sitä että jälleen tavallista liikkujaa palvelevat Sankivaaran virkistyskeskus, lähiliikuntapaikat ja esikaupunkien koulujen liikuntatilat olivat säästöjen paikkoja.265
Liikuntapaikkasuunnitelman ensimmäisen kauden toteuttaminen jäi heti alussa jälkeen asetetuista tavoitteista kaupungin säästötoimien ja heikon yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Vuosille 1978–1983 laadittu ensimmäinen uuden kunnallislain mukainen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) oli urheilutoimelle pettymys, sillä ”kuntasuunnitelman mukaiset mää-

”Oulun tarve kartoitetaan – Liikuntapaikkoja 18 miljoonalla” (Artik.). Kaleva 3.1.1977 ja ”Oulun liikuntapaikkasuunnitelma – Tuiraan uusi kenttä, kaukaloita, Maapohjahalli on tähtäimessä” (artik.). Kansan Tahto
3.1.1977.
265 ”Oulu huippuluokkaa urheilun rakentamisessa – kaupunkilaisten enemmistö odottaa vuoroaan” (artik.).
Kansan Tahto 21.1.1977.
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rärahavaraukset eivät antaneet mahdollisuuksia kehittää Oulun liikuntapalveluita Oulun
liikuntapaikkasuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa.”266 Liikuntapaikkasuunnitelma uhkasikin jäädä pelkäksi paperiksi määrärahojen puuttuessa sen toteuttamiseksi. 1970-luvun suunnitteluajattelun huipentaneen TTS:n perusteella Sankivaaran virkistyskeskus oli ensisijaisesti
toteutettava liikuntapaikkarakennushanke ja sen vuoro olisi vuosina 1979–1980. Sankivaaran jälkeen TTS linjasi rakennetavaksi suuren monitoimi-/palloiluhallin vuoteen 1983 mennessä. Myös Raatin stadionin peruskorjaus ennen 1981 Kalevan Kisoja, uuden tekojääradan
rakentaminen ja Äimäraution raviradan peruskorjaus nousivat TTS:n kärkiviisikkoon. Suurten rakennusprojektien ohella TTS muisti lautakunnan toiveiden mukaisesti lähiliikuntapalveluiden kehittämisenkin korttelikohtaisilla liikuntapaikoilla.267
Talouskriisistä elpyvässä Suomessa alkoi 1970-luvun viimeisinä vuosina uudelleen tulevaisuuden suunnittelu ja se näkyi myös hetkellisesti lamaantuneessa liikunnan suunnittelussa.
Vuonna 1979 laadittiin Oulun läänin liikuntasuunnitelma joka oli tärkeässä roolissa muun
muassa jaettaessa valtion avustuksia liikuntapaikkahankkeille. Oulun kaupunki oli tyytyväinen että suunnitelmassa kaupunkiin oli merkitty useita merkittäviä ja korkeatasoisia urheilulaitoksia joilla oli merkitystä paitsi kaupungin, myös koko maakunnan, jopa koko PohjoisSuomen tasolla. Muun muassa palloiluhallin rakentamisen kannalta oli tärkeää että se oli
mukana suunnitelmassa. Tyytymättömyyttä aiheutti se, ettei kaupungin perusliikuntapalveluita huomioitu suunnitelmassa lainkaan vaikka niin oli useiden pienempien kuntien kohdalla tehty.268 Seuraavana vuonna 1980 valmistui läänien liikuntasuunnitelmien pohjalta muodostettu valtakunnallinen liikuntapaikkasuunnitelma kaikkein suurimmista, kansallisella
tasolla merkittävistä liikuntapaikkarakentamisen hankkeista. Oulusta suunnitelmaan oli otettu mukaan kaksi kohdetta, suuri tekojäärata, jonka rakentaminen oli ajoitettu valtakunnallisessa suunnitelmassa vuosille 1982–1983 sekä monitoimi-/palloiluhalli ajoitettuna vuosille
1984–1985. 269 Oulun kohdalla suunnitelmissa alkoi korostua kaupungin rooli valtakunnanosakeskuksena, mikä merkitsi kilpaurheilua palvelevien palveluiden korostumista. Sen
sijaan kaupunkilaisten peruspalvelut eivät huomiota tai valtion avusta olleet osakseen saamassa ja näyttikin siltä että niiden järjestäminen jäisi täysin kaupungin omalle vastuulle.

Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1977, 14 ja Urheilulautakunnan pöytäkirja 9.5.1979. UrhLtkA, OKA.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 30.8.1978 ja 20.12.1978. UrhLtkA, OKA.
268 Urheilulautakunnan pöytäkirja 21.2.1979. UrhLtkA, OKA.
269 Urheilulautakunnan pöytäkirja 6.8.1980. UrhLtkA, OKA.
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Pentti Kiiskinen näkee että 1970-luvun puolivälin jälkeen tehtyjen liikuntasuunnitelmien
toteuttamisessa epäonnistuttiin. Pääsyynä tähän oli, ettei liikuntatoimen laatimia suunnitelmia oltu lopulta valmiita viemään läpi poliittisessa päätöksenteossa.
”Kyllä se tämä epäonnistuminen liittyy siihen, ettei pystytty viemään näitä investointeja läpi siten, niin kuin liikuntatoimi oli niitä suunnitellut. Silloin oli vielä liian iso pukinsorkka ja muu
intressi tehdä tän tyyppisiä välistävetoja. -- että vaikka se [kohde] nyt ei välttämättä liikuntatoimella ollut ensisijainen, mutta poliitikot löysi toisensa ja katto, että tehdäänpä tämä. -- Siitä
tuli semmonen toiveiden tynnyri, minkä toteutus ei mennyt läpi sen tekemisen jälkeen, mutta ainahan se on mielekkäämpää viedä hankkeita eteenpäin kun niitä on edes listattuna.” 270

3.2.4. Urheilu- ja liikuntapalvelut kehittyvät suurten laitoshankkeiden jälkeenkin
Oulun kaupungin urheilutoimi sai vuoden 1977 alusta alkaen haltuunsa sen kauan odottaman urheilutalon kun kaupat Pyrinnön urheilutalosta vietiin loppuun. Urheilutalossa kaupunkilaisia palvelivat suuri urheiluhalli joka soveltui esimerkiksi lento- ja koripalloon ja johon mahtui 2000 katsojaa, sekä voimailu- ja kuntosalit. Urheilutalon jaossa olleet salivuorot
täyttyivät hetkessä kertoen osaltaan palvelun tarpeesta kaupungissa. Urheilukäytön lisäksi
Urheilutaloa alettiin vuokrata etenkin viikonloppuiltaisin erilaisiin nuoriso- ja huvitapahtumiin. Tästä syntyi ennen käytäntöjen vakiintumista jonkin verran epäselvyyksiä ja päällekkäisyyksiä nuorisolautakunnan kanssa, joka oli toisena hallinnoijana talossa.271
Kaupungin urheilulaitosten ja -paikkojen osalta vuodet 1977–1981 olivat pitkälti toiminnan
vakiintumisen aikaa. Uusiin merkittäviin avauksiin ei kaupungin korkeimmilla päättäjillä
ollut enää suurta halua lähteä. Pentti Kiiskinen kuvaa haastattelussaan urheilulaitosrakentamisen huippuvuosien jälkeistä aikaa toteamalla, että:
”Siinä on ollut kaupungin päättäjillä jonkin verran sellaista laput silmillä-ajattelua, että ikään
kuin uimahalli-investoinnit ovat täyttäneet [kansanterveyden edistämisen] kriteerin ja tyydyttäneet poliittiset intohimot, että eri poliittiset ryhmät löytävät konsensuksen siinä ja nyt on hoidettu sitten kansanliikuntaa kun on uimahallipinta-alaa riittävästi. -- Oulu on kärsinyt siitä, että
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Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 23.2.1979, 19.5.1979, 28.9.1979, 28.12.1977 ja 29.3.1978. UrhLtkA, OKA.
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tämä on jäänyt pikkuisen yksipuoleiseksi, että se on nämä jääkiekkoon perustuvat jäähallirakenteet ja uimahallit imaisseet kaiken mielenkiinnon.”272
Jo valmiiden urheilulaitosten osalta suurimmat muutokset olivat uimahallien, jäähallin ja
urheilutalon käyttömaksujen korotus vuodeksi 1980 kaupungin TTS:n vaatimusten vuoksi.273 Uimahallien osalta lautakunta totesi tilanteen kaupungissa olevan hyvä, jopa erinomainen ja uuden uimahallin myötä uintiharrastus oli lisääntynyt ja kävijämäärät nousussa. 274
Jäähallin monikäyttöisyyttä parannettiin sinne Suomen Urheiluliiton hankkimalla Tracktexjuoksumatolla joka mahdollisti juoksuharjoittelun hallin käytävillä. Juoksumatto oli kuitenkin vielä kaukana yleisurheiluväen toivomuksista talviharjoittelun suhteen ja esimerkiksi
jäähallin alkuperäisestä monitoimihalli-luonteesta muistuteltiin lautakuntaa aika ajoin.275
Yleisurheilijoiden lisäksi jalkapalloilijat olivat usein yhteydessä kaupunkiin talviharjoittelumahdollisuuksistaan. Jalkapalloväen, kuten yleisurheilijoidenkin, tavoitteena oli saada kaupunkiin suuri maapohja-halli talviharjoittelua varten. Marraskuussa 1977 Suomen Palloliiton
(SPL) Oulun piiri tekikin aloitteen kaupungille jalkapallohallin rakentamisesta vuonna 1979.
SPL:n piirin aloitteessa vedottiin valtakunnallisen jalkapallohallitoimikunnan mietintöön
jossa Oulu oli koko maassa ensisijainen uuden jalkapallohallin sijaintipaikka kokonsa, alueellisen asemansa ja sääolosuhteidensa vuoksi. Oululaiset yleisurheiluseurat sekä SVUL:n ja
TUL:n piirit tekivät samaan aikaan oman aloitteen halli-asiasta. Aloitteessaan yleisurheiluväki totesi että kaupunkiin tulisi rakentaa suuri maapohjahalli joka palvelisi jalkapallon lisäksi mahdollisimman montaa muutakin kesäurheilulajia, ainakin yleisurheilua. Molemmissa
aloitteissa hallin sijaintipaikaksi esitettiin Raksilaa. Urheilulautakunta käsitteli aloitteet yhdessä ja päätti perustaa monikäyttöhallia suunnittelevan toimikunnan asiaa edistämään.276
Lautakunnan linjaus hallin toteuttamisesta monitoimihalliperiaatteella oli merkittävä välietappi. Hallin toteuttamisvaihtoehdoista joko jalkapallo- tai monitoimihalliperiaatteella
käytiin nimittäin varsin runsaasti keskustelua. Jalkapalloväki perusteli yksinomaan jalkapalloa palvelevan hallin rakentamista monitoimihalli-mallin kalleudella sekä sillä että vain jalkapallon ehdoilla rakennettavasta hallista saataisi korkealaatuisempi. Laajemman tuen sai

Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 19.12.1979. UrhLtkA, OKA.
274 Urheilulautakunnan pöytäkirja 30.3.1979. UrhLtkA, OKA.
275 Urheilulautakunnan pöytäkirja 24.1.1977, 23.2.1977, 26.10.1977 ja 5.11.1980. UrhLtkA, OKA.
276 Urheilulautakunnan pöytäkirja 30.11.1977 ja 6.2.1980. UrhLtkA, OKA.
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kuitenkin vaihtoehto hallin toteuttamisesta monitoimihallina joka palvelisi muitakin lajeja.
Etenkin yleisurheilijoiden tukema monitoimihalli nojasi siihen etteivät he uskoneet kaupungin rakentavan kahta suurta sisäliikuntahallia Ouluun, saati valtion rahoittavan niitä molempia. Monitoimihalli sai lopulta laajemmin tukea taakseen ja erityisen merkittävä oli valtion
liikuntapaikkatoimikunnan kanta, joka suositteli monitoimihallien rakentamista yksittäisiä
lajeja palvelevien hallien sijaan. Samalle kannalle asettui myös TUL kannanotossaan syksyn
1980 kunnallisvaalien alla, yrittäessään nostaa hallin toteuttamismallia yhdeksi vaalien pääteemoista Oulussa. Lopulta myös jalkapallopiirit taipuivat monitoimihallin kannalle koska
nähtiin, ettei hallin toteuttamista kannattanut enää hidastaa erimielisyyksillä.277
Monitoimihallitoimikunnan työ eteni. Sitä tukivat läänin liikuntasuunnitelman ja valtakunnallisen liikuntasuunnitelman linjaukset maapohjaurheiluhallin sijoittamisesta Ouluun. Lopulta vuodelle 1980 varattiin 100 000 euron määräraha hallin suunnitelman tekoon joka
valmistuivat keväällä 1981 ja lautakunta hyväksyi sen tyytyväisenä.278 Lautakunnan jälkeen
hallihanke siirtyi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, joissa siitä käytiin kiivasta poliittista
keskustelua usean vuoden ajan. Suuri askel otettiin loppukesästä 1981 kun kaupunginvaltuusto äänin 42–13, neljän valtuutetun äänestäessä tyhjää, hyväksyi hallin noin 14 000 000
euron arvoisen perustamissuunnitelman. Suunnitelmaan kuului 60x100 metrin jalkapallokenttä, 4x300 metrin juoksurata sekä suorituspaikkoja yleisurheilulle, palloilulajeille että
voimistelu- ja voimailulajeille ja katsomotilat 850 katsojalle.279 Lopulta valtuuston äänestyspäätöksen jälkeen syksyllä 1984 Ouluhalliksi ristityn hallin rakennustyöt alkoivat ja käyttöön
halli vihittiin 1987 Oulun historian kalleimpana liikuntapaikkarakentamisen hankkeena.280
Vaikka yleisurheilijoiden ja jalkapalloilijoiden talviharjoitteluolosuhteiden paraneminen antoi odottaa vielä 1970-luvulla itseään, kehitti kaupunki molempien lajien kilpailupaikkoja.
Raatin stadionilla tehtiin suuri peruskorjaus ja laajennustyöt vuoden 1981 Kalevan kisoja
varten. Remontissa tehtiin muun muassa parannustöitä katsomo-, harjoittelu- ja aputiloihin
joiden todettiin jääneen ”puolivalmiiksi” edellisen remontin yhteydessä.281 Palloilun harras-

Markku Peura, ”Mainion menestyksen uusiminen vaarassa – Muu Suomi ajaa Oulun ohi jalkahallihankkeissa” (artik.). Kaleva 16.11.1979; Kaleva 18.4.1980; Simo Vuorivirta, ”Käsitteiden sekamelska hämmentää Oulussa – Monitoimihalli noussut vahvaksi vaihtoehdoksi” (artik.). Kaleva 16.10.1980, MP, ”YU-seuroilta muistio kaupunginhallitukselle” (artik.). Kaleva 25.2.1981; Liitto 24.4.1980; ”Yhteinen urheiluhalli parempi kuin
palloiluhallisuunnitelma” (artik.). Kansan Tahto 12.9.1980.
278 Urheilulautakunnan pöytäkirja 6.2.1980 ja 28.5.1981. UrhLtkA, OKA.
279 Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1981, 16.
280 Ilmanen 1996, 169-170.
281 Urheilulautakunnan pöytäkirja 6.6.1979, 25.7.1979, 20.2.1980, 25.6.1980 ja 6.8.1980. UrhLtkA, OKA.
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tajista jalkapalloilijoille perinteikkään Tuiran pallokentän jääminen asuin- ja liikerakentamisen jalkoihin koitui lopulta voitoksi. Talvella 1977–1978 nimittäin Tuiran kentän korvanneet suunnitelmat uuden urheilukeskuksen rakentamisesta Castrenin puistoon, Tuiran ja
Puolivälinkankaan välimaastoon, etenivät ratkaisevasti. Castrenin puistoon nousi itse jalkapallon nurmikentän lisäksi myös hiekkapohjaisia harjoituskenttiä sekä tennis-, lento- ja koripallokenttiä. Talvella Castrenin kenttiä jäädytettiin jääpalloilijoille ja taitoluistelijoille sekä
yleisille luisteluvuoroille, vaikkei alue siitä tehtyjen lukuisten valitusten perusteella täysin
soveltunutkaan jääpalloilijoiden käyttöön. Castrenin puiston kentät saatiin talvikäyttöön
talvella 1980–1981 ja ensimmäiset kesäkentät olivat käytössä kesällä 1981.282
Castrenin puiston lisäksi Heinäpään urheilukeskuksen rakentaminen eteni kun toinen ja
kolmas nurmikenttä sekä huoltorakennus valmistuivat vuosina 1978–1981. Heinäpään rakentamisen eteneminen helpotti osaltaan kenttäpulaa ja paransi harjoitusmahdollisuuksia.
Heinäpään urheilukeskukseen tuli nurmikenttien lisäksi myös luistelukenttä, jääkiekkokaukalo ja yleisurheilun suorituspaikkoja.283 Syksyllä 1981 urheilulautakunta perusti Jääpalloliiton Oulun piirin aloitteesta toimikunnan edistämään jääpalloa täysimittaisesti palvelevan
tekojääradan rakentamista Ouluun, jakaen samalla jääpalloilijoiden huolen Oulun jäämisestä
jälkeen jääpallo-olosuhteissa muista Suomen kaupungeista. Jääpalloilijat pitivät Helsingin
Oulunkylään rakennettavaa tekojäärataa, joka toimi kesäaikaan tennis-, lentopallo- ja koripallokenttinä hyvänä mallina toteutettavaksi myös Oulussa. Tavoitetta edisti Oulun tekojääradan nousu valtakunnalliseen liikuntapaikkasuunnitelmaan ja läänin liikuntapaikkasuunnitelmaan.284 Lehtien palstoilla jääpallovaikuttajat arvostelivat kaupunkia selän kääntämisestä
perinteiselle menestyslajille ja liiallisesta keskittymisestä jääkiekkoon.285
Palloilulajeista kuitenkin juuri jääkiekon harrastus kasvoi Oulussa nopeasti jäähallin valmistuttua ja Kärppien saatua menestystä kansallisesti. Laji oli suosittu etenkin nuorten poikien
keskuudessa ja juniori-ikäisiä harrastajia oli 1978 arviolta 300. Ongelmaksi koituikuin nopeasti kasvaneen lajin olosuhteet joita vaivasi ahtaus. Jäähallista peliaikaa löytyi vain edustusjoukkueille ja juniorijoukkueille jääneiden ulkokaukaloidenkin vuorolistat olivat täynnä.
Erityisen huutava puute jääkiekkokaukaloista, kuten monesta muustakin liikuntapaikasta, oli

Urheilulautakunnan pöytäkirja 28.12.1977, 4.10.1978, 25.7.1979 ja 14.1.1981, sekä Urheilulautakunnan
kenttäkatselmuksen muistiot 7.5.1980 ja 13.5.1981. UrhLtkA, OKA.
283 Urheilulautakunnan pöytäkirja 20.9.1978, 25.10.1978 ja 26.8.1981. UrhLtkA, OKA.
284 Urheilulautakunnan pöytäkirja 13.12.1978 ja 29.7.1981. UrhLtkA, OKA.
285 ”Oulun jääpallo-olosuhteet kaipaavat kohennusta” (artik.). Kaleva 28.11.1978.
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uusilla esikaupunkialueilla. Ajoittain kyse oli myös lajien välisestä kamppailusta jääajasta kun
jääkiekkoilijoiden lisäksi taitoluistelijat, jääpalloilijat ja tavalliset kaupunkilaisille avoimet
yleisluisteluvuorotkin olivat jakamassa niukkoja vuoroja. Etenkin avointen yleisluisteluvuorojen vähyys kirvoitti kielenkantoja ja mielipiteitä kun verovaroin rakennetuille luistelupaikoille ei päässyt kuin urheiluseurojen jäseninä kilpaurheilua harrastaneet. Tilanne oli erityisen vaikea alkutalvisin kun kaikkia kaupungin kenttiä ei voitu vielä jäädyttää. Asiasta kirjoitettiin usein lehdissä, mutta nopeaa helpotusta tilanteeseen ei ennen 1980-lukua tullut.286
Jääkiekon nopean nousun kohdalla voidaan puhua suoranaisesta buumista ja siihen myös
urheilutoimessa kiinnitettiin huomiota. Urheilu- ja ulkoilutoimiston toimistopäällikkö Pentti
Kiiskinen laati asiasta harvinaisen, omalla nimellään ja tittelillään varustetun kirjoituksen
Pohjolan Työhön. Kirjoituksessaan hän arvio jääkiekkoilmiön saaneen kaupungissa ylikorostuneen aseman ja pyysi lasten vanhempia tarkoin harkitsemaan onko juuri jääkiekko
oikea urheilulaji lapselle. Lisäksi Kiiskinen totesi että liian varhainen keskittyminen yhteen
lajiin ei ole lapsen kehitykselle hyväksi, tämän ilmiön hän huomioi etenkin jääkiekkonuorisossa korostuneen. Loppulauseissaan Kiiskinen totesi että jääkiekkoseurat eivät voi toiminnassaan ottaa huomioon kuntourheilua joten olisi kaikkien kannalta edullista, ”kansantaloudellista”, että nuoret hakeutuisivat entistä useammin muidenkin kuin jääkiekkoharrastuksen
pariin. Keskittymisen jääkiekkoon Kiiskinen totesi koituvan kalliiksi myös veronmaksajille
sillä suuret harrastajamassat vaativat paljon harrastuspaikkoja jotka eivät olleet jääkiekossa
halpoja.287 Kaupungin johtavan virkamiehen varsin kärkevää ja yhtä lajia kohtaan esittämää
kritiikkiä voidaan pitää hyvin harvinaislaatuisena. Etenkin kun sen kohteena oleva laji oli
eittämättä nousemassa kaupungin suurimmaksi urheilulajiksi. On vaikea sanoa mistä kirjoituksen ajatukset kumpusivat. Olivatko taustalla henkilökohtaiset näkemykset ja esimerkiksi
Kiiskisen ”oman lajin”, pikaluistelun heikko tilanne Oulussa 288 , vai oliko kyseessä hyvin
näkemyksellinen analyysi kehityksestä jota hän pääsi aitiopaikalta kaupungin johtavana liikuntavirkamiehenä seuraamaan? Myös TUL:n Oulun piirin ja SVUL:n Pohjois-Pohjanmaan
piirin pikaluistelijat kritisoivat kaupunkia jääkiekon saamasta ylimitoitetusta asemasta ja
resursseista 1979 kannanotossaan ”Pikaluisteluratojakin eikä vain kaukaloita”289.

Esimerkiksi ”Kenttäpula pullonkaula”, Oulu-lehti 13.7.1978; Toimintaa kaipaava, ”Kaukalo Haapalehtoon” (mielip.) Oulu-lehti 31.7.1978; Kari Mustonen ”Ensin lisenssi, sitten hokkarit? Pienet luistelijat paitsiossa koko talven” (kolum.). Oulu-lehti 30.11.1978 ja ”Jäähallista rahasampo?” (mielip.). Oulu-lehti 6.3.1979,
sekä Kansan Tahto 15.9.1978.
287 Pentti Kiiskinen, ”Oulun pojille ja poikien vanhemmille” (mielip.). Pohjolan Työ 28.10.1978.
288 ”TUL-luistimet Medeossa – kun Jukka Salmela teki ME-ajan” (artik.). Kansan Tahto 10.4.1980.
289 ”Pikaluisteluratojakin, ei vain kaukaloita” (mielip.). Liitto 20.11.1979.
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3.2.5. Lajivalikoima monipuolistuu – urheilutoimi kumppanina olosuhdetalkoissa
Oulun Moottorikerho, joka sai 1976 urheilulautakunnalta puoltavan lausunnon Iinatin vanhalle kaatopaikka-alueelle suunnittelemalleen moottoriurheilukeskukselle, sai suunnittelupiirustuksensa rata-alueesta valmiiksi kesällä 1977. Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisessä
vaiheessa pääasiassa talkoilla toteutettuja rallicross-, motocross- ja speedwayratoja kaupunki
päätti tukea noin 40 000 eurolla. Työt kuitenkin viivästyivät valitusten vuoksi ja toteutettiin
1978–1979. Valmistuttuaan 1980 keskus oli urheilutoimen omistuksessa ja hallinnoima
vaikka sitä käytti ja sen ylläpidosta vastasi käytännössä Oulun Moottorikerho. Radan suurimpia rakennusprojekteja kaupunki kuitenkin avusti liikuntapaikkarakentamisen määrärahoista. Kesällä 1981 karting harrastajien Oulun Formula K-125 ry anoi pääsyä mukaan
moottoriurheilukeskukseen. Toiveena oli karting-radan rakentaminen Iinattiin samoin periaattein kuin muukin keskus oli rakennettu, eli kaupungin tukemana talkootyönä. Lautakunta
puolsi anomusta vedoten moottoriurheilukeskuksen aiempiin positiivisiin kokemuksiin.290
Suunnistuksen harrastus lisääntyi Oulussa selvästi 1970-luvulla ja siitä tuli merkittävä laji
myös kaupungille tärkeän kuntoliikunnan kannalta. Suunnistajien kanssa kaupunki jatkoi
1975 aloitettua yhteistyötä ja vuosittain suunnistusseuroille maksettavia kartta-avustuksia.
Karttojen lisäksi suunnistusseurat laativat kaupungin korvausta vastaan kiintorastiverkostoja. Huolimatta kaupungin avustuksista, eivät suunnistajat olleet täysin tyytyväisiä tilanteeseensa ja näkivät kaupungin asettavan heidät heikompaan asemaan kuin muiden lajien harrastajat joille kaupunki järjesti harrastuspaikat suoraan. Suunnistusseurat vaativatkin että
kaupunki ottaisi kartat ja kiintorastit omistukseensa ja vastaisi niiden ylläpidosta ja kustannuksista kuten tapahtui muidenkin lajien suorituspaikkojen kohdalla. Syntyneitä erimielisyyksiä käsiteltiin suunnistusseurojen ja urheilutoimiston yhteispalaverissa 1977 ja palaverista alkanut suunnistuskarttasuunnitelman teko valmistui seuraavana vuonna. Suunnitelman
perusteella määriteltiin tulevien vuosien kartoitettavat suunnistusalueet sekä kaupungin
avustukset näiden karttojen tekoon. Samalla avustusten määrät nousivat kolminkertaisiksi,
noin 5 000 markan tasolta 15 000 markkaan. Tämä ilmeisesti tyydytti suunnistusväkeä sillä
jatkossa ei lautakunnassa enää käsitelty suunnistajien esittämää kritiikkiä kaupungille.291

Urheilulautakunnan pöytäkirja 20.7.1977, 17.10.1979, 17.12.1979 ja 28.5.1981, sekä urheilulautakunnan
kenttäkatselmusten muistiot 5.5.1978, 16.5.1979 ja 7.5.1980. UrhLtkA, OKA.
291 ”Suunnistus tasavertaiseksi – Karttasuunnitelma Oulun kaupungille” (artik.). Kaleva 4.7.1978 ja Urheilulautakunnan pöytäkirjat 16.3.1977, 11.5.1977, 6.9.1978, 21.2.1979, 9.5.1979 ja 28.5.1980. UrhLtkA, OKA.
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Äimäraution raviradan alue oli käynyt jo aiemmin ahtaaksi sekä ravi- että ratsastusurheilun
harrastukseen, etenkin raviurheilun kasvattaessa suosiotaan. Myös ratsastusharrastus oli
kasvanut ja kaupungissa oli kaksi yksityistä ratsastustallia sekä kaupungilla vuokralla Äimärautiolla toiminut Oulun ratsastajat ry:n talli. Kaupungin niukan taloudellisen tilanteen
vuoksi sen mahdollisuudet ”Suomen lähestulkoon ainoan kunnallisen raviradan” kehittämiseen olivat heikot ja esimerkiksi vuoden 1980 kuninkuusraveihin tarvittuja, raviurheilijoiden
vaatimia parannustöitä ei ollut varaa tehdä täysimittaisesti. Urheilulautakunta olikin suunnitellut ratsastuskeskuksen rakentamista Hiirosen-Iinatin alueelle, mutta Iinattiin noussut
moottoriurheilukeskus ja Hiirosen golfkenttä muuttivat suunnitelmia. Niinpä kun Oulun
ratsastajat ry anoi 1977 kaupungilta 5 hehtaarin laajuista maa-aluetta vuokralle ratsastuskeskusta varten, nousi vahvimmin esiin sen sijoituspaikkana Hietasaari. Hietasaaren virkistyskäyttö oli muutoinkin alkanut 1970-luvun lopulla lisääntyä nopeasti sinne rakennetun Pohjois-Suomen Teollisuusopisto POHTOn, Nallikarin leirintäalueen ja merikylpylän myötä.
Oulujoen Kisko taas suunnitteli Hietasaaren Holstinsalmelle palloilukeskusta johon tulisi
tennis- ja lentopallokenttiä, kuntorata ja asianmukaiset huoltotilat. Urheilulautakunta puolsi
Kiskon suunnitelmia syksyllä 1979, todeten niiden olevan linjassa sen omien suunnitelmien
kanssa ja oli vain parempi jos suunnitelmat toteutuisivat yksityisesti. Ratsastuskeskuksen
sijoittamisessa sen sijaan tuli vastaan ongelmia kun Oulun Luonnonsuojeluyhdistys teki
tammikuussa 1980 valituksen esitetystä sijoituspaikasta. Valituksen myötä urheilulautakunta
ja rakennusvirasto muuttivat suunnitelmiaan ja päättivät toteuttaa noin 600 000 euron arvoiseksi arvioidun ratsastuskeskuksen Äimärautiolle, siirtopuutarhan ja meren väliselle metsikköalueelle vuosien 1982–1986 liikuntapaikkarakentamisohjelman mukana.292
Hevosurheilukeskuksen sijainti oli Sankivaaran virkistyskeskuksen ohella eniten keskustelua
lehtien palstoilla 1970-luvun viimeisinä vuosina herättänyt urheilutoimea koskenut asia.
Niin Äimäraution siirtolapuutarhan kohtalon puolesta pelänneet, kuin Hietasaaren luonnontilassa säilyttämistä vaatineet kaupunkilaiset esittivät kantojaan ja argumenttejaan lehtien
palstoilla. Argumentit olivat niin luonnonsuojelullisia, siirtolapuutarhan ja virkistysalueiden
vähäisyyttä ja tarvetta korostavia, kuin esteettisiäkin. Puoluekentän ratsastuskeskuksen sijoittaminen jakoi kahtia. Kaupunginhallituksessa SKDL:n ja SDP:n edustajat kannattivat
ratsastuskeskuksen sijoittamista Äimärautiolle, porvaripuolueiden äänestäessä Hietasaarta.293
Urheilulautakunnan pöytäkirja 16.2.1977, 7.9.1977, 26.10.1977, 21.2.1978, 19.9.1979 ja 29.7.1981. UrhLtkA, OKA.
293 Esimerkiksi Pohjolan Työ 25.5.1978; Hietasaarelaiset, ”Kumpi on tärkeämpi, ihminen vai hevoset?” (mielip.). Oulu-lehti 15.8.1978, Kansan Tahto 15.8.1978.
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Kasvavista urheilulajeista tenniksen harrastusmahdollisuudet Oulussa olivat tunnetusti rajalliset heikosta kenttätilanteesta johtuen. Asiaa jouduttiin pohtimaan lautakunnassakin useita
kertoja 1970-luvun viimeisinä vuosina. OVS aloitti 1979 kaupungin avustuksella Korkiasaaren tenniskeskuksen rakennushankeen. OVS:llä vuokralla olleet Raatin tenniskentät olivat
jo huonokuntoisia ja uhkasivat jäädä Raatin stadionilla vuoden 1981 Kalevan kisoja varten
tehtyjen muutostöiden alle. Kaupunki itse rakensi Castrenin ja Raksilan urheilupuistoihin
tenniskenttiä. Toimista huolimatta tenniskenttätilanne kaupungissa oli kestämätön. Niinpä
lautakunta päätyi laatimaan SKDL:n valtuustoaloitteesta kesällä 1979 tenniskenttäohjelman
tilanteen parantamiseksi. Ohjelmassa oli, yksityiset tenniskenttähankkeet huomioiden, noin
25 uuden tenniskentän rakentaminen eri puolille kaupunkia vuosina 1979–1986, pääosin jo
hyväksyttyjen liikuntapaikkarakentamisen ohjelmien puitteissa ja määrärahoin.294
Oululaiset ampujat olivat perinteisesti saaneet harrastuskäyttöönsä ampumapaikkoja Hiukkavaaran kasarmilta sekä Raatin stadionin kellarista, jossa sijaitsi ilma-aseampumarata. Raattin ilma-aserata oli käynyt kuitenkin vanhanaikaiseksi ja pieneksi ilma-aseharrastuksen kasvaessa. Ampumaseuran mukaan vain ampumatilojen puutteet hidastivat jo nyt noin 300
harrastajan lajin kasvua kaupungissa. Lopulta koko rata jäi stadionrakentamisen jalkoihin
1980 remontissa. Tämän vuoksi kaupunki etsi uuden ilma-aseradan paikkaa tiloistaan,
muun muassa Kaukovainiolta ammattikoululta. Ilma-aseampumarata sai kuitenkin jokseenkin vahingossa tilat Raksilan uudelta paloasemalta jonne se päätettiin 1979 rakentaa yhteistyössä Oulun Metsästys- ja Ampumaseuran kanssa alun perin suunniteltujen sisäliikuntatilojen sijaan.295 Kaupungin mailla vuokralla olleen Oulun Golfkerhon toimintaa kaupunki alkoi tukea myös Hiirosen golfkentän kunnossapitoon annetuilla avustuksilla ja osoittamalla
kaupungin työllisyysvaroilla palkattua työvoimaa golfkentälle kesästä 1980 alkaen.296
Oulun kaupungin urheilutoimen urheilu- ja liikuntapaikkojen rakentaminen siirtyi siis monella tapaa uuteen aikaan vuosina 1977–1981. Suuret urheilulaitoshankkeet oli saatettu loppuun ja vaikka päätöksiä seuraavasta suurhankkeesta – Ouluhallista – tehtiinkin, ei sen rakentaminen ollut vielä lähitulevaisuuden näköpiirissä. Sen sijaan esiin pääsivät monet pienemmät hankkeet kuten uusien ja paljon kaivattujen pallokenttien rakentaminen tai vaikkapa Raattin stadionin remontti. Myös valaistuja kuntoratoja/-latuja nousi noin 10 kilometrin
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vuosivauhdilla. Samalla on huomioitava kaupungissa harrastettujen urheilulajien lajikirjon
selvä laajeneminen, johon urheilutoimikin joutui osaltaan vastaamaan. Suomeen ja Ouluun
tuli monta uutta urheilulajia joiden palvelut myös kaupungin oli alettava huomioimaan.
Mielenkiintoiseksi tässä työssä tuli kaupungin uusi toimintapolitiikka uusien lajien kohdalla
kun se alkoi entistä useammin luomaan lajiolosuhteita yhteistyössä lajien harrastajien kanssa, etenekin harrastuspaikkojen rakentamisen suhteen. Kyseessä oli useimmiten kaupungissa hieman uudempien lajien suorituspaikat jotka olivat usein myös varsin paljon tilaa vieviä
ja erikoisolosuhteet vaativia, kuten aiemmin seikkaperäisesti esitellyt moottorirata, hevosurheilupaikat, suunnistuskartat, golf- ja tenniskentät. Näiden suorituspaikkojen kohdalla palattiin tietyllä tapaa ajassa taaksepäin, aikaan ennen 1970-lukua jolloin urheilupaikoista vastasivat osittain tai kokonaan lajien harrastajat, eivät niinkään kunnat ja kaupungit. Toisaalta
kaupungin kumppanuus oli nyt 1980-luvulle tultaessa kasvattanut merkitystään noista ajoista ja kaupungin tuki seuroille urheilupaikkojen rakentamisen suhteen oli merkittävämpää.

3.2.6. Koulujen liikuntapaikat palvelemaan kaupunkilaisten liikuntaa
Kaupungin kasvaessa ja uuden peruskoulujärjestelmän kehittyessä Ouluun alkoi syntyä uusia kouluja. Uudet koulut sijoittuivat yleensä esikaupunkialueille, lähiöihin. Esikaupunkialueiden liikuntapalveluiden tarjoaminen oli tuottanut lautakunnalle vaikeuksia sen niukoilla
resursseilla jotka kohdentuivat suurelta osin urheilulaitoksiin. Urheilulautakunta alkoikin
koulurakennushankkeiden kohdalla nostaa esiin poikkihallinnollista yhteistyötä ja rakentamisen kustannustehokkuutta. Poikkihallinnollisen yhteisen sävelen löytämisessä alku ei kuitenkaan ollut helppo, kuten Pentti Kiiskinen haastattelussaan kuvaa: ”kesti aikaa, että saatiin
koulutoimen kanssa yhteistyö silla lailla, että kaupunki päättäisi edes siitä, että ennen kuin
kouluille investoidaan sali, niin pyydetään lausunto liikuntatoimelta siitä. Se oli vaikia paikka
byrokratialle se.”297
Uutta linjaa kuvasi hyvin Myllyojan koulun yhteyteen suunniteltuja liikuntatiloja vuonna
1977 kommentoidessaan lautakunnan antama toteamus että ”rakentamalla kaupunkilaisten
liikuntatarpeet tyydyttäviä sisäliikuntatiloja koulusalien yhteyteen voidaan samanaikaisesti
toteuttaa liikuntapaikkasuunnitelman mukaista toiminta- ja taloussuunnitelmaa.”. Toinen
hyvin kuvaava kommentti oli Madekosken koulun remontin yhteydessä annettu lausunto:
”koululaitoksen laajennus lisää rakennuksen luonnetta myös kaupunginosansa vapaa297
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aikakeskuksena ja tämän vuoksi koulukäytön lisäksi tulisi huomioida vapaa-ajankäyttö,
myös liikunta.” Uusien koulujen lisäksi lautakunta alkoi suosittaa vanhojen koulujen remonttien yhteyteen koulusalien laajennuksia, kuten se lausunnoissaan Pateniemen ja Madekosken koulujen remonteista teki.298
Myllyojan koulun suunnittelussa urheilulautakunta oli erityisen vahvasti mukana, pyrkimyksenään saada koulun yhteyteen mahdollisimman paljon liikuntapalveluita. Myllyojan lähiöalue Oulujoen varressa, kaupungin länsipuolella oli 1970-luvun lopulla nopeasti kasvanut
uusi asuinalue. Kaupunki ei tarjonnut vielä minkäänlaisia liikuntapalveluita siellä ja lähimmät liikuntapaikat olivat usean kilometrin päässä Raksilassa ja Hiukkavaarassa. Tämän
vuoksi lautakunta piti tiukasti kiinni koulun yhteyteen rakennettavista palloilukentistä ja
suuresta liikuntasalista huoltotiloineen. Kustannussyistä ja kaavoituksen ahtaudesta johtuen
niiden toteutuminen ei ollut missään vaiheessa täysin varmaa. Lautakunta joutui useita kertoja perustelemaan rakennusvirastolle, kaupunginhallitukselle ja koululautakunnalle koulun
liikunta-alueen rakentamista pienen liikuntakeskuksen laajuuteen kortteliliikuntapaikan sijaan. Liikuntasalin valmistuttua venyi ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen aina vuoteen
1981 saakka, koska rakennusvirasto ei halunnut rakentaa paikalle täysimittaista palloilukenttää, huoltorakennusta ja muita suunniteltuja liikuntapaikkoja. Syiksi tähän ilmoitettiin ahtaus
ja niin laajan liikuntakeskuksen vaatiman uuden kenttämestarin palkkaaminen johon ei ollut
määrärahoja. Etenkin suunnitellun Myllyojan puiston viheralueiden jääminen liikuntapaikkojen alle oli rakennusvirastolle merkittävä huolenaihe. Urheilulautakunta sai kuitenkin
merkittävää taustatukea vaatimuksilleen Myllyojan koulun kouluneuvostolta ja Myllyojan
aluevaltuustolta jotka olivat lautakunnan kannalla. Lopulta myös rakennusvirasto taipui ja
syksyllä 1980 lautakunta hyväksyi rakennusviraston esityksen palloilukentästä.299
Uusien koulusalien ohella urheilutoimen kiinnostuminen koulusalien kehittämismahdollisuuksista yleiseen liikuntakäyttöön näkyi salien vuorojakokeskustelussa. Kiistat koulutoimen kanssa salien koulukäytön ulkopuolisesta käytöstä nousivat edellisvuoden tavoin pintaan syksyllä 1977 kun koululautakunta teki salien vuorojaon vastoin kaupunginhallituksen
päätöstä siirtää vuorojako urheilutoimelle. Urheilulautakunta ilmoitti asiasta kaupunginhallitukselle ja totesi: ”Urheilulautakunta ei pidä koululautakuntaa asiantuntijaelimenä päättä-
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mään salien käytöstä koulujen ulkopuoliseen liikuntaan”. Seuraavana vuonna urheilulautakunta teki hyvissä ajoin keväällä aloitteen kaupunginhallitukselle että se saisi vuorojaon tehtäväkseen. Syksyllä 1979 kiistassa päästiin kompromissiin kun koululautakunta laati pohjaesityksen vuorojaosta ja urheilulautakunta sai tehdä siihen muutosesityksiä. Kuitenkin jo
seuraavana vuonna koululautakunta teki taas päätökset vuorojaoista huomioimatta siinä
urheilulautakuntaa. Urheilulautakunta valitti asiasta taas kaupunginhallitukselle, joka kuitenkin kieltäytyi puuttumasta siihen enää. Kun koululautakunta hylkäsi keväällä 1981 koulutoimenjohtajan kompromissiesityksen, jatkui tilanne ennallaan varsin sekavana. Urheilulautakunta halusi myös laajentaa koulusalien käyttöä jotta esimerkiksi Rajakylän koulun uusi ja
palloilulle tarpeeksi suuri liikuntasali oltaisi saatu iltakäytön lisäksi viikonloppukäyttöön ja
helpottamaan Urheilutalon viikonloppuruuhkia. Rajakylän uusi koulusali edusti lautakunnan
mielestä oikein käytettynä sellaista koulusalirakentamista johon pitäisi salien järkevässä ja
tehokkaassa käytössä pyrkiä. Salissa voitiin pelata kaikkia tärkeimpiä pallopelejä ja sinne
mahtui noin 300 katsojaa eli se oli sopiva paikka harjoituksille ja juniori- tai alempien sarjatason otteluille.300
Poikkihallinnollinen yhteistyö koulujen liikuntapaikkojen suhteen oli 1970-luvun lopun ja
1980-luvun alun uusi ilmiö Oulussa. Huolimatta alun vaikeuksista ja erimielisyyksistä pitivät
1981 tehdyssä Kansan Tahdon lehtihaastattelussa kouluviraston ja urheilutoimiston johtavat virkamiehet alkuun saatua yhteistyötä erittäin hyvänä asiana. Yhteistyöllä saatiin toisaalta
kouluille parempia liikuntapaikkoja ja toisaalta esikaupunkeihin lisää liikuntapalveluita. Samalla rakentamisen kustannustehokkuus parani kun käyttäjäryhmiä tiloille tuli enemmän.301
Pentti Kiiskinen kuvaa onnistumisia esikaupunkien koulujen yhteyteen rakennetuilla liikuntapaikoilla seuraavasti: ”Tämä liikuntapaikkojen koulukytkentäkin pelasi joskus. Se oli silloin hyvää tekohengitystä, kun me pikkuhiljaa alettiin tekemään. Raivattiin vähän koulutontin ulkopuolelle latuolosuhteita ja edes sillä lailla autettiin.” 302
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3.2.7. Sankivaara vai Virpiniemi – hiihtäjien odotukset eivät täyty vieläkään
Sankivaaran virkistyskeskus ja Virpiniemen liikuntaopisto pysyivät urheilulautakunnan asialistalla vuosikymmenen loppuun saakka. Loppuvuodesta 1977 Sankivaara-toimikunta kokoontui taas parin vuoden tauon jälkeen ja urheilulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
TTS:n mukaisesti määrärahoja virkistyskeskuksen suunnittelulle vuodeksi 1978 ja rakentamiselle vuosiksi 1979–1980. Yhteensä hankkeen hinta-arvio oli noin 800 000 euroa. Hanke
näyttikin lähtevän etenemään kun kaupunginhallitus pyysi tammikuussa 1978 lupaa lähettää
virkistyskeskuksen suunnitelmat opetusministeriön ennakkotarkastukseen aikataululla joka
mahdollistaisi rakennustöiden aloittamisen syksyllä 1979. Syksyllä 1978 kaupunginhallitus
kutsui koolle Sankivaara-kokouksen johon osallistui edustus urheilulautakunnasta, kaupunginhallituksesta sekä kaupungin hiihtoseuroista. Hiihtoseurat esittivät yksimielisesti että
Sankivaara oli rakennettava. Hiihtoseurojen mukaan heidän majansa olivat kapasiteetiltaan
pieniä ja niiden yhteydessä ei ollut kilpatason hiihtomaastoja. Hiihtoseurat olivat kuitenkin
sitä mieltä että kaupungin tulisi tehdä kaikkensa ensisijaisesti Virpiniemen kehittämiseksi
maakunnalliseksi hiihtokeskukseksi jonne kanavoitaisiin esimerkiksi valtiolta saatavat rakennusavustukset. Seurojen mukaan Sankivaaraa tulisi sen sijaan kehittää kaupungin omana, harjoittelua ja kuntohiihtoa tukevana keskuksena. Hiihtoseurojen Virpiniemeä tukevien
kantojen ja hiihtourheilun kehittämisen kokonaissuunnitelma-aloitteen vuoksi päätettiin
pitää yhteiskokous asian tiimoilta Haukiputaan kunnan urheilulautakunnan kanssa.303
Virpiniemeen suunnitellusta Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosta urheilutoimea painostettiin toimiin muun muassa SVUL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin taholta. Kyllästyneenä hankkeen vuosiksi pysähtyneeseen tilaan, lautakunta päätti tammikuussa 1978 esittää liikuntaopistoa perustettavaksi Raksilan urheilukeskukseen. Lautakunnan näkemyksen mukaan
Raksilan valmis urheiluinfrastruktuuri, lähialueen koulujen opetustilat sekä mahdollisesti
yhteistyönä alueella sijaitsevan Välkkylän ylioppilaskylän kanssa toteutettavat majoitus- ja
ruokailupalvelut loivat riittävät olosuhteet opistolle jonka perustaminen alusta alkaen oli
osoittautunut vaikeaksi. Lautakunnan avaukseen ei kuitenkaan reagoitu ennen syksyä jolloin
urheiluopistosäätiö päätettiin jälleen kerran herättää unestaan. Säätiön toiminta ajautui kuitenkin heti umpisolmuun opiston sijoituspaikkakiistassa.304
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Uusi askel hankkeen osalta otettiin marraskuussa 1978 kun Oulun hiihtoseurojen aloitteesta
järjestettiin yhteiskokous Haukiputaan urheilulautakunnan kanssa alueen hiihtourheilun
kehittämisestä. Haukiputaalaiset ottivat Oulun hiihtourheilun kehittämisnäkymissä olleen
käänteen vastaan positiivisesti ja kannattivat urheiluopiston ja seudullisen hiihto- ja ulkoilukeskussuunnitelman yhdistämistä Virpiniemessä toteutettavaksi. Kokouksessa päätettiin
ehdottaa että kunnat hakevat yhdessä valtionosuuksia Virpiniemen rakentamiseksi ja että
mikäli Oulu saisi Sankivaaraa varten jo haetut valtionosuudet, pyrittäisiin nekin siirtämään
Virpiniemen kehittämiseen. Suunnitelmaa päätettiin esittää myös Oulun läänin urheilulautakunnalle liitettäväksi läänin liikuntasuunnitelmaan. Sankivaaran osalta päätettiin esittää
kaupunginhallitukselle että se toteutettaisiin karsittuna kaupungin omana rakennushankkeena.305 Päätökseen saattoi vaikuttaa se että Oululla oli monta omaa urheilurakentamisen
kohdetta odottamassa valtion jakamia rakennusavustuksia, joten ajateltiin ehkä niiden mahdollisuuksien paranevat kun Sankivaara vedettiin sivuun. Toisaalta yhteisellä hiihtokeskuksella saattoi olla omaa paremmat mahdollisuudet valtion jakamaan tukeen.
Yhteiskokouksessa tehtiin myös ohjelma Oulun hiihtourheilun kehittämiseksi. Ohjelma
koostui kolmesta tasosta joita olivat 1. tasolla kaupungin kolme hiihtoseuraa, jotka omistivat omat hiihtomajat ja 2. tasolla neljä muuta hiihtoseuraa joilla omaa hiihtomajaa ei ollut
vaan niiden, kuten kaikkien kaupungin kuntohiihtäjienkin piti turvautua kunnallisiin palveluihin. Sankivaaran rakentamisen nähtiin palvelevan ennen kaikkea tätä tasoa. Tasolle 3
asetettiin Virpiniemi, joka palvelisi koko seutukuntaa korkeatasoisena kilpa- ja kuntourheilupaikkana.306 Hiihtourheilun kehittäminen, sekä suunnitelmat Sankivaaran ja Virpiniemen
osalta olivat nyt ottaneet uuden suunnan. Keskiöön nousi Virpiniemi ja sen kehittäminen.
Virpiniemi-hanke katosi kuitenkin historiallisen yhteiskokouksen jälkeen lautakunnan asialistalta vuodeksi, ilmeisesti kaupunginhallitukseen ja läänin urheilulautakuntaan. Lokakuussa
1979 lautakunta tuki liikuntaopistosäätiön esitystä 50 000 markan määrärahasta säätiön ja
liikuntaopiston toiminnan käynnistämiseen. Sankivaaran rakentamisestakaan ei luovuttu
vaan Oulun Hiihtoseura esitti marraskuussa 1979 palaveria rakentamisen aloittamisesta,
johon lautakunta vastasi että rakennustyöt alkanevat seuraavana kesänä ja vuodelle 1979
varatut 50 000 markan määrärahat saataneen käyttää tuolloin. Helmikuussa 1980 kaupunginhallitus hyväksyi lautakunnan tekemät Sankivaaran suunnitelmat ja töiden arvioitiin alka-
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van loppuvuodesta niin että tie, maja ja ensimmäiset ladut olisivat käytössä syksyllä 1981.
Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, joten lautakunta anoi jälleen, nyt jo 150 000 markan suuruiseksi paisuneen käyttämättömän siirtomäärärahan käyttöä vuonna 1981.307
Toukokuussa 1981 lautakunta sai jälleen uutta toivoa Sankivaaran suhteen kun se sai hyväksyttäväkseen keskuksen tarkat piirustukset ja noin 240 000 euron suuruisen kustannusarvion. Hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti töiden olisi tullut alkaa elokuussa 1981. Hyvässä uskossa töiden aloittamista odottaneen urheilulautakunnan järkytys olikin melkoinen kun
se sai syyskuun lopulla 1981 kaupunginhallituksen edustajalta vastauksen kyselyynsä siitä,
mikseivät työt olleet alkaneet aiotulla tavalla. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto oli
kaupunginhallitukselle tekemässään lisätalousarvioesityksessä poistanut Sankivaaran kokonaan kaupungin investointilistalta. Tyrmistynyt lautakunta velvoitti puheenjohtajan ja toimistopäällikön tekemään heti vetoomuksen hankkeen toteuttamiseksi suunnitelmien mukaisesti, todeten ”ettei sen siirtämisellä enää ole perusteita aiheuttamatta hiihdon ja kuntoliikunnan harrastajien kohtuutonta pettymistä hiihtourheilun saamaan kohteluun Oulun
kaupungin taholta.”308
Vetoomus ei tuottanut tulosta, sillä asiaan ei palattu lautakunnassa enää vuoden 1981 aikana. Myöskään Virpiniemestä ei lautakunnan asiakirjoissa enää kirjoitettu vuosina 1980 ja
1981. Virpiniemen osalta hiljaisuutta selittää asian siirtyminen valtakunnan tason pohdintaan, sillä vuoden 1980 lopulla Urheiluopistotyöryhmä antoi selvityksen jossa se esitti kolmen uuden urheiluopiston perustamista Suomeen 1980-luvulla. Yksi esitetyistä uusista urheiluopistoista sijaitsisi Pohjois-Pohjanmaalla, esityksen mukaisesti Virpiniemessä, vaikka
myös Kalajoki oli mukana kilpailemassa sijoituspaikasta.309
Sankivaaran toteuttamisen lykkääntyminen herätti katkeria kirjoituksia lehtien palstoilla.
Urheilutoimiston leikekirjassa aiheesta olikin enemmän lehtileikkeitä kuin mistään muusta
1970-luvun loppupuoliskon asiasta. Yleisimpänä mielipiteenä hiihdon harrastajilla ja hiihtoseuroilla oli näkemys, ettei kaupungin johdossa arvostettu hiihtoa lajina lainkaan niin paljon
kuin palloilulajeja sekä se, että toisaalta myöskään kuntoliikunta ei ollut kaupungin päätöksenteossa yhtä arvostettua kuin kilpaurheilu. Ihmetystä aiheutti monien Sankivaaraa huo-
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mattavasti kalliimpien rakentamishankkeiden toteuttaminen samaan aikaan kun Sankivaaran
rakentamista siirrettiin tulevaisuuteen rahapulaan vedoten. Uskomattomana pidettiin, ettei
perinteikkäässä ja olosuhteiltaan otollisessa hiihtokaupungissa ollut osoittaa ainuttakaan
kilpahiihtolatua lajin harrastajille vaan lähimmät kilpaladut löytyivät pienistä naapurikunnista.310 Hiihtoseurojen yhteinen kannanotto syksyltä 1978 päättyi lehtikirjoittelua kuvaavasti:
”Kuntoliikkujat ja hiihtourheiluseurat kokevat Sankivaara-suunnitelman romuttamisen poliittiseksi näpertelyksi kaupunkilaisten liikuntatarpeita vastaan.”311

3.2.8. Kuntoliikunta hakee uuttaa paikkaa urheilutoimessa ja erityisryhmien liikunnan nousu
Urheilutoimen suurten, kaupunkilaisille järjestämien kuntokampanjoiden kulta-aika meni
ohi 1970-luvun lopulla. Esimerkiksi keväällä 1978 lautakunta totesi: ”oululaisten osallistuneen heikosti Talven kuntokauden Kansanhiihtosuorituksiin ja Liiku luistellen – kampanjan
tulosten keräilyyn”. Kehityksestä ja muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuen lautakunta
teki johtopäätöksensä ja päätti että: ”Tulevaisuudessa on suuntauduttava lyhytaikaisiin herätteisiin, koska kuntoiluun osallistuminen on huomattavasti vilkkaampaa kuin mitä tulosten palautus osoittaa”. 312 Sen sijaan urheilutoimiston uimakoulut ja eri lajien kesäkurssit
jatkuivat suosittuina. Kuntoliikunnan osalta etenkin kuntosali- ja voimailuharrastus lisäsivät
huomattavasti suosiotaan ja vanhat kuntosalit Raksilassa ja Urheilutalolla olivat ylikäytöllä.
Urheilulautakunta päättikin loppuvuodesta 1981 ryhtyä toimiin uuden kuntosalin perustamiseksi kaupunkiin. 313 Kunnallinen liikuntatoimi alkoi hakea kuntoliikuntatoiminnalleen
uudenlaista profiilia ja tehtävänjaon selkeyttämistä urheiluseurojen kanssa.
Kuntoliikunnan osalta huomiota kannattaa kiinnittää myös kevyenliikenteen väylien, pyöräteiden ja jalkakäytävien kehitykseen. Niiden merkitys kasvoi kun omaehtoinen liikunta kuten lenkkeily ja pyöräily yleistyivät tavallisten kaupunkilaisten parissa. Kevyenliikenteen
väylät eivät kuitenkaan kuuluneet urheilutoimen hallinnonalaan vaan yleisten töiden toimelle. Ouluun 1972 hyväksytty jalka- ja pyöräliikenteen yleissuunnitelma ei kohdannut suuria
A.U. ”Kaupunginhallitus vesittää hiihtoa – Satatuhantisen Oulun hiihtoväki ”nurkkiin” (artik.). Kansan
Tahto 15.9.1978; Sompa, ”Hiihtourheilu Oulun kaupungissa” (mielip.). Kansan Tahto 20.10.1978; Pohjolan
Työ 9.11.1978; Yrjö Montrua, ”Sankivaaraa puuhaaville” (mielip.). Kaleva 14.11.1978.
311 Kuivasjärven Aura, Oulujoen Kiekko ja Oulun Hiihtoseura, ”Avoin kirje Oulun kaupungin johdolle”
(mielip.). Kaleva 15.9.1978.
312 Urheilulautakunnan pöytäkirja 24.5.1978. UrhLtkA, OKA.
313 Urheilulautakunnan pöytäkirja 9.5.1979, 14.5.1980 ja 11.11.1981. UrhLtkA, OKA.
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leikkauksia vaikeinakaan talousvuosina. Kevyenliikenteenväyliä rakennettiin kaupungin
toimesta noin 10 kilometriä vuodessa ja valtionkin toimesta joinain vuosina jopa kymmeniä
kilometrejä. Kuudessa vuodessa Oulun kevyenliikenteenverkosto kasvoi jo 120 kilometriin. 314 Kuten Helsingin kohdalla oli tapahtunut, kehittyi näistä kevyenliikenteen väylistä
yllättävän tärkeä palvelu kuntoliikkujille.
Liikkumisen tapojen ja normien kehityksellä oli suuri merkitys myös kunnallisen liikuntatoimen ajattelutavoille ja päätöksiin. Enää paras motivaattori tai syy kuntoiluun ei löytynyt
tuloskortin palautuksesta tai kuntokampanjaan osallistumisesta. Enää kuuluminen seuraan
tai varta vasten rakennetulle urheilupaikalle lähteminen eivät olleet ehtoja liikkumiselle ja
urheilulle. Ajattelussa oltiin tietyllä tapaa palaamassa 1800-luvun ”liikunnasta terveyttä”ajatteluun, vaikkakin myös 1970-luvun suurilla suomalaisilla urheilusaavutuksilla yleisurheilukentillä ja hiihtoladuilla saatiin kansanjoukkoja innostumaan taas urheilusta miltei 1930luvun malliin.315 Liikuntakulttuuri muuttui ja urheilutoimen oli sopeuduttava muutokseen.
Oulun kaupungin urheilutoimi päättikin parantaa kuntoliikuntatoimintansa tietoon perustuvaa suunnitelmallisuutta tilaamalla 1979 luonnontieteiden kandidaatti Seppo Laaksamolta
pro gradu-tutkielman kaupungin kuntoliikuntapaikkojen käytöstä. Samalla todettiin, ettei
aihetta oltu tutkittu aiemmin.316 Tämä on sinänsä erikoista sillä muualla Suomessa liikuntasuunnittelu ja siihen liittynyt tutkimustiedon kerääminen oli 1970-luvulla varsin yleistä.
Laaksamon tutkimuksen perusteella oululaiset kuntoilijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä
kaupungin tarjoamiin palveluihin. Tämä oli selvästi ristiriitaista verrattuna urheiluseurojen
kilpaurheilusta antamiin signaaleihin urheilupaikkojen puutteesta ja heikosta tasosta, mutta
oli toisaalta osoitus näiden kahden erilaisen liikkujaryhmän tarpeista ja odotuksista. Noin
kolmasosa tutkimukseen vastanneista kaipasi lisää palveluita, ennen kaikkea kuntosaleja ja
tenniskenttiä. Toimistopäällikkö Kiiskinen kommentoi tuloksia todeten Oulun sijoittuvan
kuntoilijoiden palveluissa maan keskikastiin, ehkä keskiviivan paremmalle puolelle ja sen
suurimmat puutteet olivat hiihtoladuissa ja sisäliikuntatiloissa sekä ohjatussa sisäliikunnassa.317 Ylipäätään kaupungin parantuva ja lisääntyvä liikuntapalvelutarjonta nosti kaupunkilaisten tyytyväisyyttä urheilutoimeen ja sen palveluihin, kuten Kiiskinen toteaa:

Matti Heikura, ”Oulun pyörätieverkosto huippuluokkaa Suomessa” (artik.). Kaleva 21.5.1978.
Wuolio 1982, 160 ja 170.
316 Urheilulautakunnan pöytäkirja 7.3.1979. UrhLtkA, OKA.
317 Pertti Ivola, ”Oululainen hölkkää 3-4 kertaa viikossa – Seppo Laaksamo tutkii kuntoilijoiden tottumuksia”
(artik.). Helsingin Sanomat 19.10.1978.
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”Kyllä me oltiin myönteisesti esillä ja oikeastaan itse kun seurasi sitä julkista keskustelua, niin sitä mukaa kun saatiin tämä kuntorataverkosto kehittymään ja niiden hoito sillai, että tuli henkilöstöä ja kalustoa esimerkiksi lumikelkat... Niin tuota, tuommoinen,
niin kuin kielteinen byrokratian arvostelu kuihtui, että ei ollut enää sellaisia ikäviä juttuja, ettei ole latuja ja kunnossapitoa.”318
Joka viides suomalainen kuului 1970-luvulla liikunnan kannalta johonkin niin kutsuttuun
erityisryhmään, jollaisia olivat muun muassa ikääntyneet, vammaiset ja pitkäaikaissairauksia
sairastavat. Näiden ryhmien liikunta oli jäänyt pitkälti valtavirran liikunnan ulkopuolelle
kunnes kehitys 1960-luvulta 1970-luvulle oli hivuttanut heidätkin esille. Etenkin tutkimustiedolla liikunnan kuntouttavista vaikutuksista oli tähän suuri vaikutus. Edelläkävijöinä ja
erityisryhmien liikunnan puolestapuhujina toimivat erilaiset erityisryhmien piirissä toimineet
järjestöt sekä kunnat. Ensimmäisinä yleistyivät eläkeläisten kuntopiirit 1970-luvun kuluessa
ja niistä oli kokemuksia myös Oulussa. Vuoden 1980 liikuntalaki muutti erityisryhmien liikunnan tilannetta ja korosti kuntien roolia ja vastuuta sen järjestämisessä. Erityisryhmien
liikunnalle ongelmia aiheutti ohjauksen puutteen lisäksi liikuntapalveluiden saavutettavuus,
esimerkiksi liikuntarajoitteisille liikuntapaikoille pääseminen oli usein mahdotonta.319
Oulussa erityisryhmien huomioiminen kaupungin toiminnassa ei ollut 1970-luvulla kovin
laajaa. Kaupunki oli kokeiluluontoisesti järjestänyt joitain lähinnä eläkeläisiä koskeneita kuntopiirejä ja antanut liikuntatiloja eläkeläisjärjestöjen liikuntakäyttöön. Niinpä Oulun Keuhkovammaiset ry tekikin syksyllä 1980 aloitteen kaupungin talousarvioon määrärahasta
vammaisten kuntoliikunnan ja urheilutoiminnan kehittämiseksi. Esitykseen kuului ”vammaisten erityisryhmiin perehtyneen liikunta-alan työntekijän” palkkaaminen ja erityisryhmien parempi huomioiminen kaupungin liikuntasuunnittelussa. Lautakunta tuki esitystä ja
vuoden 1981 talousarvion myötä erityisryhmiin erikoistunut neljäs liikunnanohjaaja palkattiinkin työllistämistuella määräaikaiseksi. LKP:n valtuustoryhmän esityksestä ja oululaisten
vammaisjärjestöjen tukemana määräaikaisuus muutettiin lopulta vakituiseksi. Päätöstä edisti
se että liikunnanohjaajasta saatiin liikuntalain mukaista valtionosuutta. Kaupungin liikuntapaikkojen esteettömyyden edistämiseenkin alettiin kiinnittää huomiota esimerkiksi uimahallien osalta, kun altaille hankittiin invaportaat 1981.320

Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
Vasara 1992 b, 428–431.
320 Urheilulautakunnan pöytäkirja 5.11.1980 8.4.1981, 20.4.1981, 28.5.1981 ja 12.8.1981. UrhLtkA, OKA.
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Vammaisryhmien jäljissä myös eläkeläiset aktivoituivat ja Eläkeläiset ry:n Oulun osasto anoi
vuoroa Urheilutalolta, todeten että kysyntä eläkeläisten kuntojumpille on kasvanut huomattavasti ja yhdistys olisi kiinnostunut kehittämään liikunnallista toimintaansa. Lisäksi Eläkeläiset ry:n mukaan heidän toiminta olisi liikuntalain erityisryhmiä koskevan kirjauksen mukaista ja siitä koituvat kustannukset korvattaisiin kaupungille valtionosuuksissa joten vuoron tulisi olla ilmainen. Lautakunta totesi että hakemus otetaan huomioon normaalissa vuorojaossa, mutta ilmainen se ei voinut olla tasavertaisuuden vuoksi. Urheilutoimisto sai sen
sijaan tehtäväkseen pohtia liikuntalain mukaisen eläkeläisten liikuntatoiminnan kehittämistä
ja tukemista esimerkiksi käyttökustannus-suorittein tai ohjauspalkkioin.321
Erityisryhmien ohella myös nuorisotyön ja nuorison rooli urheilutoimelle lisääntyi 1980luvulle tultaessa. Syinä nuorison parempaan huomiointiin oli esimerkiksi nuorten kunnon
selvässä laskusta ja uuden peruskoulun koululiikunnan heikkouksista kertovissa hätkähdyttävissä tutkimustuloksissa 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.322 Nuorisotyön roolia liikunnassa ja urheilussa alettiinkin korostaa tietoisesti. Poikkihallinnollista yhteistyötä nuorten kanssa tehtiin lisäresursseja tuntuvasti saaneen kaupungin nuorisotoimen ja koulutoimen kanssa entistä enemmän. Urheilutoimi oli mukana niin kaupungin nuorisotyötä suunnittelevissa työryhmissä, koululaiskisojen järjestelyissä, nuorisotoimen järjestämissä tapahtumissa, kuin tukemassa koulujen liikuntasihteerin palkkaamista kouluvirastoon syksyllä
1977. Urheilutoimi järjesti myös yhdessä koulu- ja nuorisotoimien kanssa ”Järjestöihin kuuluvien ja kuulumattomien nuorten aktivointikampanjan” kouluilla.323 Alle kouluikäistenkin
liikunnasta kiinnostuttiin, 1981 aloittivat ohjatut satuliikunta-, luistelu- ja uimakerhot. Kouluikäisten yleisurheilu-, palloilu-, luistelu- ja uimakoulut säilyttivät suosionsa ja nuorten suosiossa olleen ”bodauksen” eli kuntosaliurheilun sekä aerobicin tiimoilta järjestettiin ohjattua
toimintaa kaupungin toimesta.324

3.2.9. Kaupunki tukee, urheiluseurat järjestävät
Oulun urheilu- ja liikuntakulttuuri muuttuivat 1970-luvun kuluessa. Vielä 1970-luvun alussa
perinteisesti vahvat yksilölajit, ennen kaikkea yleisurheilu, uinti ja voimailulajit, sekä jääpallo,
jalkapallo ja pesäpallo saivat uusia haastajia. Uudet lajit kuten itämaiset kamppailulajit, tenUrheilulautakunnan pöytäkirja 28.5.1981. UrhLtkA, OKA.
Liikuntasuunnittelu 1981, 45.
323 Urheilulautakunnan pöytäkirja 28.9.1977, 10.5.1978, 31.1.1979. UrhLtkA, OKA.
324 Urheilulautakunnan toimintakertomus 1981. UrhLtkA, OKA.
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nis, golf ja ennen kaikkea Oulun tapauksessa jääkiekko saivat entistä enemmän harrastajia ja
niiden ympärille syntyneet erikoisseurat kasvoivat. 325 Kaupungin urheiluseuroille jakamat
seura-avustuksetkin kehittyivät. Vuonna 1976 tehdyn kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen perusteella mukaan tuli uusi avustusmuoto, erityistoiminta-avustukset. Erityistoiminta-avustuksia alettiin jakaa anomuksesta urheiluseuroille suurten tai muulla tavoin merkittävien urheilutapahtumien järjestämiseen. Toinen uusi avustusten elementti olivat nuorten urheilu- ja liikuntaryhmien ohjauspalkkiot, joita seuroille alettiin jakaa anomuksista
vuonna 1978 kokeiluvaiheen onnistuttua hyvin. Periaatteena oli jakaa seuroille tietty markkamäärä jokaisesta pidetystä ja avustukseen oikeuttavasta ohjatusta nuorten urheilu- tai
liikuntaryhmän kokoontumiskerrasta. Ohjauspalkkiojärjestelmä sai hyvää palautetta seuroilta ja ohjasi niiden toimintaa entistä enemmän nuorisotyöhön johon se antoikin hyvin lisäresursseja. Lautakunta perusteli mallin käyttöönottoa ja sen määrärahoja erittäin painokkaasti mahdollisesti voimaantulevalla liikuntalailla, joka pakottaisi seura-avustusten lisäresursointiin ja ohjaustoiminnan tukemiseen. Muina seurojen saaman tuen muotoina jatkuivat perustoiminta-avustukset ja koulusalien vuokrakompensaatiojärjestelmä.326
Urheilutoimi kehitti myös suhteitaan urheiluseuroihin ja erilaisista seuratapaamisista tuli
jokavuotisia. Usein tapaamisilla oli jokin tarkka teema, kuten aiemmin mainitut hiihto- tai
palloiluseurojen tapaamiset, mutta myös yleisluotoisempia tapaamisia järjestettiin. 327 Tiiviimmän seurayhteyden luominen saattoi olla seurausta kasvaneesta ja liikuntalain lopulta
sinetöimästä ajattelu- ja kumppanuusmallista jossa kunnat järjestivät olosuhteet ja urheiluseurat toiminnan. Toisaalta kaupungin urheilutoimen mittava kasvu teki liikuntapaikkojen
käyttäjäyhteyden parantamisesta entistä tärkeämpää.
Kaupungin jakama tuki urheiluseuroille kasvoi 1977–1981 räjähdysmäisesti ollen vielä
vuonna 1977 kaikki tukimuodot yhteenlaskettuna vain 250 000 markkaa ja 1981 jo noin
656 000 markkaa. Euromääriksi 2012 arvossaan muutettuna summat olivat vuonna 1977
155 000 euroa ja 1981 280 000 euroa. Suurin nousu tapahtui vuoden 1980 tukisummassa
jolloin tapahtuneen harppauksen selitti liikuntalain voimaantulo ja sen myötä urheiluseurojen avustuksiin tulleet valtionosuudet. Valtionosuuksien mukaantulo merkitsi siis selvää

Leinonen 1987, 279–282; Ritola & Koponen 1997, 124 ja Aikavuori & Kulju 2004 30–31.
Urheilulautakunnan pöytäkirja 2.2.1977, 23.2.1977, 11.5.1977, 20.12.1978, 3.1.1979, 10.1.1979 ja 4.4.1979.
UrhLtkA, OKA.
327 Urheilulautakunnan pöytäkirja 11.5.1977 ja 5.9.1979. UrhLtkA, OKA.
325
326

103

tasonnousua Oulun kaupungin jakamiin urheiluseura-avustuksiin.328 Valtionosuuksien vaikutus oli näkynyt jo ennen liikuntalain voimaantuloa nuorisotoimen puolella kun vuodesta
1974 kaupungin nuorisojärjestöille jakamat avustukset kasvoivat selvästi ja jättivät urheiluseuroille jaetut tukimarkat selvästi jälkeensä. Urheilulautakunta kiinnitti kehitykseen huomiota keväällä 1977. Samalla se huomioi että vuodesta 1975 alkaen olivat urheilupaikkojen
mainospaikkavuokratulot, jotka tilitettiin seura-avustuksiksi, muodostaneet suurimman
osan tai lähes yhtä suuren osan kaupungin urheiluseuroille vuosittain jakamista tukimarkoista kuin varsinainen kaupungin avustus. Näin ollen varsinaiset tukimarkat jäivät vielä enemmän jälkeen nuorisojärjestöavustuksista.329 Urheiluseurojen avustuksiin tulikin näillä perustein 25 % korotus vuodeksi 1978.330
Urheiluseurojen omistamien kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitokustannukset alkoivat
kasvaa pitkälti sotien jälkeisenä vuosikymmenenä rakennetun rakennuskannan ikääntyessä.
Myös urheilulautakunta huomioi että sen tukemien seurojen taloudesta yhä suurempi osa
muodostui kiinteistöjen menoista, mikä oli pois seurojen toimintamäärärahoista. Toisaalta
lautakunta totesi että seurojen kiinteistöillä oli merkittävä rooli kaupungissa tarjolla olevissa
liikuntapalveluissa. Samoihin aikoihin esillä oli myös Sankivaaran virkistyskeskuksen vuoksi
kaupungissa sijaitsevat hiihtomajat ja upouuden Auranmajan myötä noussut keskustelu
kaupungin tuesta niille. Auranmajan saaman avustuksen jälkeen ensimmäisinä seuroina
avustusta jo olemassa olevien toimitalojensa ylläpitoon hakivat Oulun Tarmo Välivainiolla
sijaitsevan Tarmolan ylläpitoon, Oulun Suunnistajat Pikkaralassa sijaitsevan majansa kunnostukseen ja Oulujoen Kiekko Mikonkankaan hiihtomajansa ylläpitoon. Lautakunnalla ei
ollut tuolloin vuonna 1978 määrärahoja seurojen kiinteistöjen ylläpidon avustukseen, mutta
se teki asiasta talousarvioesityksen vuodelle 1979. Lautakunnan esitys ei mennyt läpi kaupungin talousarviossa ja sekä Tarmon avustusanomus, että lautakunnan anomus seurojen
kiinteistöavustuksesta toistuivat vuosien 1980, 1981 ja 1982 talousarvioiden yhteydessä.
1981 kaupunginhallitus antoi lopulta urheilutoimen tehtäväksi laatia selvityksen urheiluseurojen omistamista kiinteistöistä ja kaupungin tuen tarpeesta niiden ylläpitoon.331

Urheilulautakunnan toimintakertomukset ja tilinpäätökset 1977–1981 sekä Urheilulautakunnan pöytäkirja
14.5.1980. UrhLtkA, OKA.
329 Urheilulautakunnan pöytäkirja 8.6.1977. UrhLtkA, OKA.
330 Urheilulautakunnan pöytäkirja 24.5.1978. UrhLtkA, OKA.
331 Urheilulautakunnan pöytäkirja 11.5.1977, 17.8.1977, 14.6.1978, 5.7.1978, 30.8.1978, 21.2.1979, 4.2.1981 ja
12.8.1981. UrhLtkA, OKA.
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Kilpaurheilutoiminnan ammattimaistuminen ja sen ympärillä pyörineen rahan vaikutukset
alkoivat näkyä Oulussakin kun 1980 toisen peräkkäisen jalkapallon SM-kullan voittanut ja
Eurocupissa hyvin esiintynyt OPS ajautui talousongelmiin. Katastrofaaliseksi kuvaamassaan
taloudellisessa tilanteessa OPS anoi kaupunkia pelastamaan toimintaansa joka käsitti edustuspalloilun lisäksi yli 300 lajinharrastajan ja 18 juniorijoukkueen toiminnan. OPS:n kohdalla lautakunta otti kuitenkin linjan, ettei se voi olosuhteiden luomisen lisäksi tukea kuin perusseura- ja nuorisotoimintaa. Tätä varten myös OPS:lle oli myönnetty avustukset seuraavustusten yhteydessä samoin perustein kuin muillekin urheiluseuroille. Lautakunta ei yhtynyt myöskään jalkapallon ja jääpallon edustusjoukkueita pyörittävien seurojen aloitteeseen
kaupungin keräämien kenttäverojen poistamisesta pääsymaksullisista ottelutapahtumista,
koska näki olemassa olevien maksujen tason varsin kohtuulliseksi ja urheilutoimen talouden
kannalta merkittäväksi tulonlähteiksi. Myös OLS:n ja OPS:n anomukseen niiden omasta
kenttämainosmyynnistä ottelutapahtumiinsa lautakunta suhtautui seurojen tasapuolisen
kohtelun perusteella kielteisesti. Kärppien avustusanomukseen sen raskaasti tappiollisesta
näytösottelusta NHL-seura Washington Capitalsia vastaan lautakunta antoi niin ikään kieltävän vastauksen, todeten ettei sen kuulu tukea ammattilaisurheilusta koituvia kuluja.332
Seurojen tukemiseksi urheilutoimi ryhtyi etsimään leirikeskuspaikkaa seurojen leirejä varten.
Kaupungin nuorisotoimen Koppanan leirikeskus Oulunsalossa oli kesäaikaan täyteen varattu, minkä vuoksi lautakunta esitti jonkin lakkautetun kyläkoulun siirtämistä sen haltuun ja
kunnostamista leirikeskukseksi. Kaupunginhallitus tarjosikin Lapinkankaan ja Sanginjoen
lakkautettuja kansakoulutaloja lautakunnan käyttöön muutettaviksi. Niistä lautakunta katsoi
Lapinkankaan koulun kunnostettuna paremmin käyttöön soveltuvaksi. Kolmen vuoden
aikana urheilutoimi ei saanut kuitenkaan ylemmiltä päätöksentekotahoilta tukea projektin
edistämiseen ja hanke pysyi paikoillaan. Niinpä keväällä 1981 urheilutoimi oli yhteydessä
nuorisotoimeen ja ehdotti yhteisen liikunta- ja nuorisoleirikeskuksen perustamista, todeten
että nuorisotoimen kautta leirikeskushankkeella oli paremmat mahdollisuudet saada määrärahoja ja tukea toteutukselle kuin yksistään omana urheilutoimen hankkeena. Syksyllä 1981
nuorisolautakunnan kanssa tehtiin yhteisaloite kaupunginvaltuustolle Lapinkankaan vanhan
kansakoulun kunnostamisesta leirikeskukseksi ja 1 100 000 markan määrärahasta siihen.333
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3.3. Kunnallisen urheilutoimen asema vakiintuu kasvun vuosien jälkeen
Suurten laitosrakentamisen ja kaupungin urheilutoimen kasvun vuosien jälkeen 1970-luvun
viimeiset vuodet ja 1980-luvun vaihde olivat Oulussa toiminnan vakiintumisen aikaa. Urheilutoimen menot olivat kolmen vuoden ajan samalla tasolla 1975–1978, niihin tehtiin vain
välttämättömät inflaatiotarkistukset. Osaltaan kehitykseen vaikutti yleiset taloudellisesti
haasteelliset ajat öljykriisin jälkeisen taantuman vuosina. Liikuntalain säätäminen ja siihen
liittyneet valtionosuudet sekä talouden elpyminen päästivät urheilutoimen kuitenkin takaisin
kasvu-uralle 1979. Suurten laitosinvestointivuosien jälkeen kaupunki keskittyi tulevaisuuden
suunnitteluun ja veti jossain määrin henkeään tiukan rakentamisrutistuksen jälkeen. Tämä ei
kuitenkaan estänyt tekemästä merkittäviä päätöksiä Ouluhallin ja uuden tekojääradan kaltaisten hankkeiden aloittamisesta, vaikka Sankivaara ja suuri osa esikaupunkialueiden lähiliikuntapalvelut jäivät yhä odottamaan aikaansa. Uudenlainen asenne esimerkiksi koulujen
liikunta- ja vapaa-ajankäyttöön tai yhteistyöhön yksityisen ja ennen kaikkea kolmannen sektorin eli yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön avasivat urheilutoimellekin uusia ulottuvuuksia toimintaansa. Sitä teki myös liikuntakulttuurin kehittyminen entistä itsenäisempää
liikkumista korostavaan suuntaan, mikä korosti muun muassa kevyen liikenteen väylien
kaltaisten palveluiden merkitystä kaupunkilaisten liikkumiselle.

3.3.1. Urheilutoimi suurimpana kaupungin vapaa-ajantoimen hallinnonalana
Uudelle tasolle noussut urheilutoimi oli 1970-luvun 1980-luvun vaihteessa selvästi suurin
Oulun kaupungin vapaa-ajantoimen ala kun vertaillaan merkittävimpien kaupungin vapaaajantoimen hallinnonalojen menojen kehitystä. (Liite 3) Suhteellisesti sen osuus kuitenkin
pieneni vapaa-ajantoimen määrärahoista sillä ennen kaikkea kirjastotoimen ja nuorisotoimen menot kasvoivat vuosina 1977–1981 selvästi. Kirjastotoimen menot nousivat noina
vuosina 2 300 000 euron vuositasolta reilun 4 000 000 tasolle, eli lähes kaksinkertaistuivat.
Nuorisotoimen osalta menojen kaksinkertaistuminen ajanjaksolla tiesi nousua noin 800 000
euron vuositasolta 1 800 000 euron tasolle. Muiden hallinnonalojen kohdalla menot eivät
kehittyneet juuri ollenkaan, teatteritoimi säilyi menoiltaan toiseksi suurimpana hallinnonalana, menojen reilun 4 000 000 euron vuositasolla. Kirjastotoimen kasvu nosti sen kuitenkin
teatteritoimen rinnalle toiseksi suurimmaksi alaksi. Musiikkitoimi taas noin 2 500 000 euron
vuosimenoillaan pysyi kaupungin neljänneksi suurimpana vapaa-ajantoimen hallinnonalana.
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Kirjastotoimen menojen merkittävä kasvu johtui kahdesta syystä. Vuonna 1978 astui voimaan laki kirjastojen valtionosuuksista334, joka merkitsi merkittävää uutta rahoitusta kuntien
kirjastotoimille ja mahdollisti menojen kasvattamiseen. Oulussa voimaantullut laki auttoi
kuromaan kiinni kirjastotoimen takamatkan suhteessa muiden samankokoisten kaupunkien
kirjastopalveluiden tasoon. Toinen merkittävä menojen lisääjä oli kirjastotoimen tietoinen,
hyvin intensiivinen kehitystyö, näkyvimpinä piirteinään useat uudet sivukirjastot ja uuden
kirjastotalon valmistuminen Vänmanninsaarelle 1981. Vaikka talon vihkiäisiä vietettiin vasta
maaliskuussa 1982, oli sen käyttöönottoon valmistauduttava monella tapaa, esimerkiksi
kirjavarantoa kasvattamalla ja työntekijämääriä lisäämällä, jo aiemmin.335 Valtionosuuksien
kasvu selittää osin myös nuorisotoimen menojen kasvua, sillä nuorisotoimen valtionosuuksien mukaiset nuorisojärjestöjen avustukset ja nuorisotilat lisääntyivät. Ylipäätään nuorisotyöhön ja sen resursseihin kiinnitettiin 1970-luvun lopulla entistä enemmän huomiota niin
Oulussa, kuin koko maassa. Kuten liikuntapolitiikasta, alettiin puhua myös nuorisopolitiikasta. 336 Nuorisotyön roolin kasvaminen näkyi liikuntatoimessakin 1970-luvulla yhteisinä
toimintatiloina sekä toiminnallisena yhteistyönä ja hankkeina.
Urheilutoimen menojen kasvun pysähtyminen vuoden 1976 tasolle ja nousun uudelleen
alkaminen vuonna 1979 ei poikennut kaupungin menojen yleisestä kehityksestä. 1960-luvun
puolivälistä alkanut ja 1970-luvun puoliväliin kestänyt kaupungin menojen suuri kasvu,
kymmenessä vuodessa menot kolminkertaistuivat, hiipui 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla selvästi. Kaupungintalouden rankat sopeuttamistoimet yleiseen heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen purivat ja menojen kasvu saatiin kuriin. Sopeuttamistoimien lisäksi
talouden suunnitelmallisuus kehittyi 1977 aloitettujen toiminnan ja talouden 5vuotissuunnitelmien (TTS) ansiosta, mikä osaltaan järkevöitti rahankäyttöä pitkällä tähtäimellä. Kaupungin menoista suurin osa oli maailmansotien jälkeen muodostunut opetusja sivistystoimen palveluista, joihin myös urheilutoimi kuului. Tilanne alkoi kuitenkin 1970luvun jälkipuoliskolla muuttua, kun esimerkiksi voimaantulleen kansanterveyslain vaikutuksesta kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät alkoivat lisääntyä. Myös kunnallistekniikan, liikenneyhteyksien ja uusien julkisten rakennusten rakentamiseen meni nopeasti
kasvavassa kaupungissa yhä enemmän rahaa.337 Urheilutoimen menojen uudelleen alkanut

Valtiopäiväasiakirjat 1978, Hallituksen esitys 243/1978.
Niskala 2007, 51 ja 68.
336 Nuorisoasiainlautakunnan historiaa vuosilta 1946-1996, 3 , 19 ja 22.
337 Manninen 1995, 172-174.
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335
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kasvu olikin 1970-luvun viimeisinä vuosina talouden elpyessä erittäin maltillista verrattuna
esimerkiksi terveystoimeen jossa menot kasvoivat vuosittain 15 %. Sosiaalitoimessa menot
kasvoivat jopa 20 % vuosivauhdilla, kun taas sivistystoimessa alle 10 % vuodessa, kasvuvauhdin koko ajan samalla hidastuessa.338

3.3.2. Oulun urheilutoimi muiden suurten kaupunkien tasolle
Kunnallisen urheilu- ja liikuntatoimen kehitys oli varsinkin 1970-luvulla johtanut tilanteeseen jossa peräti 95 % Suomen liikuntapaikoista oli julkisessa, pääasiassa kunnallisessa
omistuksessa. Muutos oli selvä maailmansotien jälkeisiin vuosiin, jolloin urheiluseurat ja
muut järjestöt omistivat merkittävän osan liikuntapaikoista. Toisaalta 1970-luvun viimeisten
vuosien tilanne oli kehityksen tietynlainen kyllästyspiste, sillä siitä alkoi kehitys joka lisäsi
yksityisten liikuntapaikkojen määrää ja osuutta. Yksityiset liikuntapaikat ja -palvelut syntyivät ennen kaikkea uusien, suosiotaan nopeasti kasvattavien urheilulajien kuten laskettelun,
golfin, tenniksen ja kuntosaliurheilun pariin. Myös kuntien tukemat yksityiset liikuntapaikat,
tai yhtiömuotoisena toteutetut hankkeet alkoivat yleistyä.339
Ilmanen on tutkimuksessaan tehnyt laskelmia kuntien liikuntapaikkojen kehityksestä suhteessa asukaslukuun. Hänen mukaansa Oulussa oli vuonna 1980 2,3 liikuntapaikkaa 1000
asukasta kohden, miltei saman verran kuin pienemmässä Vaasassa. Sen sijaan esimerkiksi
Tampereella, Joensuussa ja Kajaanissa liikuntapaikkoja oli suhteessa selvästi enemmän. Ilmasen vertailupaikkakunnista vain Helsingissä oli asukaslukuun suhteutettuna vähemmän
liikuntapaikkoja kuin Oulussa. Helsingissä luku oli 1,5 liikuntapaikkaa 1000 asukasta kohden. Helsingissä kaupungin selvästi poikkeavan suuri koko ja liikuntapaikkojen laatu teki
siitä kuitenkin vaikeasti vertailtavan suhteessa muihin kaupunkeihin. Huolimatta Oulun
urheilutoimen nopeasta kehityksestä 1970-luvulla jäi se vertailussa liikuntapaikkojen määrien kasvussa jälkeen muista kaupungeista. Esimerkiksi Tampereella ja Vaasassa liikuntapaikkojen määrä kasvoi 1970-luvun aikana reilusti yli kaksinkertaiseksi suhteessa asukasluvun
kehitykseen. Oulussa oli vuonna 1970 1,7 liikuntapaikkaa asukasta kohden, eli kymmenessä
vuodessa luku kasvoi vain 0,6:lla.340 Kehityksen vertailu liikuntapaikkojen määrillä ei kerro
koko totuutta, kun muistetaan uusien liikuntapaikkojen laatu ja hinta. Toisaalta vertailu

Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1979, 20 ja 1980, 21.
Ilmanen 1996, 179.
340 Ilmanen 1996, 181.
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osoittaa Oululla olleen muita samaan aikaan kasvaneita kaupunkeja suurempia vaikeuksia
lisätä liikuntapaikkojen määrää suhteessa asukaslukunsa nopeaan kasvuun.
Helsingissä paikattiin 1970-luvun viimeisinä vuosina kaupungin nopean kasvun lähiöihin
synnyttämiä aukkoja kaupungin liikuntapalveluverkostossa. Erityisen mittava urakka oli
Myllypuron urheilupuiston rakentaminen, joka saatiin uimahallia lukuun ottamatta valmiiksi
1980 mennessä. Urheilupuistolla oli suuri merkitys kaupungin voimakkaasti kasvaneiden
itäosien palveluntarjontaan. Urheilupuiston toteuttamisessa kaupunki toimi jälleen edelläkävijänä Suomessa kun osa siitä toteutettiin asiaa varten perustetun osakeyhtiön toimesta.
Yritysmuotoista toteuttamistapaa ja kumppanuutta muiden toimijoiden kanssa kokeiltiin
myös 1977 toimintansa aloittaneessa Talin tenniskeskuksessa. Toinen hanke jossa Helsinki
näytti suuntaa tulevalle kansalliselle kehitykselle, oli 1977 valmistunut Oulunkylän urheilukeskus. Keskuksen toteutuksessa huomioitiin monitoimisuus ja ympärivuotinen käyttö
mahdollisimman tarkasti. Hanketta seurattiin mielenkiinnolla Oulussakin. Helsinki laati
1980 myös ensimmäisen kattavan kaupungin ulkoilureitti ja -aluesuunnitelman tukemaan
ulkoilumahdollisuuksia ja lisääntyvää omatoimista liikunnanharrastamista. 341 Tampereella
urheilutoimen kasvu hidastui Oulun tapaan 1970-luvun viimeisinä vuosina. Hervannan
uimahalli 1978 oli vuosikymmenen viimeinen suuri rakennusprojekti. Muuntautuminen
liikuntalain mukaiseksi liikuntatoimeksi toteutettiin kaupungissa vuonna 1980 vapaaajanhallinnon uudistuksella jossa liikuntatoimisto ja -lautakunta erotettiin omaksi yksiköksi.
Tampereella tehtiin Oulun tapaan 1970–1980-lukujen vaihteessa päätöksiä koskien sisäurheiluhallia. Tampereella halli toteutettiin entisen lentokonehallin muuttamisena Pirkkahalliksi, joka valmistui urheilukäyttöön vuonna 1985.342
Taulukko 3. Oulun kaupungin urheilutoimen menot asukasta kohti vuosina 1969,
1973, 1977 ja 1981, vuoden 2012 euroarvoon muutettuna.
Vuosi

Asukasluku

Urheilutoimen menot (euroa)

Urheilutoimen menot asukasta kohden (euroa)

1969

85 918

1 483 929

17

1973

91 704

1 736 349

18

1977

93 166

6 008 627

64

1981

93 829

6 943 552

74

Lähteet: Oulun kaupungin tilinpäätökset 1969, 1973, 1977 ja 1981, Oulun kaupungin kunnalliskertomuksissa
1969, 1973, 1977 ja 1981, sekä Manninen 1995 Liitetaulukko 2.

341
342

Ilmanen 1994, 145-147, 149 ja 159.
Ilmanen 1994, 290-291.
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Yllä olevasta taulukosta 3 on luettavissa se merkittävä kehitys joka tapahtui Oulun kaupungin urheilutoimen menoissa 1970-luvun puolivälissä. Asukasta kohden jaettuina menot olivat vielä 1973 varsin maltilliset noin 18 euroa asukasta kohden, jossa se oli pysynyt 1960luvulta saakka. Vuoteen 1977 mennessä menot asukasta kohden yli kolminkertaistuivat
neljän vuoden aikana noin 64 euroon. Kasvua voitaneen kutsua räjähdysmäiseksi, huomioiden absoluuttinen nousu ja sen tapahtumisen lyhyt aikaväli. 1970-luvun lopun taloudellisesti vaikeat vuodet hillitsivät sen jälkeen kasvulukemia, mutta elpyneen talouden ansiosta menot asukasta kohden kasvoivat silti vielä 10 euron verran ennen vuotta 1981, ollen noin 74
euroa. Helsingissä vuonna 1981 rahaa käytettiin asukasta kohden vuosina 1969 50 euroa,
1973 62 euroa, 1977 77 euroa ja 1981 jo 86 euroa343. Oulu otti siis 1970-luvun puolivälissä
Helsingin markkamääriä kiinni todella runsaasti, kaventaen sen vuonna 1977 vain 13 euroon, kun se neljä vuotta aiemmin oli peräti 44 euroa. Oulun kaupungin talousongelmista
johtuen eron kurominen kuitenkin hidastui, mutta jatkui sillä 1981 eroa kaupunkien panostuksissa liikuntaan ja urheiluun oli eroa enää 11 euroa asukasta kohden Helsingin eduksi.
Keskimäärin 1970-luvulla asukasta kohden Suomessa kunnat panostivat noin 41 euroa asukasta kohden liikuntaan ja urheiluun344. Oulu ohitti siis myös tämän koko vuosikymmentä
koskevan rajan 1970-luvun puolivälin ”hulluina vuosinaan”. Vuonna 1977 kunnat käyttivät
liikuntaan ja urheiluun rahaa 53 euroa asukasta kohden eli Oulu oli tuolloin ajanut valtakunnallisen keskiarvon ohi noin 10 eurolla345. Ilmanen toteaa että asukasta kohden käytetyt
varat liikuntaan ja urheiluun lisääntyivät kunnan koon kasvaessa346. Voitaneen siis arvioida,
että Oulu oli 1970-luvun lopussa melko lähellä itsensä kokoisten kaupunkien liikuntaan
käyttämiä summia asukasta kohden. Vuosikymmenen alun takamatka muihin, josta esimerkiksi lehtien palstoilla kiivaasti kirjoiteltiin, oli vuosikymmenen loppuun mennessä Oulussa
”ajettu kiinni”. Oulun liikunta- ja urheilupalvelut olivat nousseet monella mittarilla mitattuna kokoistensa kaupunkien tasolle. Pentti Kiiskinen tiivistää Oulun onnistumisen muiden
”takaa-ajossa” seuraavalla tavalla: ”Kyllä me ihan hyvin oltiin päästy kuvioihin mukaan.
Siinä oli juuri nämä suurinvestoinnit, että oli jäähalli valmistunut ja uus uimahalli. -- eli kyllä
me oltiin päästy ihan muiden suurkaupunkien rinnalle.”347

Ilmanen 1994, 175.
Ilmanen 1996, 193.
345 Liikuntasuunnittelu 1981, 43.
346 Ilmanen 1996, 196.
347 Pentti Kiiskisen haastattelu. Oulussa 24.6.2013.
343
344
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LOPPULAUSE
Suomi ja suomalainen yhteiskunta kokivat suuren murroksen 1960–1970-lukujen vaihteessa. Murros vaikutti lähes kaikilla yhteiskuntaelämän lohkoilla, eikä urheilu ja liikunta tehneet
tästä poikkeusta. Murrokseen liittynyt yhteiskuntaelämän lohkojen yhteiskunnallistuminen
ja politisoituminen, sosiologinen ajattelutapa, oli osa uutta yhteiskunnan kehittymistä ohjaavan paradigman asemaan noussutta hyvinvointivaltio-ajattelua. Kunnat saivat merkittävän vastuun hyvinvointivaltion käytännön toteutuksesta ja kunnallisen urheilutoimen kohdalla muutoksen voi tiivistää kahteen asiakokonaisuuteen. Kunnallinen urheilutoimi kasvoi
ja sen tehtävät lisääntyivät 1970-luvulla merkittävästi, samoin tapahtui sen käyttöönsä saamille resursseille. Samanaikaisesti kunnallisen urheilutoimen keskiöön tuli kilpaurheilun
olosuhteiden järjestämisen rinnalle ja osittain tilalle kuntoliikunta ja tavallisen kansan liikkumaan aktivoiminen. Siirryttiin urheilupolitiikasta liikuntapolitiikan aikaan.
Merkittäviä olivat myös liikuntakulttuurissa ja -käsityksissä tapahtuneet muutokset. Kansalaisten kuntoliikunta teki läpimurron ja monipuolisti käsityksiä liikunta-sateenvarjokäsitteen
alle sijoittuvista liikunnan ulottuvuuksista ja ilmenemismuodoista. Enää ainoa liikkumaan
motivoinut tekijä ei ollut urheilukilpailuissa menestyminen, vaan kuntoilemaan saattoi lähteä esimerkiksi omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään huolehtimiseksi. Tähän antoi
mahdollisuuden ja kipinän työelämän murroksesta johtunut lisääntynyt vapaa-aika, työn
fyysisyyden väheneminen, autoistuminen ja kaupungistuminen. Kuntoliikunnasta tuli yksittäiselle ihmiselle varsin omaehtoinen tapa harrastaa liikkumista, eikä tämä uusi tapa löytänyt
”kotiaan” pitkälle institutionalisoituneesta ja politisoituneesta urheilujärjestömaailmasta.
Sen sijaan kasvavalle kunnalliselle sektorille sosiaalisesti ja kansanterveydellisesti positiivisesti vaikuttavan kuntoliikunnan tukeminen sopi hyvin ja toteutti hyvinvointivaltio-ajattelua
käytännössä. Liikunnan ennaltaehkäisevyys ja hyvinvointia lisäävät vaikutukset saivat entistä
enemmän huomiota osakseen ja modernisoituvassa yhteiskunnassa vapaa-ajan lisääntyessä
sen arvostus harrastuksena kohosi yleisesti. Liikunnan ja urheilun profiilia kansalaisten ja
poliittisten päätöksentekijöiden silmissä nostatti osaltaan myös suomalaiselle urheilulle kansainvälisesti menestyksekäs ajanjakso 1970-luvulla.
Liikuntapolitiikan läpimurto 1970-luvun aikana kulminoitui liikuntalain säätämiseen eduskunnassa vuonna 1979. Laki sinänsä lähinnä sementoi tapahtuneen kehityksen ja liikunnan
toimijakentän työnjaon julkisen ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kesken. Kuntien
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tehtäväksi määriteltiin olosuhteiden järjestäminen ja järjestöjen työn tukeminen, kun taas
itse liikuntaan liittyvä toiminta annettiin urheilujärjestöjen ja -seurojen vastuulle. Lain suurin
merkitys oli kuitenkin siinä että sen perusteella urheilusta ja liikunnasta tuli ensimmäistä
kertaa virallisesti yksi kuntien lakisääteisistä tehtävistä. Tämä osoitti liikunnan osakseen
samaa kasvanutta yhteiskunnallista ja poliittista kiinnostusta ja arvostusta, mutta myös siihen kohdistuneita uudenlaisia odotuksia. Enää urheilu ei ollut kunnille vain paikkakunnan
kilpaurheilijoiden tukemista muusta toiminnasta ylijäävillä markoilla vaan osa kunnallista
tehtäväkenttää ja hyvinvointia edistävää strategista toimintaa.
Suomen kunnista ja kaupungeista Helsinki ja etelän kaupungit toimivat kunnallisen liikuntaja urheilutoimen kehityksen suunnannäyttäjinä monipuolistamalla ja laajentamalla liikunnan
palvelutarjontaansa sekä liikuntapalveluidensa resursointia. Syitä tähän kehityksen epätasaisuuteen on esimerkiksi Kalervo Ilmanen todennut löytyvän eroista kuntien yleisessä varakkuudessa. Hänen tutkimustensa mukaan on selvä yhteys kuntien ja kaupunkien varallisuustasolla ja panostusten eroissa liikuntapalveluihin. Ensin on kunnissa hoidettu ”pakolliset
tehtävät” ja vasta ”ylijääneestä” osasta on voitu tukea liikuntaa. Kuitenkin ainakin Oulun
kohdalla voidaan taloudellisten syiden lisäksi todeta, etteivät kaupungin korkeimpien päättäjien asenteet urheilua ja liikuntaa kohtaan olleet vielä 1970-luvulle tultaessa kovinkaan ymmärtäväisiä. Suurinta kiinnostusta saivat osakseen kilpaurheilun olosuhteet ja nekin lähinnä
pienissä piireissä, kuten niin kutsutussa puoluerajat ylittäneessä ”palloilupuolueessa”. Kaupungin urheilulautakunta ja urheilutoimi tekivätkin merkittävän työn yleisten asenteiden
kääntämiseksi liikuntaa tukeviksi kaupungin päätöksentekokoneistossa.
Kaupungin urheilu- ja liikuntatoimijoiden työ kantoi hedelmää ja Oulu alkoi 1970-luvun
puolivälissä tehtyjen suurten rakennushankkeiden, pitkälle tulevaisuuteen luotaavien suunnitelmien ja resurssien kasvun ansiosta saavuttaa muiden samankokoisten kaupunkien liikuntapalvelujen tasoa. Näin siitäkin huolimatta että öljykriisin aiheuttama hetkellinen taantuma hidasti kehitystä muutaman vuoden ajan vuoden 1976 jälkeen. Pelkästään hallinnollisjuridisesti tarkasteltuna urheilulautakunnan asema ja rooli kaupunginvaltuuston ja hallituksen avustavana toimielimenä voi hämätä. Tutkielmani perusteella voidaan todeta
että sillä oli huomattavasti tätä suurempi merkitys ja vaikutusvalta liikunnan kehittämisen
aloitteellisena ja koordinoivana toimielimenä kaupungissa. Näin etenkin jos se kykeni puoluerajat ylittäviin konsensusratkaisuihin päätöksissään. Hitaasti, mutta varmasti urheilutoimi
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ja -lautakunta saivat taakseen kaupungin ylimmän johdon ja käyttöönsä resursseja, joilla se
pystyi toteuttamaan kunnianhimoisia tavoitteitaan kaupunkilaisten liikuttamisesta.
Ongelmallisia, poliittista linjanvetoa vaatineita tilanteita, tuotti kuitenkin sinänsä kasvaneiden liikunnan resurssien jako kilpaurheilua ja kuntoliikuntaa tukevan toiminnan välillä.
Kaupungin korkeimmassa johdossa suhtauduttiin rahoituspäätöksissä kilpaurheiluhankkeisiin kuntoliikuntaa avokätisemmin. Urheilutoimessa molempien liikuntakulttuurin aspektien
roolit ja merkitys kuitenkin tiedostettiin paremmin ja otettiin suunnitelmissa huomioon.
Ouluun nousi lyhyessä ajassa laaja ja korkeatasoinen kilpaurheilua tukeva palveluverkosto
johon kuuluivat jäähalli, urheilutalo, uudistettu urheilustadion, tekojäärata ja jalkapallokenttä sekä monikäyttöinen uusi uimahalli. Lisäksi kehitys vei jo 1970-luvun lopulla vahvasti
kohti 1980-luvulla lopulta toteutunutta maapohjaista suurta monitoimihallia. Samaan aikaan
esimerkiksi Sankivaaran virkistyskeskuksen rakentamisesta ja esikaupunkien palveluista
jouduttiin tinkimään. Erityisesti nopeasti fyysisesti laajenneen Oulun uusien esikaupunkialueiden, lähiöiden kuten Myllyojan ja Kaijonharju-Linnanmaan, kaipaamien lähiliikuntapalveluiden järjestämisessä kaupungin urheilutoimi oli vaikeuksissa resurssien ollessa sidottuna suuriin urheilulaitoksiin. Lähiliikuntapalveluiden tasoa kuitenkin nostettiin ja lisättiin
jatkuvasti rajallisten resurssien puitteissa ja esimerkiksi kuntoliikkujien suosioon nousseita
valaistuja kuntoratoja/-latuja rakennettiin ahkerasti. Kuntoratojen ohella 1970-luvulla yleistyneet kevyenliikenteen väylät saivat osakseen suurta suosiota kuntoilijoiden parissa vaikka
niiden rakentamisessa liikunta ei ensisijaisena tavoitteena ollutkaan.
Kehittyessään Oulun kaupungin kunnallinen urheilutoimi ei enää jäänyt pelkäksi urheilun ja
liikunnan olosuhteiden tarjoajaksi ja urheiluseurojen työn tukijaksi, vaan se otti entistä vahvemman roolin kuntalaisten aktiivisessa liikuttamisessa. Tämä merkitsi esimerkiksi lisääntyvää ja monipuolistuvaa liikunnanohjaajapalveluiden resursointia, kuntoliikuntakampanjoita
ja -tempauksia sekä liikunnan erityisryhmien huomioon ottamista. Myös lähiliikuntapalvelut
ja liikkuja-lähtöinen ajattelutapa urheilurakentamisessa palvelivat näitä toimintaa ohjaavia
tavoitteita. Samalla laajenevan toimenkuvan ja palvelutason kehittämisessä suunnitelmallisuuden rooli korostui ja erilaisista monivuotista suunnitelmista ja ohjelmista tuli, muiden
hallinnonalojen tapaan, myös liikunta- ja urheilutoimessa arkipäivää. Liikuntasuunnittelun
merkittävin anti oli huomattavista investointisuunnitelmista ja niiden vähittäisestä toteutumisestakin huolimatta kuntoliikunnan tavoitteiden yhteiskunnallinen tunnustaminen ja tunnistaminen. Liikunta alettiin ottaa entistä paremmin huomioon kaavoituksessa, opetus113

suunnitelmissa ja muissa laajoissa yhteiskunnan suuntaa ohjaavissa suunnitelmissa kun se
oli saavuttanut merkittävämmän aseman yhteiskunnassa. Siirtyminen urheilupolitiikasta
liikuntapolitiikkaan merkitsi myös valintojen tekemistä. Vaikka etenkin kaupungin korkeimpia päätöksentekijöitä kiehtoivat suuret urheilulaitokset, tehtiin lähempänä ruohonjuuritasoa, urheilutoimen rajallisilla resursseilla valintoja joissa liikuntakulttuurin kehitys pääsi
näkymään myös Oulussa. Liikuntapolitiikan suurta linjaa ovat edustaneet kuntoradat, uimahallit ja koulujen yhteyteen nousseet sisäliikuntatilat jotka näkyivät myös Oulun kaupungin
liikuntapalveluiden kehittymisessä 1970-luvulla.
Urheilutoimen resurssit kasvoivat Oulun kaupungissa huikealla tavalla 1970-luvun aikana.
Menot kohosivat vuodesta 1969 vuoteen 1981 mennessä yli nelinkertaisiksi. Suurin osa
kasvusta tapahtui vuosien 1973–1976 välisenä aikana, mikä korostaa muutoksen jyrkkyyttä.
Vaikka 1970-luvun puoliväli oli yleisesti kaupunkien talouden paisumisen ja tehtävien kasvun aikaa, olivat urheilun saamat lisäresurssit sittenkin erityisen suuria. Tämä kertoo osaltaan siitä asennemuutoksesta ja arvostuksen kasvusta mitä liikunta alkoi yhteiskunnassa
saada. Oulussakin vallinnut 1960-luvun lopun jossain määrin vähättelevä asenne oli muuttumassa liikunnalle suotuisampaan suuntaan.
Kaupungin urheilutoimen kehitystä ohjasi toisaalta ”ylhäältäpäin” opetusministeriön liikuntaosastolta ja vaikkapa liikuntalain myötä eduskunnasta asti tulleet signaalit, mutta suuri
merkitys oli myös kaupunkilaisten muuttuneilla ja kasvaneilla toiveilla ja odotuksilla. Enää
keskustasta löytyvä yleisurheilu- ja palloilukentät eivät riittäneet vaan kaupunkilaiset osasivat vaatia kaupungiltaan liikuntapalveluita myös lähelle itseään. Osaltaan tähän vaikutti
myös kaupungin fyysisen koon kasvu ja esikaupunkiasutuksen synty kilometrien päähän
keskikaupungista. Sekä valtakunnan tasolta tullut ohjaus, että kaupunkilaisista kohonneet
odotukset viestittivät kaupungin urheilutoimelle muuttuneesta ajasta: liikunta ei ollut enää
vain kilpaurheilijoiden totista harjoittelua ja kilpailua, vaan koko kansaa liikuttava, yhteiskunnallisia piirteitä saanut ilmiö. Liikuntakulttuurin monimuotoistuminen ja eriytyminen
sekä yleinen yhteiskunnallinen hyvinvointivaltio-näkökulma heijastuivat niin urheilun poliittis-yhteiskunnalliseen järjestelmään ylintä ministeriötasoa myöten, kuin tavallisten kaupunkilaisten elämäänkin jokapäiväisessä arjessa ja vapaa-ajan tottumusten muutoksessa. Kaupunkiin niiden välissä kohdistui molemmista suunnista kasvavia odotuksia tilanteeseen tarttumiseksi ja se pystyikin muuttamaan 12 vuoden aikana muotoaan urheilutoimesta liikuntatoimeksi.
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Oulun kaupungin ja koko Suomen liikunnan osalta on 1970-luku käänteentekevässä ja
merkittävässä roolissa. Vuosikymmenen aikana kaupungin urheilutoimen rooli muuttui,
perinteisestä kilpaurheiluolosuhteiden järjestäjästä ja urheiluseuratyön tukijasta tuli kaupunkilaisten kuntoliikuntaa aktiivisesti edistävä monipuolinen toimija. Kilpaurheilu ei liikuntatoimeksi lopulta nimensä muuttaneesta kaupungin hallintokunnasta kadonnut, päinvastoin,
se vain sai rinnalleen uuden liikuntakulttuurin aspektin kuntoliikunnasta. Vaikka kilpaurheilulla ja kuntoliikunnalla oli jonkin verran keskenään ristiriitaisia tavoitteita, oli laajenevalla
urheilu- ja liikuntakulttuurilla niitä enemmän yhteisiä etuja ja tavoitteita.
Paitsi toimintakentän laajenemista ja monimuotoistumista, merkitsi 1970-luku myös resurssien huimaavaa kasvua. Niin uusia valtakunnallisen tason urheilulaitoksia, kuin kasvavan
kaupungin esikaupunkialueiden kaipaamia lähiliikuntapaikkoja rakennettiin paljon. Myös
liikuntapaikkojen laatu ja taso nousivat ja ohjaustyö lisääntyi. Liikunnan edistäminen ja tukeminen sopivat hyvin ajalle tyypilliseen hyvinvointivaltioajattelun nousuun ja kuntien tehtävien nopeaan kasvuun, jota tukivat esimerkiksi yleinen taloudellinen vaurastuminen, verotulojen kasvu, lisääntyvä vapaa-aika ja työn yleinen fyysisyyden väheneminen. Oulun kaupungissa urheilun passiivisesta tukijasta tuli kahdessatoista vuodessa aktiivinen liikuttaja.
Liikunta oli saanut yhteiskunnallisen merkityksen ja sitä kautta lisäresursseja ja tehtäviä.
Kaupungeissa siirryttiin muun yhteiskunnan tavoin poliittisten urheilujärjestöjen ja kansainvälisten urheiluareenoiden urheilupolitiikasta yhteiskunnallisempaan ja laajempia merkityssisältöjä saaneeseen liikuntapolitiikan aikaan.
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LYHENTEET
Kesk.

=

Keskustapuolue

Kok.

=

Kansallinen Kokoomus

Kärpät

=

Oulun Kärpät - 46

LKP

=

Liberaali Kansanpuolue

LTS

=

Liikuntatieteellinen Seura

OHS

=

Oulun Hiihtoseura

OLS

=

Oulun Luistinseura

ONMKY

=

Oulun nuorten miesten kristillinen yhdistys

OPS

=

Oulun Palloseura

OTP

=

Oulun Työväen Palloilijat

OVS

=

Oulun Verkkopallo Seura

Pyrintö

=

Oulun Pyrintö

SDP

=

Sosiaalidemokraattinen puolue

SKDL

=

Suomen Kansandemokraattinen Liitto

SMP

=

Suomen Maaseudun Puolue

SPL

=

Suomen Palloliitto

SVUL

=

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (Vuoteen 1960 Suomen

Voimistelu – ja Urheiluliitto)
Tarmo

=

Oulun Tarmo

TTS

=

Oulun kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelma

TUK

=

Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto

TUL

=

Työväen Urheiluliitto
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LIITEET
Liite 1. Oulun kaupungin urheilulautakunnan jäsenet 1969 - 1981
Urheilulautakunta kaudella 1969–1972
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

rautatievirkailija Elias Jokiranta (Kok)
taloudenhoitaja Eino Ahokas (SDP)
pankkivirkailija Kari Salovaara (LKP)
metsäteknikko Heikki Kariniemi (Kesk)
konttoripäällikkö Toivo Alavahtola (SMP)
myynninohjaaja Eero Kants (SKDL)
kuljettaja Veikko Valtanen (SKDL)

Urheilulautakunta kaudella 1973–1976
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

nosturinkuljettaja Veikko Valtanen (SKDL)
johtaja Seppo Rounaja (11.8.1974 saakka), Matti Leinonen (12.8.1974 alkaen) (Kok)
veturinlämmittäjä Eero Kenakkala (SKDL)
teknikko Kalevi Tönkyrä (SDP)
ulosottoapulainen Veikko Kemi (Kok)
koulujohtaja Eino Laaksonen (27.1.75 saakka), Alpo Nisula (28.1.75 alkaen)
(Kesk)
isännöitsijä Pentti Huhtala (LKP)

Urheilulautakunta kaudella 1977–1980
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

rehtori Alpo Nisula, (Kesk)
nosturinkuljettaja Veikko Valtanen (SKDL)
opettaja Matti Leinonen (Kok)
veturinkuljettaja Eero Kenakkala (SKDL)
teknikko Kalevi Tönkyrä (SDP)
isännöitsijä Pentti Huhtala (LKP)
majuri Pentti Sivuoja (Kok)

Urheilulautakunta kaudella 1981–1984
Puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Jäsenet

rehtori Alpo Nisula (Kesk)
veturinkuljettaja Eero Kenakkala (SKDL)
opettaja Matti Leinonen (Kok)
varastonhoitaja Pasi Jokelainen (SDP)
aluepäällikkö Sakari Hakola (LKP)
majuri Pentti Sivuoja (Kok)
erityiskoulun johtaja Teuvo Makkonen (SKDL)

Lähteet: Urheilulautakunnan toimintakertomukset 1969, 1973, 1977, 1981, sekä Kaleva
3.1.1969.
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Liite 2. Kuvio 1. Oulun kaupungin urheilutoimen tulojen ja menojen
kehitys vuosina 1969–1981, vuoden 2012 euroarvoon muutettuna.
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Tulot €

Lähde: Oulun kaupungin tilinpäätökset 1969-1981, Oulun kaupungin kunnalliskertomuksissa 1969-1981.
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Liite 3. Kuvio 2. Eräiden merkittävimpien Oulun kaupungin vapaaajantoimen hallinnonalojen menojen kehitys vuosina 1969-1981, vuoden
2012 euroarvoon muutettuna.
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Lähde:

Oulun

kaupungin

tilinpäätökset

1969-1981,

Oulun

kaupungin

kunnalliskertomuksissa 1969-1981.
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Liite 4. Taulukko 1. Oulun kaupungin urheilutoimen liikunta- ja urheilupaikat 1969, 1973, 1976 ja 1981.
Urheilukentät

Palloilualueet
/luistelukent
ät348

1969

Urheilulaitokset
(uimahallit,
jäähalli,
tekojäärata,
urheilutalo)
1

Jääkiekkokaukalot /radat

Tenniskentät

Kuntoradat

Uima
marannat

Erityisliikuntapaikat (ravirata, moottorirata)

Yht.

9

1973

2

11

34

9

3

2

9

1

68

34

14

3

5

9

1

1976

4

79

15

35

15

4

10

14

1

98

1981

5

19

35

15

10

10

15

2

111

Lähde: Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 1969 ja 1981, sekä Oulun kaupungin urheilulautakunnan
toimintakertomus 1969, 1973, 1976 ja 1981. UrhLtkA, OKA.

Liite 5. Taulukko 2. Oulun kaupungin urheilutoimen henkilökunta
1969, 1973, 1976 ja 1981.
Viranhaltijat

Työsuhteinen kenttä- ja siivoushenkilökunta

Urheilutoimen

(osin tai kokonaan kiinteistö-/rakennusvirasto)

henkilökunta yhteensä

1969

12

20

32

1973

13

20

33

1976

13

33

46

1981

18

37

55

tehtävissä

Lähde: Oulun kaupungin urheilulautakunnan toimintakertomukset 1969, 1973, 1976 ja 1981. UrhLtkA, OKA.
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Luvussa on mukana urheilukeskuksissa sijainneet erilliset palloilukentät.
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