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JOHDANTO 

 

Jalkapallo on maailman suosituin ja seuratuin urheilulaji. Varsinkin viimeisten 

vuosikymmenien aikana jalkapallon suosio on kasvanut ja merkitys kohonnut valtavasti. 

Kuningaslajiksi kutsuttu urheilumuoto on myös kulttuuriselta ja poliittiselta merkitykseltään 

omassa kastissaan verrattuna muihin urheilulajeihin maailmassa.1  

Kansainvälistä tutkimusta on toistaiseksi jalkapallosta tehty paljon ja myös suomalainen 

tutkimus on vähitellen päässyt vauhtiin. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee sanomalehti 

Kalevan suhtautumista oululaiseen miesten edustusjalkapalloiluun vuosina 1998–2007. 

Jalkapallo tarjoaa hyvin moninaisia tutkimusteemoja niin globaalisti kuin paikallisesti 

tarkasteltuna. Jalkapallossa media, markkinat ja itse jalkapallotuote muodostava tiiviin 

kolmiyhteyden. Globaalin jalkapallotalouden ohella kannattaa tutkia myös paikallisia 

erityispiirteitä.2 

Suomessa on tarvetta useanlaiselle jalkapallotutkimukselle, ja myös oululainen 

jalkapallokulttuuri eri näkökulmista tarkasteltuna kiinnostaa varmasti monia. Tämä tutkielma 

asettuu täyttämään jalkapalloilun paikallisten erityispiirteiden tutkimustarvetta. 

”Pelitaktiikkana” tutkielmassa on tarkastella paikallisesti keskeisen median roolia oululaisessa 

jalkapalloilussa.  

Henkilökohtaisella tasolla oululainen jalkapallo on ollut minulle läheinen asia läpi elämäni. 

Pelasin itse Tervarit Junioreissa kymmenen vuoden ajan, minkä jälkeen olen toiminut 

aktiivisesti juniorivalmentajana. Tämän vuoksi joudun kiinnittämään tutkielmassani erityistä 

huomiota mahdollisten ennakkoasenteitteni tiedostamiseen. Toisaalta monella tapaa tuttu 

ilmiö tarjoaa toivottavasti enemmän ideoita ja lähestymiskulmia. Medianäkökulman 

käyttäminen tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana uskoakseni auttaa ilmiön tarkastelemista 

objektiivisesti.  

 

Oululaisen jalkapalloilun menestyskausi 1970- ja 80-luvuilla 

 

Jalkapallo saapui Suomeen läntisiä merireittejä pitkin 1800-luvun lopussa englantilaisten 

merimiesten mukana. Jalkapallo-otteluita pelattiin 1800-luvun Suomessa jonkin verran 

                                                           
1 Itkonen & Nevala, 2007a, 11. 
2 Itkonen & Nevala 2007b, 244–246. 
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varsinkin rannikkokaupungeissa kauppalaivojen miehistöjen järjestämänä. Ensimmäinen 

virallinen jalkapallo-ottelu Suomessa pelattiin Helsingissä vuonna 1906. Suomen Palloliiton 

perustamiskokous pidettiin vuonna 1907. Seuraavana vuonna pelattiin ensimmäisestä 

virallisesta jalkapallon Suomen mestaruudesta. Suomen mestaruus ratkaistiin vuoteen 1929 

saakka cup-muotoisena kilpailuna. Tuolloin joukkueiden määrä oli kasvanut 23:een ja 

vuodesta 1930 mestaruudesta kilpailtiin sarjasysteemillä, jossa kaikki joukkueet kohtasivat 

toisensa.3  

1900-luvun alkupuolella erilaiset valinnat ja kehityssuunnat viitoittivat jalkapalloilun asemaa 

tulevina vuosikymmeninä Suomessa. Muiden lajien tapaan Suomessa ei hyväksytty jalkapalloa 

ammattina. Tämä vaikutti varsinkin kansainvälisesti maajoukkueen vähäiseen menestykseen, 

sillä suomalaiset joutuivat kohtaamaan ulkomaalaisia ammattilaispelaajia maaotteluissa.4 

Jalkapallon suosioon vaikutti merkittävällä tavalla myös sen asema suojeluskunnissa. Taitava 

propagandisti Lauri ”Tahko” Pihkala sai ajettu kehittämänsä pesäpallon suojeluskuntien 

viralliseksi palloilulajiksi ohi jalkapallon 1920-luvun alussa. Pihkala korosti pesäpallon 

merkitystä ennen kaikkea sen myönteisillä vaikutuksilla sotataitoihin.5 Suojeluskunta levitti 

pesäpallon suosiota varsinkin maaseudulla. Jalkapallo levisikin ensimmäisinä 

vuosikymmeninä vain kaupunkeihin ja maaseudun isoihin teollisuuskeskuksiin. Näin ollen se 

ei noussut valtalajiksi, kuten monessa muussa Euroopan maassa oli käynyt.6 

Oulun ensimmäiset urheiluseurat ovat vuonna 1880 perustetut Oulun Purjehdusseura ja 

luisteluseura Skridskoklubben i Uleåborg, joista jälkimmäinen on Oulun Luistinseuran7 

edeltäjä. Ensimmäinen Oulussa järjestetty virallinen urheilutapahtuma oli Oulun Hiihdot 

vuonna 1889, josta muodostui pian koko Suomen tärkein hiihtokilpailu. 1900-luvun alussa 

kaupunkiin perustettiin paljon urheiluseuroja ja ensimmäisenä oululaisista urheiluseuroista 

jalkapallon otti toimintaansa Oulun Pyrintö vuonna 1907.  Oululaisten seurojen lajikirjo oli 

aluksi varsin monipuolinen, mutta yksilölajit, erityisesti paini ja yleisurheilu, hallitsivat 

oululaista urheiluelämää vuosisadan alussa. Palloilulajien yleistyminen sijoittuu 1920-luvulle, 

jolloin pesäpallo ja jääpallo tulivat oululaiseen urheilumiljööseen. Vuonna 1925 Oulun 

Pyrinnön palloilujaosto itsenäistyi Oulun Palloseuraksi8, joka alkoi keskittyä paljon myös 

jalkapalloon. OPS edusti kaupungin jalkapallon terävintä kärkeä seuraavat 20 vuotta. 

                                                           
3 Lautela & Wallen 2008, 408–414.  
4 Itkonen & Nevala 2007b, 246. 
5 Vasara 2007, 90. 
6 Itkonen & Nevala 2007a, 14. 
7 Jatkossa OLS. 
8 Jatkossa OPS.  
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Joukkueurheilun esiinmarssi Oulussa alkoi toden teolla vasta toisen maailmansodan jälkeen 

ja erityisesti jääpallo saavutti Oulussa menestyksen myötä suuren suosion 1950- ja 60-

luvuilla.9   

Vuonna 1946 Ouluun perustettiin uusi urheiluseuran nimeltään Oulun Työväen Palloilijat10, 

jonka toiminnassa jalkapallo oli vahvasti mukana. OTP:sta tuli ensimmäisenä oululaisena 

jalkapalloseurana maan korkeimmalla sarjatasolla pelannut joukkue sen debytoidessa SM-

sarjassa vuonna 1962. 1960-luvulla OTP pelasi kuitenkin vain yhden kauden SM-sarjaa. 

Oululaisen jalkapallon huippukausi on ainakin toistaiseksi ollut 1970- ja 80-lukujen taitteessa. 

Ensimmäistä kertaa jalkapallon SM-sarjassa pelasi kaksi oululaista joukkuetta vuonna 1977 

OTP:n ja OPS:n kilvoitellessa kaupungin jalkapalloherruudesta.  Oulun Palloseura ylsi 

ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana oululaisena joukkueen miesten jalkapallon Suomen 

mestaruuteen. Paljon muualta Suomesta pelaajia hankkinut seura ylsi kahteen mestaruuteen 

vuosina 1979 ja -80. OPS:n valtakaudelle sijoittuu myös oululaisen urheilun ikimuistoisimpia 

hetkiä, kun englantilaisseura Liverpool pelasi mestarien cupissa OPS:a vastaan Raatin 

stadionilla 14 000 katsojan ollessa paikalla. Oululainen jalkapallobuumi laantui, kun jääkiekko 

nousi kaupungin ykköslajiksi 1980-luvulla. Kärppien voitettua jääkiekon Suomen 

mestaruuden vuonna 1981 levisi jääkiekkohuuma Ouluun.  OPS tippui korkeimmalta 

sarjatasolta vuonna 1983. Myös OTP koki vaikeuksia ja erityisesti seuran edustusjoukkueen 

toiminta oli taloudellisesti haastavaa. Vuonna 1991 OLS ja OTP yhdistivät voimansa 

perustaen seuran nimeltä FC Oulu. FC Oulun matka oli vaikea, eivätkä oululaiset 

jalkapalloihmiset tunteneet uutta seuraa omakseen. Fuusioseuran taival Suomen 

jalkapallokartalla jäikin lyhyeksi. Joukkue pelasi korkeimmalla sarjatasolla vuosina 1992 ja 

1994. Jälkimmäisen liigakauden päätteeksi FC Oulu putosi Suomen korkeimmalta sarjatasolta 

Veikkausliigasta ja ajautui konkurssiin.11  

Suomessa jalkapallo ei ole vielä noussut valtalajiksi, jota yleisö ja media seuraisivat eniten.12  

Erityisesti maailmansotien välisenä aikana jalkapallo hävisi suosiossa pesäpallolle. Vuosisadan 

lopussa puolestaan joukkuelajeista erityisesti jääkiekko on noussut suomalaisille tärkeäksi 

urheilulajiksi. Viime vuosikymmeninä jalkapallon suosio ja merkitys on kuitenkin kasvanut 

maassamme. Harrastajamäärissä jalkapallo on jo pitkään ollut Suomessa ensimmäinen. 

Vuosien 2005–2006 aikana Suomessa harrasti seuroissa jalkapalloa 173 000 ihmistä.13 

                                                           
9 Leinonen 1987, 264–279; Leinonen 1980, 97.  
10 Jatkossa OTP. 
11 Kanerva 2008, 217; Mikola 2011, 8, 54 ja 78; Lautela & Wallen 2008, 408–414. 
12 Pänkäläinen 1998a, 34. 
13 Lajien harrasta- ja lisenssimäärät, Huippu-urheilun faktapankki, elektroninen dokumentti. 
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Katsojamäärissä erityisesti miesten maajoukkue on herättänyt suuren yleisön kiinnostuksen, 

vaikka kauan himoittu arvokilpailujen lopputurnauspaikka on miesten maajoukkueen osalta 

yhä saavuttamatta.  

Terävimmän kilpailutoiminnan taustalla on pohjoissuomalaisessa jalkapalloilussa varsin laaja 

joukkue- ja pelaajapohja. Vuonna 2007 Suomen Palloliiton Pohjois-Suomen piirissä oli 41 

miesten kilpajoukkuetta. Rekisteröityneitä pelaajia Pohjois-Suomessa oli samana vuonna 

7472.  Pelaajamäärään on laskettu mies- ja naispelaajat, sekä juniorijalkapalloilijat. Oulussa 

lisenssipelaajia oli vuonna 2005 yhteensä 1990.14  

Edistysaskeleista huolimatta jalkapallo ei ole onnistunut Suomessa muuttamaan laajaa 

harrastepohjaa kansainväliseksi menestyksesi tai selkeäksi katsojamääriensä kasvuksi 

sarjaotteluissa. Pääsarjatason jalkapalloseuran luominen Ouluun on ollut viime 

vuosikymmenien aikana lähes ylitsepääsemättömän haasteellista. Tämä siitäkin huolimatta, 

että potentiaalia oululaisessa jalkapalloilussa on ollut. Esimerkiksi vuonna 2005 Suomen 

miesten maajoukkueen pelaajistosta peräti seitsemän oli oululaislähtöisiä, mikä on yhtä paljon 

kuin Helsingistä maajoukkueeseen nousseiden pelaajien määrä tuolloin.15 

 

Tutkimustehtävä 

 

Keskeisin tutkimuskysymys on, miten sanomalehti Kaleva on suhtautunut oululaiseen 

miesten edustusjalkapalloiluun vuosina 1998–2007. Tutkielma jakaantuu alakysymyksiin, 

joiden avulla suhtautuminen rakentuu: 

o Miten Kaleva suhtautui oululaisen miesten edustusjalkapalloilun eri 

osapuoliin, kuten pelaajiin, valmentajiin, seurajohtajiin ja itse seuroihin? 

 

o Mitkä seikat ovat vaikuttaneet Kalevan kirjoitteluun oululaisesta 

jalkapalloilusta ja mihin kirjoittelulla on pyritty? 

 

o Minkälaista Kalevan oululaista edustusjalkapalloilua koskeva 

jalkapallojournalismi oli ja miten se on muuttunut tutkimusajanjakson aikana? 

                                                           
14 Palloliiton Pohjois-Suomen Piirin toimintakertomus 2012, 17-18, elektroninen. dokumentti; Kortelainen 
2007, 79. 
15 Kortelainen 2007, 79. 
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Urheilulajien välinen vertaileva tarkastelunäkökulma kohdistuu jalkapalloaiheisiin juttuihin, 

joissa muita lajeja on nostettu esille.  Tässä tutkielmassa rajataan naisjalkapalloilun uutisointi 

pois. Oulun Nice Soccer perustettiin vuonna 2006.16 Seura on tehnyt laajaa ja 

menestyksekästä työtä tyttö- ja naisjalkapalloilun saralla ja naisjalkapalloilua käsittelevä 

tarkastelu vaatisi laajemman tutkimuksen.  

Kalevalla voidaan olettaa olleen keskeinen merkitys oululaisen jalkapalloilun mielikuvien 

luomisessa ja näin ollen myös oululaisseurojen toiminnassa. Urheilun ja rahan kiinteä yhteys 

on leimannut suomalaista urheilua voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Yhteys on näkynyt 

esimerkiksi liikeyritysten ja urheilujärjestöjen yhteistyössä. Yksi keskeisimpiä perusteita sille, 

mihin yritys sijoittaa sponsorirahaa, onkin tuettavan kohteen menestys ja se, kuinka paljon se 

esiintyy lehtien palstoilla.17 UIMOSEN mukaan medialla on informaatiolähteenä toimimisen 

ohella vahva rooli mielikuvien luojana.18 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitoksen 

vuonna 2007 julkaiseman tutkimuksen mukaan erilaiset kielteiset mielikuvat ovat yritysten 

mielestä dopingin jälkeen suurin uhkakuva urheilusponsoroinnille.19 Myös KARVOSEN 

mukaan hyvä maine ja mielikuva antavat hyvin kokonaisvaltaista hyötyä mille tahansa 

yhteisölle ja organisaatiolla ja hyvä mielikuva on myös yksinkertaisesti selkeä kilpailuetu.20 

Media on yksi urheilukulttuurin toimija ja vaikuttaja.21 Tänä päivänä urheilujournalismia 

voidaan pitää viihteellistyneen urheilun yhtenä kulmakivenä.22 ITKONEN korostaakin 

urheilu-uutisoinnin merkitystä, sillä lehdistö motivoi uusia harrastajia sekä uusintaa 

liikuntakulttuuria. Urheiluseurat ovatkin nykyään yksi tärkeimmistä paikallisen identiteetin 

lähteistä ja symboleista.23 Paikallisjulkaisut puolestaan luovat identiteettiä kertomalla oman 

alueen menestyneiden urheilijoiden ja joukkueiden saavutuksista.24  

1900-luvun aikana esimerkiksi radion ja television merkityksen kasvu pakotti myös 

sanomalehtien urheilujournalismin muuttumaan25. Median kehitys on jatkunut 2000-luvulla, 

joten tutkimusajanjakso oletettavasti tuo esille jalkapallouutisoinnissa median muuttumisen 

seurauksena tapahtuneita muutoksia.  

                                                           
16 Kanerva 2008, 219. 
17 Vasara 1992, 447–448. 
18 Uimonen 2009, 56. 
19 Itkonen, Ilmanen & Matilainen 2007, 43. 
20 Karvonen 1999, 20. 
21 Itkonen 2008, 11. 
22 Kotila 2013, 8. 
23 Kortelainen 2007, 71. 
24 Itkonen, Ilmanen & Jaskari 1996, 231. 
25 Virtapohja 1998, 14. 
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Tutkimus alkaa vuodesta 1998. Tuolloin korkeimmalla sarjatasolla oululaisista 

jalkapalloseuroista pelasivat OPS ja Oulun Tervarit miesten 2. divisioonan pohjoislohkossa, 

joka oli Suomen kolmanneksi korkein sarjataso.26 Aikaa voidaankin pitää oululaisen 

edustusjalkapallon viime vuosikymmenien aallonpohjana.  Tutkimus loppuu vuoteen 2007 

jolloin AC Oulu pelasi 12 vuoteen ensimmäisenä oululaisjoukkueena Veikkausliigassa. 

Tutkielman aikarajaus on perusteltua muun muassa siksi, että sen avulla käy ilmi 

oululaisseurojen edustaman sarjatason vaikutus kirjoitteluun.  

Tutkielma etenee päälukujen osalta kronologisesti, siten että työn ensimmäinen pääluku 

käsittelee Tervareiden valtakautta oululaisessa jalkapallossa vuosina 1998–2002. Toinen 

pääluku tarkastelee erityisesti fuusioseura AC Oulun alkuvuosia 2003–2005. Kolmas pääluku 

pureutuu vuosiin 2006–2007. Tuolloin AC Oulu nousi Veikkausliigaan, mutta putosi 

pääsarjasta vain yhden kauden jälkeen. Tutkielman käsittelylukujen aikarajausta ei toteuteta 

kaikilta osin orjallisesti. Esimerkiksi vuoden 2002 viimeisille kuukausille jo tulevaa kautta 

käsitelleet jutut huomioidaan seuraavassa käsittelyluvussa. 

Pääluvuissa Kalevan suhtautumista tarkastellaan tutkielman selkeyttämiseksi temaattisesti. 

Alaluvut on jaoteltu siten, että ensimmäiseksi tarkastelun alla on Kalevan kirjoittelu 

oululaisen jalkapalloilun ja jalkapallokulttuurin yleistilanteesta ja -uskottavuudesta. Toisena 

teemana on Kalevan suhtautuminen oululaisiin seuroihin ja seuratoimijoihin. Kolmantena 

tarkastellaan Kalevan suhtautumista valmentajiin ja pelaajiin. Neljänneksi käsitellään Kalevan 

jalkapallojournalismia analysoimalla ennen kaikkea itse jalkapallotapahtumiin liittyvää 

uutisointia. 

 

Tutkimustilanne 

 

Suomalaista jalkapallojournalismia ei ole vielä tutkittu erityisen paljon. Aihettani läheltä 

kulkee JUSSI KOTILAN (2013) viestinnän opinnäytetyö Urheilujournalismia vai 

markkinointiviestintää – Katsaus seuralehtien maailmaan, jossa tarkastellaan AC Oulun ACIAA-

seuralehteä ja verrataan sitä Manchester Unitedin seuralehteen. JUHO KANNON (2015) 

historian pro gradu -tutkielma Jalkapallon periferia ja arvokisattomuuden traumat – Helsingin 

Sanomien ja Urheilulehden suhtautuminen Suomen miesten jalkapallomaajoukkueeseen 

arvoturnauskarsinnoissa 1996-1997 ja 2006–2007 tarjoaa oivaa vertailupohjaa tällä tutkielmalle. 

                                                           
26 Pallokirja 1998. 
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Kansainvälistä tutkimusta jalkapallojournalismiin liittyen on puolestaan tehty varsin paljon. 

Tutkielman kannalta LIZ CROLLEYN ja DAVID HANDIN (2002) teos Football, Europe 

and The Press antaa näkökulmaa eurooppalaisten maiden jalkapallouutisointiin. Sen avulla 

voidaan vertailla vahvan lajikulttuurin omaavien maiden jalkapallojournalismin eroja 

paikalliseen jalkapallojournalismiin Suomessa 

Urheilujournalismia on tutkittu Suomessa viime vuosina enenevissä määrin. Suoraan Kalevan 

urheilujournalismiin kohdistuvaa tutkimusta edustaa MATTI AHOLAN (2007) viestinnän 

opinnäytetyö Lätkää ja futista – niistä pohjoissuomalainen tykkää: Kalevan urheilusivujen pääjutut 

vuonna 2006. Aholan työ haastatteluineen antaa tietoa ennen kaikkea Kalevan 

urheilutoimituksesta.  KALLE VIRTAPOHJA (1998) tutki teoksessaan Sankareiden salaisuudet 

– Journalistinen draama suomalaista urheilusankaria synnyttämässä sitä, kuinka media on draaman 

keinoin synnyttänyt urheilusankareita Suomessa. Tutkimus antaa näkökulmaa ja 

vertailupohjaa myös tälle tutkielmalle, sillä lehtien suhtautuminen yksittäisiin henkilöihin on 

keskeisimpiä tutkimuskohteita. Virtapohjan teos antaa tutkimuksellista viitekehystä myös 

journalistisen draaman ja urheilujournalismin yhteyden tarkasteltaessa. ANTTI LAINE 

(2011) vertailee puolestaan väitöskirjassaan Urheilujournalismin maaottelu Suomi-Ruotsi – 

Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten iltapäivälehtien Ateenan 2004 ja Torinon 2006 

olympiauutisoinnista naapurimaiden urheilu-uutisointia. Laineen varsin kriittisen kuvan 

suomalaisesta urheilujournalismista antava tutkimus antaa tutkielmalleni suuntaviivoja siitä, 

mihin seikkoihin suomalaisen urheilujournalismin tarkastelussa kannattaa kiinnittää erityistä 

huomiota. Laine tarkastelee tutkimuksessaan esimerkiksi urheilujournalistien antamaa 

kritiikkiä ja toimittajien personoitumista kirjoituksissaan. Väitöskirja antaa mahdollisuutta 

myös kansanväliseen ja kansalliseen vertailuun. SEPPO PÄNKÄLÄINEN (1998) puolestaan 

kokoaa yhteen teoksessaan Suomalainen urheilujournalismi urheilujournalismia käsitteleviä 

artikkeleja ja tutkimuksia 1900-luvulta. Pänkäläisen tutkimus käsittelee myös maamme 

urheilujournalismin ominaispiirteitä.  

Mainitsemisen arvoisia ja tässä tutkielmassa apuna käytettäviä urheilujournalismia käsitteleviä 

tutkielmia ovat esimerkiksi ERNO RAUTARINNAN (2002) opinnäytetyö Päivittäisseurantaa 

ja omia ideoita: välitetyt ja tuotetut jutut Ilta-Sanomien ja Turun Sanomien urheilutarjonnassa, JOONAS 

HENTILÄN (2011) viestinnän opinnäytetyö Miltä nyt tuntuu? – Helsingin Sanomien ja Dagens 

Nyheterin uutisointi vuoden 2011 yleisurheilun MM-kilpailuista, JUKKA-PEKKA RÄSÄSEN 

(2011) opinnäytetyö Urheilijat uutisten pelikentällä – Urheilun ja journalismin keskeinen 

vuorovaikutussuhde sekä TERO MALISEN (2011) journalistiikan pro gradu -tutkielma 



10 
 

Uudistuspyrkimyksiä resurssien rajoissa – Urheilujournalismin kuva Ilkassa, Satakunnan Kansassa ja 

Savon Sanomissa. Tuoreisiin urheilujournalismia käsitteleviin tutkielmiin lukeutuu myös 

JOONAS FRITZEN (2012) pro gradu –tutkielma Paikallislehtien ”urheilutoimittaja” 

Vahtikoiria, urheilun tosiuskovaisia vai paikallisyhteisön puolustajia?,   Tässä tutkielmassa käytetään 

kansainvälisenä tutkimuskirjallisuutena esimerkiksi KATRIEN LEFEVERIEN (2012) 

tutkimusta New media and sport: international legal aspects. Lefeverien tuore tutkimus tuo esille 

erityisesti internetin ja sosiaalisen median yleistymisen seurauksia 2000-luvun 

urheilujournalismissa.  

Erilaisia urheilu- ja tapahtumahistoriallisia teoksia on oululaisista palloiluseuroista ilmestynyt 

paljon. Tuorein teos on PEKKA ANTTISEN (2014) historiikki Oulun Palloseurasta.  JUHO 

MIKOLAN (2011) pro gradu -tutkielma Oululaisen jalkapalloilun suurta unelmaa toteuttamassa, 

Oulun Työväen Palloilijat vuosina 1946–1991 edustaa toisen perinteisen oululaisen vahvasti 

jalkapalloon panostaneen seuran tapahtumahistoriaa. Molemmat työt antavat historiallista 

taustatietoa ja kuvaavat myös kaupungin jalkapallo- ja urheilukulttuurin kehitystä vuosisadan 

alkupuolelta lähtien. MARKKU SAUKON (2001) pro gradu -tutkielma Kemin Palloseurasta 

sisältää tapahtumahistoriallisesti samankaltaisia piirteitä Oulun jalkapalloiluun verrattuna 

varsinkin jalkapalloseurojen yhdistymisprosessien osalta.  

 

Lähteet 

 

Tutkimuksen päälähteenä käytetään sanomalehti Kalevan urheilusivuja vuosilta 1998–2007. 

Urheilusivut on käyty systemaattisesti läpi. Suurin osa oululaista jalkapalloa koskeneesta 

kirjoittelusta on esiintynyt luonnollisesti lehden urheiluosiossa. Kalevan urheiluosion 

ulkopuolelta olen ottanut huomioon jalkapalloa käsittelevät pääkirjoitukset, 

mielipidekirjoitukset ja Kalevan viikkoliitteessä ilmestyneen jalkapalloaiheiset jutut.  

Urheilujournalismin ensi askeleet Suomessa sijoittuvat 1800-luvun loppuun. Tuolloin 

perustettiin myös Suomen Urheilulehti, joka jatkaa edelleen toimintaansa nimellä 

Urheilulehti. Suomalainen sanomalehdistö alkoi julkaista urheilu-uutisia 1800- ja 1900-

lukujen taiteessa. Ensimmäiset päätoimiset urheilutoimittajat suomalaisiin sanomalehtiin 

tulivat kuitenkin vasta 1920-luvun lopulla.27 

                                                           
27 Arponen 1998, 55. 
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Sanomalehti Kalevan perusti Rantsilassa syntynyt Juho Raappana. Ensimmäinen Kaleva 

ilmestyi 1. heinäkuuta 1899 nimellä Kaleva – Kansan Kaikuja Oulusta ja Oulun läänistä. 

Kalevassa julkaistun tutkimuksen mukaan lehden levikki vuonna 2000 oli 83 897.28 Kalevan 

levikki on laskenut muiden printtilehtien tapaan viime vuosina. Vuonna 2013 lehden levikki 

oli 69 540. Kaleva on edelleen Pohjois-Suomen suurin sanomalehti.29 

Kalevan urheiluosasto vakiinnutti itsensä keskeiseksi osaksi lehteä 1920-luvulla. Vuonna 

1957 palkattiin Kalevaan ensimmäinen varsinainen urheilutoimittaja ja 1970-luvun lopulla 

heitä oli neljä. Vuonna 1989 Kalevan urheiluosaston johdossa aloitti Markku Peura.30 Vuonna 

2006 Kalevan urheilutoimituksessa työskenteli 9 henkilöä.31 Kalevassa syksyllä 1999 lehden 

100-vuotispäivien kunniaksi julkaisemissa kyselytutkimuksissa ilmenee, että Kalevan 

urheilusivuja lukee päivittäin noin puolet lehden lukijoista.32 Kalevan entisen päätoimittaja 

Risto Uimosen mukaan urheilujournalismilla onkin mediataloissa epävirallinen erityisasema 

sen suosion takia.33 

Lehtiaineistoa täydentääkseni käytän tutkimuksessa lähteenäni haastatteluja. 

Haastateltavinani tutkimuksessa ovat Tervareiden perustajajäsen ja edelleen seuran 

puheenjohtajana toimiva Jussi Törmä.  Lisäksi haastateltavana on ollut AC Oulun managerina 

2000-luvulla toiminut jalkapallovaikuttaja Miika Juntunen. Haastateltavana on myös 

Kalevassa vuonna 1999 työskentelyn aloittanut ja vuodesta 2012 alkaen urheiluosaston 

jalkapallovastaavana toiminut urheilutoimittaja Kai Nevala. Haastattelujen tarkoituksena on 

saada taustatietoa Oulun edustusjalkapalloon ja sen uutisointiin liittyvistä asioista. 

Haastattelut auttavat selvittämään myös sitä, mitä asioita on jäänyt uutisoimatta ja mitkä 

seikat siihen ovat vaikuttaneet. Nevalan haastattelu antaa myös kuvaa edesmenneen Kalevan 

jalkapallovastaavan Hannu Wileniuksen näkemyksistä. Haastatteluiden käyttämisessä on 

kiinnitettävä huomiota siihen, että ne ovat henkilöiden näkemyksiä aiheesta, joka on heille 

varmasti läheinen ja tärkeä. 

 

 

                                                           
28 Kaleva 30.5.2000. 
29 Kalevakonsernin www-sivut, Kaleva. elektroninen lähde. 
30 Suistola 1999, 21. 402–404. 
31 Ahola 2007, 14. 
32 Kaleva 24.9.1999.  
33 Uimonen 2009, 81. 
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Menetelmät 

 

Tutkimus edustaa historiallista lehdistötutkimusta ja sen metodina käytetään erityisesti 

historiallis-kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisen menetelmän avulla tarkastelen 

Kalevan juttujen sisältöjen eroja ja kehitystä. Pääkirjoituksia ja kommentoivia kirjoituksia on 

perinteisesti käytetty aineistona, kun tarkastellaan lehdistön suhtautumista ilmiöitä kohtaan.34 

Kalevassa jalkapalloaiheisia pääkirjoituksia on ilmestynyt varsin vähän, mutta urheilusivujen 

kommentoivat jutut ovat sangen yleisiä.  Urheilusivujen kommentoivat jutut muodostavatkin 

hedelmällisimmän aineiston tutkielmassa.  

Historiallis-kvalitatiivisien tutkimusmetodin tukena käytetään diskurssianalyysia. 

Yksinkertaistettuna diskurssin käsitteellä voidaan tarkoittaa tietyissä tilanteissa käytettävää 

puhe- tai kirjoitustapaa. Diskurssianalyysin avulla tarkastellaan esimerkiksi minkälaisia 

tekstejä, sananvalintoja ja kuvia toimittajat ovat juttuihinsa valinneet.35 Diskurssianalyysi ei 

ole käsitteenä yksiselitteinen. VALTONEN kirjoittaakin, että diskurssianalyysi on väljä 

teoreettis-metodinen viitekehys. Sitä ei siis voida pitää tarkkana metodina, minkä johdosta 

tutkijan omien ratkaisujen, määritelmien ja metodisten ratkaisujen merkitys korostuu.36  

FAIRCLOUGHIN mukaan diskurssianalyysissa kiinnitetään huomiota tekstien lisäksi 

käytäntöihin. Käytännöt ovat esimerkiksi niitä tapoja joilla tiedotustyöläiset tuottavat tekstejä 

ja joilla yleisö ottaa tekstit vastaan. Kirjallinen teksti on nyky-yhteiskunnassa yhä 

visuaalisempaa ja esimerkiksi kuvat ja tekstien asettelu ovat yhä merkittävimpiä tekijöitä.37  

Kalevan juttujen tutkimiseen käytetään tässä tutkielmassa metodina myös tekstien 

sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi poikkeaa TUOMEN ja SARAJÄRVEN mukaan 

diskurssianalyysistä siten, että sisällönanalyysissa etsitään tekstien merkityksiä. 

Diskurssianalyysi puolestaan tarkastelee sitä, miten näitä merkityksiä tuotetaan.38 Sekä 

diskurssianalyysi että sisällönanalyysi auttavat tarkastelemaan sitä, miten Kalevan 

suhtautuminen oululaiseen jalkapalloiluun kokonaisuudessaan rakentui. 

  

                                                           
34 Teräväinen 2008, 3. 
35 Kunelius 2003, 223. 
36 Valtanen 1998, 96–97. 
37 Fairclough 1998, 28–29. 
38 Tuomi & Sarajärvi 2002, 106. 
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1.  ”EIKÖ ENÄÄ KOSKAAN?” – KALEVAN SUHTAUTUMINEN VUOSINA 

1998–2002  

Vuonna 1998 oululaisen edustusjalkapalloilun voidaan katsoa olleen alennustilassa. Tuolloin 

parhaat oululaiset jalkapallojoukkueet pelasivat Suomen kolmanneksi korkeimmalla 

sarjatasolla 2. divisioonan Pohjoislohkossa. 2. divisioonassa pelasivat tuolloin ensimmäistä 

kertaa vuonna 1994 perustettu Oulun Tervarit, joka oli noussut sarjaporras kerrallaan 

tavoittelemaan kaupungin jalkapalloherruutta. Tervareiden lisäksi 2. divisioonassa pelasi vielä 

OPS:n nimeä käyttänyt OLS.39  

Kauden 1999 päätteeksi Tervarit nousi toiseksi korkeimmalle sarjatasolle 1. divisioonaan. 

Tervarit jätti sarjassa taakseen niukasti paikalliskilpailija OLS:n, joka menetti 

mahdollisuutensa sarjanousuun jatkokarsinnoissa. Tervarit kehitti toimintaansa 

vuosituhannen taitteessa perustamalla seuran taustalle osakeyhtiön. Tervarit aloitti myös 

yhteistyön hollantilaisten jalkapalloihmisten kanssa vuonna 1999, jolloin joukkueen 

valmentajaksi saapui Hollannin entinen maajoukkuepelaaja Theo de Jong.40  

Tervarit pelasi oululaisista joukkueista korkeimmalla sarjatasolla 1. divisioonassa kolmen 

kauden ajan. Tervarit ajautui taloudellisiin ongelmiin ja kauden 2002 jälkeen Tervareiden 

sarjapaikka siirtyi Tervareiden, OLS:n, OTP:n ja OPS:n perustamalle fuusioseuralle, joka oli 

viralliselta nimeltään Oulun Jalkapallon Tuki Ry. Myöhemmin uusi seura sai nimekseen AC 

Oulu. Tervarit oli puolestaan ajautunut talousongelmiin ja epäselvien vaiheiden jälkeen 

seuran osakeyhtiö asetettiin konkurssiin vuonna 2003.41  

 

1.1.  ”Oululaisen joukkueen paluu pääsarjatasolla on pitkässä kuusessa”  

 

Jalkapallon heikko tilanne Oulussa näkyi Kalevan kirjoittelussa vuoden 1998 aikana. Lehden 

pitkäaikainen urheilutoimittaja ja jalkapallovastaava Hannu Wilenius kuvaili oululaisen 

                                                           
39 Kanerva 2008, 219; Kaleva 19.9.2013. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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jalkapallokulttuurin tilaa kovin sanoin tulevaa jalkapallokautta ennakoineessa 

kommentoivassa kirjoituksessa ”Eikö enää koskaan?”: 

OIKEIN pukkaa jännittämään, kun piakkoin saa taas nähdä, onko oululainen 

jalkapallokulttuuri edelleen tätä: harmaasävyisen Raatin kentän portit pysyvät yhtä varsin 

vaikeasti löydettävää poikkeusta lukuun ottamatta tiukasti säpissä, kuulutuslaitteet 

toimivat suunnilleen joka toisessa ottelussa, kentän päädyssä satojentuhansien arvoinen 

pelikello tököttää muttei tikitä ja ainoaan sisäänkäyntikapeikkoon on tien tukkeeksi 

ahdettu kaasugrilli, jonka hehkussa käpristelevät makkaranpätkätkin saavat osakseen 

hellävaraisempaa hemmottelua kuin kovalla puupenkillä persauksiaan rääkkäävä 

maksava katsoja.42   

Laine määrittelee väitöskirjassaan urheilujournalismissa käytettävän kritiikin arkikielen 

mukaan siten, että lehdistössä esiintyvään kritiikkiin liittyvät merkitykset ovat yksipuoleisen 

kielteisiä.43 Tässä tutkielmassa käytetään kritiikki-käsitettä Laineen tapaan, siten että 

esimerkiksi Kalevassa ilmestyvää rakentavaa myönteistä palautetta ei tulkita kritiikiksi. 

Edellisen määritelmän mukaan Wileniuksen voimakkaita ja värikkäitä kielikuvia sisältävä 

kirjoitus oli erittäin kriittinen. Kärjistetty kielteisyys kohdistui ennen kaikkea olosuhteisiin, 

eikä lukija jalkapallotapahtumasta saa houkuttelevaa kuvaa.  

Kai Nevala sanoi, että Kaleva pyrki olemaan koko Pohjois-Suomen lehti, vaikka painopiste 

oli Oulussa. Myös Hujasen mukaan Kaleva voidaan lukea maakuntalehdeksi, koska sen 

levikkialue oli koko Pohjois-Suomi.44 Hannu Wilenius tarkastelikin jalkapallokautta ja 

jalkapalloilun tilannetta juttukokonaisuudessaan myös pohjoissuomalaisesta näkökulmasta, 

mutta kirjoituksissa pääpaino oli kuitenkin oululaisen jalkapalloilun tilanteen kuvailussa. 

Jutussa Wilenius toi esille pääsarjaseurojen painottuminen maantieteellisesti eteläiseen 

Suomeen silloisessa tilanteessa. Suomalaisen jalkapalloilun historiaa peilaamalla Wilenius 

esitti pohjoissuomalaisen jalkapalloilun huippukauden sijoittuvan 1980-luvulle. Näkökulmaa 

vahvisti myös grafiikka, jossa Wilenius sijoitti Suomen kartalle maantieteellisesti 

pääsarjajoukkueet vuosina 1985 ja 1998. Suomalaista jalkapalloilua Wilenius ei erityisesti 

kritisoinut jutussaan, vaikka siihen hivenen viitteitä olikin:  

                                                           
42 Kaleva 28.4.1998. 
43 Laine 2011, 236. 
44 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013; Hujanen 1998, 80. 
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Maailmalla puhutaan reteesti, eikä ihan syyttä kuningas jalkapallosta. Suomenmaalla 

vertaus ontuu sitä enemmän, mitä pohjoisemmaksi vilkuillaan.45 

Huomionarvoista Wileniuksen kirjoituksessa on se, että keskeiseksi syyksi oululaisen 

jalkapalloilun alennustilaan nähtiin menneisyydessä tehdyt virheet, jotka haittasivat myös 

uusia seurajohtajia. Uskottavuuden puutteen suurin haittavaikutus liittyi Wileniuksen mukaan 

erityisesti yhteistyökumppaneiden suhtautumiseen jalkapalloa kohtaan. 

Oululaisen joukkueen paluu pääsarjatasolle on pitkässä kuusessa. Viimeisen 

kymmenvuotiskauden aikana on töpeksitty useammin kuin kerran ja niin raskaasti, että 

uskottavuus on myös entisten yhteistyökumppaneiden silmissä karannut kauas. Vanhat 

möhläykset ovat uusienkin vetäjien ristinä vielä uskomattoman pitkän ajan.46 

Pänkäläinen kirjoittaa, että suomalaiset urheilutoimittajat eivät näe urheilua osana suomalaista 

yhteiskuntaa.47 Hannu Wileniuksen kirjoituksessa kritiikkiä oululaista jalkapalloilua kohtaan 

korosti kuitenkin se, että Wilenius toi esille pelkästään urheilullisia seikkoja koskevan 

laajemman yhteiskunnallisin näkökulman. Oulun myönteinen yhteiskunnallinen tilanne 

näkyikin Wileniuksen kirjoituksessa:  

Osaamista Oulun alueella ja koko Pohjois-Suomessa on monella elämän alueella. – – 

Milloin teknologiakapupungiksi itseään kutsuvan ja maan toiseksi suurimman 

kasvukeskuksen kannattajat voivat seuraavan kerran seurata mielilajinsa valtakunnan 

ykkösosaajia?  

Kortelaisen mukaan väestöpohja ja taloudellinen perusta ovat yleisiä vahvuustekijöitä, joita 

varsinkin jalkapalloilun kaltaisessa joukkuepelissä tarvitaan menestyvän toiminnan taustalle.48 

Oulu oli 1990- ja 2000-luvuilla Suomen nopeimmin kasvavia keskuksia.49 Wileniuksen 

käyttämät argumentit olivatkin eittämättä ymmärrettäviä. 

Laineen mukaan suomalaisen ja ruotsalaisen iltapäivälehdistön urheilujournalismissa ei 

esiinny urheilun ulkoista kritiikkiä, joka kyseenalaistaisi esimerkiksi urheilun yhteiskunnallisen 

aseman.50  Vaikka Hannu Wilenius toi yhteiskunnallisen aspektin esille, hän ei esittänyt 

ulkoista kritiikkiä tai arvioita esimerkiksi jalkapallon pääsarjajoukkueen tarpeellisuudesta tai 

                                                           
45 Kaleva 28.4.1998. 
46 Kaleva 28.4.1998. 
47 Pänkäläinen 1998a, 35. 
48 Kortelainen 2007, 77. 
49 Oinas-Kukkonen 2005, 180. 
50 Laine 2011, 238. 
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hyödyllisyydestä. Se sijaan Wileniuksen kirjoitus viitaa siihen, että hänen mielestään hyvin 

menestyvän kaupungin jalkapallonystävät ansaitsisivat pääsarjajoukkueen jota kannattaa: 

Jalkapallolle sydämensä menettäneitä kannattajiakin on vuosien aikana kohdeltu 

härskisti. On aivan turha odottaa, että katsomot lähitulevaisuudessa pullistelisivat 70-

luvun muutamien vuosien malliin.51   

Kalevan jalkapallokirjoittelussa ennen kaikkea huippu-urheilun ja rahan kytkeytyminen 

toisiinsa, sekä urheilun muuttuminen entistä enemmän yhteistyökumppaneista riippuvaiseksi 

toiminnaksi vaikuttaisikin kytkeneen jalkapalloilun ja kaupungin yleisen varsin hyvän 

tilanteen toisiinsa. 

Laineen mukaan suomalaiset urheilutoimittajat ottavat kantaa, mutta persoonattomuus 

vaivaa silti heitä. Persoonattomuus on näkynyt esimerkiksi siten, että kantaaottavissa jutuissa 

ei toimittaja toistuvasti tunnistautunut selkeästi.52 Myöskään Hannu Wilenius ei käyttänyt 

mielipidekirjoituksessaan esimerkiksi minämuotoa, vaikka hän ottikin kantaa voimakkaasti. 

Wileniuksen henkilökohtaiset mielipiteet ja skeptinen suhtautuminen välittyivät kuitenkin 

selvästi kirjoituksesta. Toimittajan persoonaa toi esille myös jutun yhteydessä ollut kuva 

Wileniuksesta. Kai Nevalan haastattelu vahvistaa näkemystä siitä, että Wileniuksen kielteinen 

suhtautuminen silloiseen tilanteeseen ja epäilys tulevasta todellakin juonsivat juurensa 

toimittajan persoonasta ja aidosta pettymyksestä menneisyyden virheisiin: 

Viisi vuotta aikaisemmin oli FC Oulua perustettu pontevin puhein. 80-luvulla OLS oli 

lähtenyt nousuun ja halunnut liigajoukkueeksi. Aikaisemmin oli vielä ollut vanhan OPS:n 

nousu ja tuho. Hän oli nähnyt niin monta juttua. – – Hannu oli myös persoonana hieman 

skeptinen.53 

Kalevan jalkapallokirjoittelua tarkastellessa onkin otettava huomioon, että Hannu Wilenius 

oli toiminut oululaisen jalkapalloilun parissa pitkään myös toimittajan työn ulkopuolella 

esimerkiksi erotuomarina. Yhtenä perusteena urheilujournalismin kritiikittömyyteen on 

nähty urheilutoimittajien läheinen suhde urheiluliikkeeseen, joka vaikeuttaa kielteisen 

palautteen antamista.54 Wileniuksen suhtautumisessa ja kärkevissä kommenteissa puolestaan 

                                                           
51 Kaleva 28.4.1998. 
52 Laine 2011, 227. 
53 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
54 Laine 2011, 235; Beck & Boshart 2003; 15; Arponen 1998, 9. 
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on viitteitä siihen, että tässä tapauksessa läheinen suhde oululaiseen jalkapalloiluun voimisti 

menneisyyden pettymyksistä kummunnutta kielteistä näkökulmaa ja lajin sisäistä kritiikkiä.  

Vuoden 1998 aikana Kalevan sivuilta välittynyttä kielteistä suhtautumista oululaiseen 

jalkapalloiluun ja 1990-luvun tilanteeseen vahvistivat myös oululaislähtöisten pelaajien ja 

valmentajien kommentit lehden sivuilla. Myllykosken Pallon55 oululaislähtöinen valmentaja 

Juha Malinen kommentoi tosin näkevänsä orastavaa positiivista kehitystä oululaisessa 

jalkapalloilussa. Kommentit liittyen hänen valmennusaikaansa FC Oulussa eivät kuitenkaan 

olleet järin myönteisiä. Malinen kertoi esimerkiksi palkanmaksuongelmista. Myös FC Oulua 

edustaneiden pelaajien Markus Heikkisen ja Sami Väisäsen kuvailut FC Oulun toiminnasta 

Kalevassa olivat tylyjä: ”Aina välillä tuntui, että asiat hoidettiin päin helvettiä” ja Myllykoskella 

pelaajat näkivät jalkapalloseuratoiminnan ”kolikon toisen puolen”.56 Jutun perusteella 

kielteinen suhtautuminen 1990-luvun tapahtumiin ei ollut pelkästään Hannu Wileniuksen 

näkemys. Varsinkin FC Oulun toiminta ja kohtalo tuotiin esille kielteisessä valossa. Tämä oli 

ymmärrettävää, sillä edesmenneen seuran tuhosta oli kulunut vasta tuolloin vasta alle neljä 

vuotta, eikä kaupungin jalkapallo ollut vielä noussut jaloilleen.  

Jalkapalloilun tilannetta tarkasteltiin Kalevassa myös suhteessa muihin palloilulajeihin. 

Jalkapallon ja pesäpallon kilvoittelu on ollut yksi suomalaisten urheilulajien suosion 

keskeisimpiä historiallisia ilmiöitä, sillä lajit ovat käyneet jatkuva kilpailua suosituimman 

kesälajin asemasta.57 Oulussa myös jääkiekko teki vahvaa nousua Kärppien kehittäessä 

toimintaansa. Kärpät oli aloittanut vuonna 1997 nousun kohti Suomen huippua. KULJUN 

mukaan Kärpät sai tuolloin houkuteltua oululaista talouselämää tuekseen. Kärppien 

yhteistyökumppanina olikin muun muassa Nokia.58 Pesäpallo oli puolestaan noussut Oulussa 

suosion aallonharjalle. Oulun Lipon naiset voittivat SM-kultaa 1994 ja 1995 ja miehet olivat 

Suomen parhaita vuosina 1994 ja 1998.59 Hannu Wilenius kirjoitti lajien välisestä kilpailusta 

ennen kaikkea yhteistyökumppaneita silmällä pitäen:  

Jalkapalloon satsaavia yhteistyökumppaneita on näillä lakeuksilla vähän, ja laji on jäänyt 

musertavasti jääkiekon ja pesäpallon litistyksiin. Jalkapalloon vielä jotain satsaavien 

                                                           
55 Jatkossa MyPa. 
56 Kaleva 15.1. & 25.8.1998. 
57 Kortelainen 2007, 76. 
58 Kulju 2003, 189. 
59 Oinas-Kukkonen 2005, 196. 
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päätöksiin vaikuttaa olennaiselta osaltaan myös se, millä sarjatasolla yhteistyökumppani 

toimii. 60 

Wilenius toi esille jalkapalloilun aseman kaupungin muiden urheilulajien joukossa myös 

kautta 1999 ennakoineessa jutussa:  

Jalkapallo on lajina kaupungissa puhtaasti omasta syystään lapsipuolen asemassa.61 

Kaudella 1999 sekä Tervarit että OLS tavoittelivat sarjanousua 1. divisioonaan. Kauden 

ennakkojutussa Hannu Wilenius kirjoitti, että oululaisseurojen jäämisellä kauden päätteeksi 

2. divisioonaan olisi ollut kielteinen vaikutus jalkapalloilun uskottavuuteen.62  Tervareiden 

nousu kauden 1999 pääteeksi 1. divisioonaan ei vaikuttanut vielä Kalevan suhtatutumiseen 

oululaisen jalkapalloilun uskottavuuteen erityisen paljon.  Tervareiden hävittyä FC Mikkelille 

5-0 tuli Wileniuksen suhtautuminen myös lajin yleiseen tilanteeseen esille: 

 Jos Tervareiden esitys jatkaa nykyistä alavireistä tahtiaan, on talvella ja keväällä taas 

edessä paljon, kenties jopa liian paljon rakennustyötä uskottavuuden palauttamiseksi.63 

Huomionarvoista jutussa on se, että Tervarit oli saavuttanut paikkansa 1. divisioonan 

ylemmässä loppusarjassa, minkä esimerkiksi valmentaja Tomi Molin oli ennen kautta sanonut 

olevan toteutuessaan ”täyden kympin suoritus”.64 Urheilullisen tavoitteen saavuttaneen 

oululaisjoukkueen saama kritiikki yhden heikon ottelun jälkeen oli varsin kovaa. Osaltaan se 

kertoo omaa kieltänsä suhtautumisesta oululaisen jalkapalloilun tilanteeseen.  

Oululaisen jalkapalloilun yleisömäärät kuvattiin pääsääntöisesti kielteisesti. Yleisömäärät 

kertovat suoraan lajin suosiosta ja alhaisten yleisömäärien kytkeminen jalkapalloilun 

yleistilanteeseen oli perusteltua. Kauden 2000 päätyttyä Wilenius summasi oululaisen 

jalkapalloilun tilannetta Tervareiden näkökulmasta: 

Oulun jalkapallo elää edelleen aika lailla alamaissa. Kun kaupungin ykkösjoukkue vetää 

hädin tuskin pari sataa katselijaa, on syytä huoleen monellakin rintamalla.65   

Mikäli aihetta oli, nousi Kalevassa esille yleisömäärät positiivisessa mielessä. Tervareiden ja 

Jaron kärkiottelun raportissa Kai Nevala toi esille ottelun hyvän tunnelman: 

                                                           
60 Kaleva 26.8.1998. 
61 Kaleva 29.4.1999. 
62 Ibidem. 
63 Kaleva 7.9.2000. 
64 Kaleva 29.4.2000. 
65 Kaleva 29.10.2000. 
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Ottelua seurasi 1033 katsojaa, mikä on Tervarien ennätysyleisö ykkösen peleissä. 

Molempien joukkueiden kannustusporukat toivat eloa normaalisti hiljaiseen katsomoon.66 

Kaleva kuvasi yleisömäärät myönteisesti Tervareiden ystävyysotteluissa englantilaisia 

huippuseuroja vastaan. Heinäkuussa 1999 Kaleva uutisoi näyttävästi ja myönteisesti Tervarit-

Leeds ottelusta, joka kiinnosti yleisöä. Ottelun yleisömääräksi ilmoitettiin 4 128 katsojaa.  

Otteluraportti oli myös urheiluosaston pääjuttu.67 Aholan mukaan Kaleva panostaa 

osastojensa pääjuttuihin, joita toimituksessa kutsutaan lähtöjutuiksi. Kalevan 

urheilutoimittajat käyttävät lukijoiden kiinnostuksen mittarina kilpailujen ja otteluiden 

yleisömääriä.68 Leeds-ottelun laaja uutisointi kuvastaakin sitä, että Kalevan kiinnostus riippui 

paljon yleisön kiinnostuksesta. 

Vuoden 2001 aikana Kalevassa ilmestyi enemmän myös Kai Nevalan tekemiä juttuja, joissa 

oululaisen jalkapalloilun tilannetta käsiteltiin. Nevalan kirjoitukset eivät antaneet myönteistä 

kuvaa oululaisen jalkapalloilun yleisestä uskottavuudesta:   

Seuran ihmiset tietävät, että Oulun yrityselämässä suhtaudutaan edelleenkin skeptisesti 

jalkapalloon. Aikaisempien vuosien epäonnistumiset ovat syöneet uskottavuutta ja 

luottamusta kaupungin huippujalkapalloiluun.69  

Aikaisemmin Kalevan sivuilla oululaisen jalkapalloilun tilanteesta oli kirjoittanut pääasiassa 

Hannu Wilenius. Nevala kommentoi näkemystään tuon ajan tilanteesta ja jalkapalloilun 

uskottavuusongelmista Oulussa: 

 Sen näki kaikesta. Ei esimerkiksi jääkiekossa yhteistyökumppaneita tarvinnut 

vakuutella niin kuin jalkapallossa.70  

Toisaalta Nevala toi esille myös oululaisen jalkapalloilun potentiaalin keväällä 2001 kautta 

ennakoineessa kirjoituksessa. Nevalan kirjoitti oululaisen juniorituotannon olleen harvoja 

valonpilkahduksia kaupungin jalkapalloilussa.71 Wileniuksen ja Nevalan 

mielipidekirjoituksissa oli paljon samankaltaisuutta, mutta Nevalan kirjoitus oli vähemmän 

kärjistävä. Myöskään tulevaisuuden suhteen Nevalan juttu ei ollut erityisen skeptinen. Syynä 

Wileniuksen ja Nevalan kirjoituksien eroavaisuuksiin voi olla toimittajien näkemysten ja 

                                                           
66 Kaleva 26.7.2001. 
67 Kaleva 18.7.1999. 
68 Ahola 2007, 15 & 30. 
69 Kaleva 7.4.2001. 
70 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
71 Kaleva 27.4.2001. 
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tyylien erot, mutta toisaalta urheilullisesti oululaisen jalkapalloilun tilanne oli parantunut 

1990-luvun heikoimmista vuosista. Kokeneella Wileniuksella oli myös laajempi perspektiivi 

oululaiseen jalkapalloiluun, mikä näkyi oletettavasti epäilevämpänä suhtautumisena. 

Jalkapalloväen yhteistyön puutteellisuus näkyi oululaisen jalkapalloilun yleistilannetta 

kuvattaessa ajoittain. Palloliiton Pohjois-Suomen piirin johtajan Mauri Alatalon ja valmentaja 

Juha Malisen kommentit pohjoissuomalaisen jalkapalloilun ongelmista kuvasivat tilannetta. 

Alatalon näkemys seurojen välisestä yhteistyöstä oli varsin kriittinen.72 Malinen toi 

haastatellussaan puolestaan esille FC Oulun talousongelmat hänen valmentaja-aikanansa. 

Myös Malinen peräsi yhteistyötä ja ”vastarannan kiiski-asenteen” välttämistä. Malinen näki 

myös myönteisiä seikkoja oululaisessa jalkapalloilussa. 

 Oulussa ainakin puhutaan jalkapallo-olosuhteista, avoimuudesta ja yhteistyöstä seurojen 

ja eri lajienkin välillä.73  

 

1.2. ”Amatöörihykertelystä ammattimaisuuteen” 

 

Jalkapalloilun heikosta tilanteesta huolimatta Kalevan suhtautuminen uusiin seurajohtajiin ja 

seuroihin oli vuonna 1998 sangen hyvä. Kirjoituksissa esille tuodut menneisyyden virheet ja 

seurajohtamiseen liittyvän vaikean tilanteen esille tuominen korostivat osaltaan myönteistä 

suhtautumista uusiin seurajohtajiin Kalevassa. Kesällä 1998 Kaleva käsiteli sekä Tervareiden 

että OLS:n tilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita. Otsikko ”Amatöörihykertelystä 

ammattimaisuuteen” kytkeytyi seurajohtamiseen ja tausta-asioiden hoitoon. Hannu Wilenius 

kuvasi Tervareiden taustahenkilöiden motiivit vilpittömiksi ja myös tulevaisuuden suhteen 

Wilenius osoitti jo hivenen luottamusta: 

Lähimainkaan ongelmatonta ei ole Tervareidenkaan jokapäiväinen elo. Raha on lujassa, 

ja kun näin on, jää myös taustatyön tekeminen harvojen harteille. Näiden harvojen motiivi 

työn tekemiseen on ihailtavan aitoa. Se on kasautunut vuosien ja vuosikymmenien saatossa 

eri asioista johtuen niin suureksi, että tulostakin saattaa aivan hyvin syntyä.74 

                                                           
72 Kaleva 11.2001. 
73 Ibidem. 
74 Kaleva 26.8.1998. 
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Wilenius oli käsitellyt Tervareiden perustajajäseniä Jussi Törmää, Tapio Haapaniemeä ja 

Tarmo Kouvaa jo kesällä 1997 myönteisessä jutussa.75 Kai Nevala kuvailee haastattelussa 

mahdollisia syitä Wileniuksen positiiviseen näkemykseen Tervareista:  

Ehkä Tervarit nähtiin silloin uutena, puhtaalta pöydältä aloittaneena raikkaana 

vaihtoehtona.76  

Urheilu itsessään tarjoaa tyypillisiä aineksia journalistiseen draamaan, jonka yksi 

peruselementti on vastakkainasettelu.77 Kaudella 1999 oululaisseurojen Tervareiden ja OLS:n 

tavoittelema sarjanousu tarjosi hyvät ainekset draamaan rakentamiseen. Odotukset tulevaa 

kautta ja oululaisseurojen kilpailua kohtaan näkyivät Kalevassa Hannu Wileniuksen 

tekemässä jutussa ”Oululainen pudotuspeli alkaa”. Wilenius kirjoitti odotuksia kasvattavin 

sanavalinnoin ennakkoasetelmien ”kihelmöivästä” tilanteesta ja totesi, että ”Lohkon 

hegemoniataistelu ei varmasti ole vaisuimmillaan Oulussa”.78 Valmentajien haastattelujen 

avulla oululaisseurojen välille rakentui jo ennen kauden alkamista Kalevassa kilpailullinen 

jännite. Myös jutun kuva ja kuvateksti korostivat vastakkainasettelua: 

 Kakkosdivarissa on tilaa molemmille. Ykkösdivarissa ei niinkään. Kumpi väistyy vai 

väistyykö kumpikaan?79  

Hannu Wilenius oli jo edellisenä vuonna kirjoittanut Kalevassa Tervareiden ja OLS:n välisen 

kilpailun elementeistä, viitaten esimerkiksi kamppailuun yhteistyökumppaneista ja 

oululaisista pelaajista.80 Oululaisten joukkueiden välinen kilpailu ei kuitenkaan ollut ainoa 

draaman rakennusaines kauden 1999 ennakkokirjoittelussa, vaan Wilenius nosti esille myös 

koko oululaisen jalkapalloilun uskottavuuden ja sen puolesta pelaamisen: 

Jos toinen nousee, on se toiselle joukkueelle melkoinen takaisku.  Jos molemmat jäävät 

pällistelemään kakkoseen merkitsee se jälleen yhtä uskottavuuskolausta koko oululaiselle 

jalkapallolle.81 

Oululaisjoukkueiden välille Kalevassa rakentunut urheilullinen draama ei ilmennyt järin 

negatiivisena vastakkainasetteluna kauden edetessä. Esimerkiksi joukkueiden valmentajat 

kommentoivat Kalevassa, että tärkeintä olisi erityisesti oululaisen joukkueen sarjanousu. 

                                                           
75 Saarinen 2014, 23. 
76 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
77 Virtapohja 1998, 84, 239.  
78 Ibidem. 
79 Kaleva 7.5.1999. 
80 Kaleva 25.8.1998. 
81 Kaleva 7.5.1999. 
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Myös kommentit toisia seuroja koskien olivat myönteisiä. Hyvähenkinen vastakkainasettelu 

näkyi syksyn paikallisottelua ennakoineessa Tervareiden Sasu Iivosen ja OLS:n Vesa Kiljusen 

haastatteluun pohjautuvassa jutussa ”90 minuuttia eri rooleissa”. Jutussa todetaan oululaisten 

etsivän omaa joukkuettaan.82 Tervareiden puheenjohtaja Jussi Törmä sanoi haastattelussaan 

vuonna 2013, että varsin reilu ja oululaisen jalkapallon eteen tehtävä työ ei ollut pelkkää 

Kalevan sivuilla näkynyttä sanahelinää:  

Verrattuna esimerkiksi AC Oulun ja OPS:n nykyiseen yleiseen vastakkainasetteluun, oli 

tilanne tuolloin täysin erilainen.83 

Kotila tuo esiin, että paikallisotteluiden uutisoinnissa tulee urheilujournalismin olla 

taustoistaan huolimatta puolueeton.84 Kaiken kaikkiaan Kalevan suhtautuminen Tervareiden 

ja OLS:n välillä kaudella 1999 oli hyvin tasapuolista, eikä lehdessä näkynyt viitteitä 

puolueellisuudesta. Myös Jussi Törmä sanoi haastattelussa, ettei kokenut Kalevan asettuneen 

kummankaan seuran puolelle.85  

1990-luvun lopussa jalkapalloilussa elettiin kansainvälistymisen kautta. Suomessa 

jalkapalloilun globalisoituminen on näkynyt esimerkiksi pelaajasiirtoina, kansainvälisinä 

otteluina ja muuna vilkastuneena kanssakäymisenä.86 Oululaisseuroista kansainvälistyminen 

näkyi varsinkin Tervareiden osalta. Tervarit ilmoitti kesällä 1999 aloittavansa yhteistyön 

hollantilaisten jalkapallovaikuttajien kanssa. Kesken kauden Tervareiden valmentajaksi saapui 

hollantilainen Theo de Jong ja seura ilmoitti myös laajemmasta yhteistyöstä hollantilaisten 

kanssa. Kalevan suhtautuminen ennen kaikkea Theo de Jongin saapumiseen oli erittäin 

myönteinen. Tervareiden johtajista Tapio Haapaniemi sanoi de Jongin saapumisen 

tarkoittavan Tervareiden kansainvälistymistä ja viittasi yhteistyöhön sanomalla ”porttien 

olevan auki Eurooppaan” viimeistään syksyllä.87  

Pänkäläisen ja Laineen mielestä urheilujournalismista puuttuu täysin tutkiva journalismi.88 

Myös Malinen päätyi tulokseen, jossa määrällisesti tarkasteltuna tutkivaa journalismia esiintyy 

urheilusivuilla vähän. Malinen näki tälle yhdeksi syyksi rajalliset resurssit ja ajan puutteen.89 

Samoja viitteitä on havaittavissa myös Kalevan hollantilaisyhteistyön alkamista käsitelleessä 

                                                           
82 Kaleva 26.5.1999. 
83 Jussi Törmän haastattelu. Oulu 18.12.2013. 
84 Kotila 2013, 21. 
85 Jussi Törmän haastattelu. Oulu 18.12.2013. 
86 Itkonen & Nevala 2007a, 11–20. 
87 Kaleva 14.7.1999.  
88 Laine 2011, 238; Pänkäläinen 1998a, 35. 
89 Malinen 2011, 110–111. 
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uutisoinnissa. Hollantilaisen huippuammattilaisen saapuminen Suomen kolmanneksi 

korkeimmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen valmentajaksi oli eittämättä varsin merkittävä 

ja suuri tapahtuma. Uimosen mukaan parhaimmillaan tiedotustilaisuuden info ajaa järjestäjän 

etua silloin, kun viesti menee perille sellaisenaan.90 Uimosen esille tuomasta näkökulmasta 

tarkasteltuna hollantilaisyhteisyön alkamiseen liittynyt uutisointi Kalevassa meni Tervareiden 

suunnitelmien mukaan. Kai Nevalan suhtautuminen hollantilaisyhteisyön alkamiseen oli 

erittäin myönteinen. Jutun informaatio välittyikin tiedotustilaisuuden pitäneiden 

Tervarihenkilöiden, kuten Tapio Haapaniemen, kommenteista ja Ville Väisäsen 

haastattelusta. Nevala toi esille tapahtuman harvinaisuuden, mutta ei pohtinut tapahtuman 

syitä tai yksityiskohtia tarkemmin. Nevala sanookin myöhemmin, että nykyään hän analysoisi 

enemmän nimenomaan de Jongin motiiveja:  

Siinä on esimerkki jutusta, jonka nykyään tekisin eri tavalla. Nykyään analysoisin 

enemmän, miksi tämmöinen henkilö tulee. – – Silloin olin ollut pari kuukautta hommissa 

kesätoimittajana.91 

Kausien 2000–2002 aikana Tervarit pelasi siis ainoana oululaisjoukkueena 1. divisioonassa. 

Kalevan huomio alkoikin kiinnittyä oululaisseuroista eniten juuri Tervareihin. Hyvien 

peliesitysten jälkeen Tervarit sai varsin myönteistä palautetta Kalevan otteluraporteissa 

kauden 2000 aikana. Tervarit alkoi profiloitua myös positiivisesti seurana, jossa oli paljon 

nuoria pelaajia ja Wileniuksen mukaan ”vuosien aikana Tervareista muodostunut kuva 

”konkaripitoisena” joukkueena oli virheellinen”.92 Tervareiden pelatessa oululaisseuroista 

korkeimmalla se näkyi kuitenkin myös Kalevan sivuilla eräänlaisena vastuunkantajana 

oululaisen jalkapallon ja sen uskottavuuden kannalta. Osittain oululaisen jalkapalloilun 

heikon uskottavuuden takia Tervarit saikin varsin voimakasta kritiikkiä Kalevassa. 

Kansainväliselle jalkapallojournalismille yleistä on metaforien käyttäminen.93  Oululaisseuran 

hävittyä FC Mikkelille esitti Wilenius varsin monenkirjavin metaforin kritiikkiä Tervareita 

kohtaa:  

FC Mikkeli oli Castrenin kentällä kotijoukkuetta edellä ihan kaikessa, mikä vähänkin 

liittyi jalkapalloon. Vieraat iloitsivat pelaamisesta, halusivat menestyä, liikkuivat ja olivat 

                                                           
90 Uimonen 2009, 234. 
91 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
92 Kaleva 21.8.2000. 
93 Crolley & Hand 2002, 5–6. 
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myös fyysisesti hirveän paljon parempia kuin tolkuttomasti pelanneet ankanpoikamaiset 

vastustajansa.94 

Wilenius kirjoitti otteluraportissaan, että huonojen otteiden jatkuessa edessä saattaa olla 

jälleen liikaa työtä uskottavuuden parantamiseksi. Kritiikki kohdistui suoraan Tervareiden 

joukkueeseen ja pelillisiin tapahtumiin seurajohtajien ja menneisyyden virheiden sijasta. 

Pirttimäen mukaan medialla on mahdollisuuksia vaikuttaa urheilijaan.95  Kirjoituksessa olikin 

suoraan oululaisjoukkueeseen kohdistunut herättelevä sävy.  

Kauden päätyttyä Hannu Wileniuksen yhteenvedossa tuotiin esille Tervareiden pelillinen 

onnistuminen, mutta seuran talousasioita kohtaan oli näkemys pessimistinen: 

Kilpailullisesti Tervarit saavutti kauden tavoitteensa jo yli kaksi kuukautta sitten. Sen 

jälkeen ilmassa oli paitsi paljon vesisadetta, myös enemmän tai vähemmän pelailun makua. 

Taloudellisesti Tervarit ei mahtanut pärjätä ollenkaan niin hyvin kuin kentällä...96 

Viittausta heikkoon taloudelliseen pärjäämiseen tuotiin esille toimittajan arveluna, mitä ei 

perusteltu tarkemmin esimerkiksi tilinpäätöksen tai haastattelujen muodossa. Wilenius 

kirjoitti jutussaan Tervareiden alhaisista katsojamääristä.97 Katsojamäärät olivatkin 

Wileniuksen ainoa viittaus mahdollisten talousongelmien syihin. On myös mahdollista, että 

Wilenius oli kuullut epävirallisia tietoa heikosta taloustilanteesta. Vuosi 2000 todellakin oli 

Tervareille ongelmallinen. Yhdysaltalainen ZZ Top-yhtye oli perunut esiintymisensä 

Tervareiden järjestämässä konsertissa, mitä Jussi Törmä piti jopa ratkaisevana tekijänä seuran 

tulevaan konkurssiin.98  

Kauden 2001 aikana alkoi Tervarit tulla Kalevan jalkapallokirjoittelussa esille 

talousongelmien takia. Ensimmäisen kerran seuran talousongelmat ilmenivät vuoden aikana 

Kalevassa yleisönosastokirjoituksessa: 

Luulisi enemmän tai vähemmän taka-alalle siirtyneiden perustajajäsenien ”kääntyvän 

haudassaan” nykytilannetta tarkasteltaessa. Rehellisyys on vaihtunut epärehellisyyteen ja 

pyyteettömyyden tilalle on tuotu ahneus, nimenomaan seurajohdossa. Näyttää siltä, että 

                                                           
94 Kaleva 7.9.2000. 
95 Mäkelä & Pirttimäki 2010, 28–29. 
96 Kaleva 29.10.2000. 
97 Ibidem. 
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seura on siinä tilassa, että joku/jotkut lypsää sitä tyhjiin, eli ottaa rahat pois kuolevasta 

tuotteesta.99 

Yleisönosastokirjoituksen kritiikki kohdistui varsin suoraan seuran hollantilaisomistajiin, ei 

perustajajäseniin Jussi Törmään, Tapio Haapaniemeen tai Tarmo Kouvaan. Nimimerkillä 

esiintyvän kirjoittajan tietolähteistä, tiedon todenperäisyydestä tai motiiveista on 

luonnollisesti vaikea saada varmuutta.  

Kaleva oli uutisoinut Tervarien ja pesäpalloseura Oulun Lipon maksamattomista kenttä- ja 

harjoitusmaksuista lyhyesti jo edellisenä syksynä.100 Ensimmäistä kertaa Kaleva uutisoi 

Tervareiden palkanmaksuongelmista syyskuussa 2001 Pallo-Iirot-Tervarit otteluraportin 

yhteydessä. Hannu Wileniuksen mukaan seura ei ollut pystynyt maksamaan sovittuja maksuja 

pelaajille ja valmentajille, mikä näkyi myös kentällä. Wilenius kirjoitti, että Tervaripelaajat 

olivat luottaneet seuran pystyvän maksamaan myöhästyneet maksunsa heinäkuun Charlton-

ottelun jälkeen. Tapahtuma oli ollut taloudellinen pettymys. Wilenius mainitsi myös, että 

Tervaripelaajat saivat odottaa maksujaan myös vuotta aikaisemmin. Wileniuksen antama 

kuva Tervareiden maksuongelmista oli varsin mielenkiintoinen, sillä hän viittasi seuraa lähellä 

olleeseen lähteeseen.101 Näin ollen Wileniuksen kirjoitusta talousongelmista ei esitetty 

arveluna vaan lähteen esille tuominen toi enemmän uskottavuutta kirjoitukseen. Se, ettei 

Kaleva ollut raportoinut edellisellä kaudella Tervareiden maksamattomista velvoitteista, 

saattoi johtua siitä, etteivät Kalevan toimittajat tienneet ongelmista tarkkaan. Toisaalta 

esimerkiksi Nevalan mielestä suhteellisen pienten maksujen myöhästyminen ei välttämättä 

ole iso uutisjuttu.102 Samoin Kanerva kirjoittaa, että Suomessa elannoksi jalkapalloa pelaavien 

arki saattaakin olla karua, esimerkiksi palkanmaksun myöhästymisen takia.103 Tervareiden 

laskusuuntainen pelivire yhdistettynä selviin talousongelmiin tekikin asiasta varmasti 

merkittävämmän ja näkyi näin ollen myös Kalevan sivuilla.  

Talousongelmia puitiin lisää syksyn aikana Tervareiden otteluraporteissa. Tervareiden 

kapteeni Marko Mäenpää sanoi, ettei Tervarit ole hävinnyt yhtään ottelua tahallaan. 

Valmentaja Molin puolestaan perusteli heikosti sujunutta loppukautta epäsuorasti 

                                                           
99 Kaleva 22.7.2001. Mielipidekirjoitus. 
100 Kaleva 3.11.2000. 
101 Kaleva 9.9.2001. 
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talousvaikeuksilla.104 Pelaajien ja valmentajan kommentit palkanmaksuongelmiin liittyen 

kertoivat osaltaan ongelmien todenperäisyydestä.  

Kalevan lopulta varsin vaisu suhtautuminen Tervareiden talousongelmiin välittyi 

toimitusjohtaja Marko Saranlinnan haastattelusta urheilutoimituksen silloisen johtajan 

Markku Peuran tekemässä jutussa. Jutussa Saranlinna myönsi talousvaikeudet, mutta visioi 

samalla Tervareiden eurocupotteluista Raatissa.105 Juttu perustui ennen kaikkea Saranlinnan 

kommentteihin, eikä jutusta välity Markku Peuran kriittistä opponointia. LUOSTARINEN 

kirjoittaa, että julkisuudenhallinnalla tarkoitetaan tavallisimmin pyrkimystä hankkia 

myönteistä julkisuutta. Tämän lisäksi julkisuudenhallinnalla voidaan pyrkiä kielteisen 

julkisuuden estämiseen tai pysyttäytymiseen poissa julkisuudesta. Julkisuudenhallinnalla 

voidaan myös koittaa pyrkiä vaikuttamaan tiedotusvälineissä käytävän keskustelun 

aihevalintoihin ja painotuksiin.106 Kai Nevalan mielestä oli varsin tyypillistä, että seurat 

pyrkivät kielteisen uutisen jälkeen tuomaan myönteistä kuvaa julkisuuteen. Seura saattoi 

tarkoituksella antaa julkisuuteen dissinformaatiota, jolla esimerkiksi sponsoriehdokas 

saataisiin vakuutettua.107 Saranlinnan haastattelussa oli viitteitä tarkoitukselliseen 

vakuutteluun.  Esimerkiksi jutun ilmestymisajankohtana Tervarit oli ollut esillä kielteisesti 

julkisuudessa. Saranlinna myönsi jutussa ongelmat ja eritteli niiden syitä, mikä osaltaan saattoi 

lisätä kommenttien uskottavuutta. Saranlinna loi myös uskoa valoisampaan tulevaisuuteen 

varsin tunteita herättävin sanavalinnoin: 

Aina kun on oikein tiukkaa, istun Raatin katsomossa seuraamassa Tervarien Eurocupin 

peliä. Se antaa kummasti voimaa ja uskoa, että jalkapallo on Oulun seuraava kova 

juttu.108 

Pänkäläisen mukaan Suomessa on julkaistu lukuisia urheilujuttuja, joissa lähdekritiikki on 

unohdettu. Tällaisissa jutuissa tietolähteen annetaan puhua julkisuudessa ilman, että hänen 

motiivejaan kysytään.109 Eurocup-otteluilla haaveilu tuossa tilanteessa antoi kuvaa 

paremmasta tulevaisuudesta, mutta kuulosti varsin epärealistiselta. Vaikka jutussa kirjoitettiin 

talousongelmista ja niiden syistä, ei siitä juurikaan välittynyt Peuran omaa mielipidettä 

Tervareiden tilanteesta. Jutusta välittynyt kuva Tervareiden tilanteesta ja toimitusjohtaja 

Saranlinnasta perustuikin Saranlinnan varsin tunteita herättäviin sananvalintoihin. 

                                                           
104 Kaleva 16.9.2001; Kaleva 24.9.2001. 
105 Kaleva 18.9.2001. 
106 Luostarinen 1998, 189. 
107 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
108 Kaleva 18.9.2001. 
109 Pänkäläinen 1998b, 171. 
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Kokonaisuudessaan on perusteltua olettaa, että Saranlinna antoi varsin tarkkaan harkitun 

lausunnon Tervareiden tilanteesta.  

Laineen mukaan suomalaisessa urheilujournalismissa ei etsitä syntipukkeja, kuten 

urheilujournalismissa yleisesti on tapana. Sen sijaan suomalaisten urheilujournalistien 

antamaan suorituskritiikkiin liitetään usein jonkinlainen puolustelu. Kielteisistä 

urheiluasioista kyllä tiedotetaan, mutta niitä ei tongita.110 Vaikka kyseessä ei ollut 

urheilusuorituksen arviointi, Markku Peuran varsin neutraalin suhtautumisen voidaan katsoa 

kuvastavan urheilujournalismille tyypillistä kritiikin puutetta. Peuran juttujen kohdalla 

kysymys lienee myös toimittajan tyylistä ja jutun perusteella voidaan todeta Peuran edustavan 

vanhempaa ja kritiikitöntä toimittajakuntaa. Laineen tutkimuksessa toimittajien 

haastatteluissa puhutaan vanhemman toimittajakunnan harjoittamasta 

”kannustusjournalismia”.111 Tällaista voidaan myös Peuran katsoa harjoittaneen Kalevassa: 

                        Tervari-henki kestää kovimmassa ärjänteessä.112 

Laineen mukaan suomalaisissa sanomalehdissä ei esimerkiksi jääkiekkoseurojen surkeaa 

taloustilannetta käsitellä kriittisissä reportaaseissa.113 Uimosen mukaan journalistit ovat 

mieltyneitä epäkohtien paljastamiseen. Epäkohdat saattavat johtaa jopa asianomaisen 

henkilön eroamiseen.114 Toisaalta Uimonen nostaa esille urheilujournalismin puhuttaessa 

suomalaisen journalismin sisäsiisteydestä. Uimonen pohtii myös sitä, että urheilujournalistien 

aktiivisempi ote dopinginkäytön tutkintaan Suomessa olisi saattanut toimia pelotteena 

urheilijoille.115  Kenties on aiheellista pohtia, olisiko Kalevan aktiivinen ote esimerkiksi 

jalkapalloseurojen taloudellisen toiminnan tutkimiseen terävöittänyt myös oululaisten 

urheiluseurojen johtajien toimintaa. 

Talousongelmiin liittyviin seikkoihin ei Kalevassa pureuduttu lopulta kovinkaan syvällisesti 

syksyn 2001 aikana. Syyllisiä ja tarkkoja ongelmia ei tuotu juurikaan esille, eikä Kalevasta 

välittynyt kuvaa, että tapaukseen olisi syvällisesti pureuduttu. Tarkemmin Tervareiden 

taloustilanne tuli ilmi vain Marko Saranlinnan omista Kalevaan antamistaan kommenteista. 

Kirjoittelu palkanmaksuongelmista ei kuitenkaan ollut erityisen aggressiivista ja kriittistä 

varsinkin, jos sitä vertaa Wileniuksen kirjoitteluun koskien menneisyydessä tehtyjä virheisitä. 

                                                           
110 Laine 2013, 250, 318. 
111 Laine 2013, 250. 
112 Kaleva 18.9.2001. 
113 Laine 2011, 238. 
114 Uimonen 2009, 73. 
115 Uimonen 2009 80–81. 
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Aihetta ongelmien epäilyyn luulisi menneisyyden takia kuitenkin olleen. Todennäköisesti yksi 

rajoittava tekijä tehdä tutkivaa journalismia oli rajallinen aika. Silloisen kaupungin 

ykkösjoukkueen ongelmiin suhtautuminen kuvastaa kuitenkin myös kritiikitöntä 

suhtautumista ajankohtaisiin ongelmiin.  

Tervareille viimeiseksi 1.divisioonassa jäänyt sarjakausi 2002 oli hankala. Kaleva uutisoi myös 

kentän ulkopuolisista ongelmista. Heinäkuun 30. päivänä Kalevan urheiluosaston etusivulla 

ilmestyi Kai Nevalan juttu ”Tervarien soppa käymistilassa”. Nevala kirjoittaa toimitusjohtaja 

Marko Saranlinnan ja kaudella 2002 valmentajana toimineen Theo de Jongin ympärillä 

pyörineen paljon huhuja ja varsinkin Saranlinnan spekuloitiin mahdollisesti jättävän 

tehtävänsä. Nevalan mukaan Saranlinna oli jäänyt pahasti ”puun ja kuoren väliin raha-asioita 

selvittäessään”. Jutussa Tervareiden puheenjohtaja Tapio Haapaniemi sanoi Saranlinnan 

olleen ”parin viikon lomalla”.  De Jong oli Kalevan mukaan puolestaan Hollannissa 

polvileikkauksessa. Haapaniemen kiteytys asian tiimoilta oli varsin ympäripyöreä: 

 Kaikenlaisia huhuja sitä kiertää. Vielä ei ole sataprosenttisen varmaa miten jatkamme 

eteenpäin: mikä organisaatio ja mikä malli.116  

Jussi Törmän mukaan kesällä 2002 tapahtui välirikko Tervarit ry:n jäsenten ja seuran 

hollantilaisomistajien kanssa. Törmän mukaan välirikon syy oli de Jongin ja toimitusjohtaja 

Saranlinnan pyrkimykset ohittaa ry:n jäsenet Jussi Törmä, Tarmo Kouva ja Tapio 

Haapaniemi seuran tulevaisuuden suunnitelmissa koskien esimerkiksi pelaajakauppoja. 

Tuolloin Tervarit ry:n jäsenet myös tiesivät, että seuran rahat olivat lopussa.117 Juttu antoi 

kuvan todella sekavasta tilanteesta, mutta välirikosta Tervareiden johdossa ei Kaleva 

uutisoinut missään vaiheessa. Uutisoinnin epämääräisyys ja toisaalta Törmän kommentit 

kertovat siitä, ettei esimerkiksi Kalevalla ollut tarkkaa tietoa seuran sisällä tapahtuneista 

asioista. 

Kuneliuksen mukaan negatiivisuus on yksi journalismin uutisarvoja.118 Tervareiden sekava ja 

ongelmallinen tilanne sai osakseen Kalevassa jonkin verran huomiota syksyn 2002 aikana. 

Lokakuussa Kaleva uutisoi Kimmo Hurtigin johtavan Tervareiden peliä de Jongin ollessa 

edelleen poissa. Tervareiden vaikea tilanne näkyi myös toimittaja Lasse Kyllösen 

otteluraportissa oululaisten voitettua WG-62:n. Jutussa ”Pelaajisto ei kriisissä” Kyllönen 

                                                           
116 Kaleva 30.7.2002. 
117 Jussi Törmän haastattelu. Oulu 18.12.2013. 
118 Kunelius 2003, 190–191. 
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antoi seurajohdolle ankaraa kritiikkiä, mutta kehui pelaajien asennetta vaikeassa tilanteessa.119 

Kehumalla pelaajien esityksiä ja kritisoimalla seurajohdon toimintaa loi Kaleva hyvin 

vastakohtaisen kuvan eri toimijoiden välille. Kritiikki ei sinänsä ollut analyyttista ja syvällistä. 

Joka tapauksessa verrattuna Markku Peuran juttuihin Kyllösen suhtautumisessa näkyi 

piirteitä siitä, että nuoremman polven toimittajat esittivät kritiikkiä herkemmin. 

Mahdollisista epäselvyyksistä Tervareiden toimihenkilöiden välillä oli Kalevassa kirjoitettu 

hieman jo ennen kesää 2002 yleisönosastokirjoituksessa edellisenä vuonna. Myös uutta 

fuusioseuraa rakentanut Miika Juntunen oli kritisoinut Tervareiden hollantilaisomistajia 

lokakuussa 2001 ja tammikuussa 2002 fuusioseuran perustamispyrkimyksiä koskeneissa 

jutuissa. Juntusen mukaan oululainen jalkapallo oli pelastettava sillä, ”Nyt raha virtaa 

Hollantiin.” Kummassakaan jutussa ei Kalevan esitystapa tukenut selvästi Juntusen väitteitä 

Tervareiden hollantilaisomistajista. Lokakuun jutussa Kai Nevala kysyi myös Tervareiden 

toimitusjohtaja Marko Saranlinnan mielipidettä. Tammikuussa Nevala kirjoitti ”Juntusen 

lyövän vanhoilla aseillaan”.120  

Mielenkiintoista Tervareiden epäselvien talousasioiden uutisoinnissa oli joka tapauksessa se, 

että kriittinen ja epäilevä suhtautuminen seuran hollantilaisomistajiin tuli Kalevassa ilmi 

ainoastaan yleisönosastokirjoituksessa kesällä 2001 ja Miika Juntusen kommenteissa 

fuusioseuraa koskeneissa jutuissa. Jussi Törmän haastattelun perusteella väärinkäytöksiä 

todellakin tapahtui. Kovinkaan laajaa tutkivaa journalismia ei Tervareiden tapauksen osalta 

Kalevassa ilmestynyt vuosien 1998-2002 aikana. 

Kausi 2002 päättyi lopulta Oululaisten seurajoukkueiden fuusioon. Fuusiota koskevaa 

kirjoittelua oli Kalevassa jo syksyllä 2001. Tuolloin Miika Juntunen yritti saada OPS:n, OLS:n 

ja OTP:n yhteistyöseuraan 1. divisioonaan Tampereen Palloveikkojen tilalle. Elokuussa 2002 

Markku Peura kirjoitti varsin pitkällä olevista neuvotteluista yhteistyöseurasta, jossa OTP:n, 

OLS:n ja OPS:n lisäksi olisi mukana Tervarit.121 Seurojen välinen yhteistyö konkretisoitui 

syyskuussa. Kaleva uutisoi tuolloin seurojen päässeen sopimukseen yhteisestä seurasta, joka 

tavoittelee Tervareiden sarjapaikkaa. Jutussa kävi ilmi, että sarjapaikan saamisen edellytyksenä 

oli Tervarien kilpailutoiminnasta syntyneiden velvoitteiden hoitaminen kuntoon. 

Yhteistyöseuran työryhmä kertoi jutussa voivansa hoitaa Tervareiden ”muutaman 

sadantuhannen vanhan markan” velvoitteet kuntoon.122  Kalevan suhtautuminen 

                                                           
119 Kaleva 3.10.2002. 
120 Kaleva 9.10.2001; Kaleva 31.1.2002. 
121 Kaleva 21.8.2002. 
122 Kaleva 10.9.2002. 
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fuusioseuran perustamiseen oli varsin maltillinen. Skeptisyyttä eikä myönteisiä visioita 

tulevaisuudesta maalattu.  

Kaiken kaikkiaan Kaleva suhtautui Tervareiden joukkueeseen vuosien 1998–2002 aikana 

myönteisesti. Suuria odotuksia Tervareiden noususta Suomen huipulle ei Kaleva kuitenkaan 

esittänyt. Tervareiden toiminnasta aiheutuneita velvoitteita ei Kaleva tuonut esille 

dramaattisesti. Sen sijaan hivenen dramaattisia olivat Tervareiden kauden loppupuolen 

otteluraportit, sillä sarjan häntäpäähän ajautunut Tervarit pelasi tuolloin fuusioseuran tulevan 

sarjapaikan puolesta. Tervareiden varmistettua lopulta sarjapaikan kauden viimeisessä 

ottelussa kirjoitti Lasse Kyllönen: 

 Katsomosta poistui tyytyväisiä miehiä pitkissä puvuissaan.123 

 

1.3. Lahjakkaat nuoret oululaisen jalkapalloilun valopilkkuina  

 

Kuneliuksen mukaan henkilöitävyys on yksi median keskeisiä uutiskriteereitä.124 Malisen 

mukaan tämä henkilökeskeisyys uutiskriteerinä pätee myös urheilujournalismiin. Ihmisiä 

kiinnostaa tietää, millaisia ihmisiä tulosten takaa löytyy. Tähän urheilujournalismi vastaa 

henkilöjutuillaan, joissa käsitellään myös paljon urheilun ulkopuolisia asioita. 125  Oululaisten 

jalkapalloseurojen valmentajat olivatkin usein Kalevassa esillä. Valmentajista tehtiin 

henkilöjuttuja, ja he kommentoivat joukkueeseen liittyviä seikkoja esimerkiksi ottelujutuissa 

ja kautta ennakoineissa jutuissa. Kalevan suhtautuminen oululaisiin jalkapallovalmentajiin 

vuosien 1998–2002 oli kaiken kaikkiaan varsin hyvä. Vuosien 1998–1999 Tervareiden Ilkka 

Matila ja OLS:n Ari Härkönen aikana esiintyivät Kalevassa myönteisessä valossa. Esimerkiksi 

kauden 1999 ennakossa Hannu Wilenius kirjoitti Ari Härkösestä ja OLS:n joukkueesta 

valmentajan hyvää asennetta korostaen:  

Mikäli edes osa valmentaja Härkösen taistelutahdosta siirtyy nuoriin pelaajiin, on 

oululaisryhmä kauden aikana vaikea voitettava.126 

Kalevan myönteinen suhtautuminen oululaisiin valmentajin kuvastui Tervareita kausien 

2000–2002 aikana valmentaneeseen Tomi Moliniin liittyvissä jutuissa. Tervareiden pelatessa 

                                                           
123 Kaleva 14.10.2002. 
124 Kunelius 2003, 191. 
125 Malinen 2011, 26; Kotila 2013, 20. 
126 Kaleva 7.5.1999. 
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ainoana oululaisseurana 1. divisioonassa oli Molin valmentajista eniten esillä Kalevan jutuissa. 

Esimerkkinä Kalevan urheilujournalismin henkilökeskeisyyteen käy kauden 2000 

ennakkojuttu, joka rakentui valmentaja Tomi Molinin persoonan ympärille. Sympaattista ja 

inhimillistä kuvaa Molinista korosti hänen päätoiminen työskentelynsä ala-asteen opettajana, 

joka kävi ilmi Wileniuksen tekemästä jutusta. Esimerkiksi jutun toisessa kuvassa Molin jakaa 

historian kokeita oppilailleen.127 

Wileniuksen myönteinen suhtautuminen Tervareiden valmentajaan näkyi myös kesällä 2000. 

Tervarit oli hyvän alkukauden jälkeen hävinnyt FC Mikkelille 0-5, ja Wilenius kirjoitti 

kriittisessä otteluraportissaan:    

Tällä hetkellä Molinia ei käy kateeksi. Alkusarjassa mies teki keskinkertaisesta 

joukkueesta hyvän ja nosti sen ylempään loppusarjaan.   

Laineen yksi tutkimustuloksista on se, että suomalaisen urheilujournalismin terävin kritiikki 

kohdistetaan joukkueiden tappioihin. Joukkuetta on helpompi kritisoida kuin yksilöä, johon 

toimittaja saattaa törmätä seuraavankin ottelun lehdistötiloissa.128 Kalevan myönteisessä 

suhtautumisessa Molinin onkin varmasti osittain kyse tästä. Heikosta ottelusta ja ankarasta 

kritiikistä huolimatta, asetti Wilenius Molinin asemaan, jossa valmentaja oli syytön ongelmiin.  

Myönteinen suhtautuminen Moliniin näkyi myös, kun hänen sopimustansa Tervareiden 

kanssa ei jatkettu kauden 2001 päätteeksi. Hannu Wilenius syventyi Molinin tilanteeseen 

tarkemmin henkilöjutussa ”Lopputili ei lämmitä”. Tarkka ja kerronnallinen kuvailu 

tapahtumista, sekä Wileniuksen kommentit vahvistivat kuvaa Molinista sympaattisena 

henkilönä. Jutusta välittyi myös kuva Molinista uhrina, sillä hänen halunsa jatkaa Tervareiden 

valmentajana ja päätöksen yllätyksellisyys tuli hyvin esille. Molin totesikin tilanteen, jossa 

hänen sopimustansa ei jatkettu, olleen ”jopa shokki”. Juttu antoi varsin yksipuoleisen kuva, 

Tervareiden valmentajatilanteesta, eikä Kalevassa juurikaan tuotu esille esimerkiksi 

toimitusjohtaja Marko Saranlinnan näkemyksiä siitä, miksi Molinin sopimusta ei jatkettu.129  

Kalevan suhtautuminen esimerkiksi Tomi Moliniin ja kausilla 1999 ja 2002 Tervareiden 

valmentajana toimineen Theo de Jongiin oli varsin erilainen. Kalevan suhtautuminen de 

Jongiin oli lopulta varsin neutraali, eikä esimerkiksi hänen yksityiselämäänsä tuotu esille 

lainkaan. De Jongin saavuttua ensimmäistä kertaa Tervareiden valmentajaksi vuonna 1999 

                                                           
127 Kaleva 29.4.2000. 
128 Laine 2013, 250. 
129 Kaleva 20.10.2001. 
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kirjoitti Kai Nevala kritiikittömästi de Jongista. Myös hollantilaisen mittavat meriitit tuotiin 

jutussa esille ja Nevala kirjoitti ”Ettei de Jongin tapauksessa ole kyse mistään ulkomailta 

ulkomaiden vuoksi hankinnalta.”130 Kun englantilainen Roy Hodgson nimettiin Suomen 

Maajoukkueen valmentajaksi, vahvisti Hodgsonin entisen valmennettavan Peter Kopteffin 

haastattelu Helsingin Sanomien antamaa kuvaa uudesta valmentajasta.131 Samoin de Jongin 

saapuessa Ouluun loivat de Jongin alaisuudessa pelanneen oululaislähtöisen Ville Väisäsen 

kommentit myönteistä kuvaa hollantilaisesta.132 Myös Hannu Wileniuksen mukaan de Jong 

oli ”jalkapallomies kiireestä kantapäähän.”133 

De Jong oli esillä Kalevassa vain muutamissa Tervareiden tiedottamiseen perustuvissa 

jutuissa ja otteluraporteissa, joissa hollantilainen keskittyi vain jalkapalloon ja seuratoimintaan 

liittyvien lausuntojen antamiseen. Kai Nevalan mielestä Tervarit olisikin voinut käyttää 

hollantilaista enemmän markkinoinnissa, mutta toisaalta de Jongista jäi hänelle käsitys hyvin 

etäisenä ja sisäänpäin suuntautuneena henkilönä.134 Mäkelä ja Pirttimäki tuovatkin 

tutkielmassaan esille, että toimittaja kiinnostuu urheilijasta, mikäli hän on sananvalmis ja 

esittää värikkäitä mielipiteitä.135 Molinin sanavalmius ja de Jongin hillitty persoona 

selittänevätkin eroja, joita oli miehiin kohdistuneessa uutisoinnissa. Kalevan 

urheilutoimituksessa ei todennäköisesti ollut kielteistä suhtautumista de Jongiin, vaikka 

hänen persoonaansa ei uutisoinnissa tuotu juurikaan esille. 

Kalevan jalkapallokirjoittelussa yksittäisiä oululaisjoukkueiden pelaajia kohtaan korostui 

paikallisuus. Jalkapalloilun tilannetta käsittelevissä kirjottelussa sekä Hannu Wilenius että Kai 

Nevala toivat esille oululaisten nuorten jalkapalloilijoiden potentiaalin.136 Nuorten pelaajien 

kehitys oli myös toistunut esimerkiksi Tervareiden Tomi Molinin ja Marko Saranlinnan 

kommenteissa usein. Seurat näkivätkin tehtävänään nuorten oululaispelaajien kehittämisen.137 

Tutkimusajanjakson aikana nuoret pelaajat tulivat usein esille sopimusasioissa ja 

seurasiirroissa. Varsinkin Tervareiden pelatessa 1. divisioonassa kirjoiteltiin Kalevassa usein 

nuorten lahjakkuuksien urakehityksestä. Tervareiden Jani Kauppilan siirrosta skotlantilaiseen 

                                                           
130 Kaleva 14.7.1999. 
131 Kanto 2015, 48. 
132 Kaleva 14.7.1999. 
133 Kaleva 13.10.2001. 
134 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
135 Mäkelä & Pirttimäki 2010, 41. 
136 Esim. Kaleva 27.4.2001. 
137 Esim. Kaleva 29.11.2000. 
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Glasgow Rangersiin kirjoitettiin Kalevassa myönteisesti. Matti Soisalo kirjoittikin Kauppilan 

”unelmasiirrosta”.138 

Nuori maalivahti Otto Fredrikson oli myös usein esillä Kalevassa. Kesällä 2000 Kalevan 

jutussa pohjustettiin Fredriksonin pelaamista tulevissa nuorten Euroopan mestaruuskisoissa. 

Talvella 2001 Fredriksonin tekemä jatkosopimus Tervareiden kanssa aiheutti jopa hieman 

ihmetystä Kalevassa, sillä pelaajan lahjakkuus ja mahdollisuus siirtyä muualle tuotiin esille.139 

Marraskuussa 2001 Kaleva uutisoi lähtöjutussaan maalivahti Fredrikssonin siirrosta Saksan 

korkeimmalle sarjatasolle Bundesliigaan Borussia Möchengladbachiin. Fredrikssonin siirto 

huomioitiin Kalevassa näkyvämmin kuin esimerkiksi Kauppilan. Henkilöjutussa kävi myös 

ilmi, että Tervarit sai Fredriksonin siirtymisestä Saksaan siirtokorvauksen, koska maalivahti 

oli tehnyt juuri uuden sopimuksen oululaisseuran kanssa.140  Fredrikssonista välittyi kaiken 

kaikkiaan erittäin myönteinen kuva Kalevassa. Siirtouutisessa Saksaan kerrottiin myös 

Tervareiden saaneen siirtokorvauksen, koska nuori maalivahti oli tehnyt juuri 

jatkosopimuksen seuran kanssa. Kaleva ei juurikaan tuonut jatkosopimusta ja sen syitä esille, 

vaikka siihen olisi voinut syytä olla. Jussi Törmän mukaan Fredrikson teki jatkosopimuksen 

hyvää hyvyyttään, jotta seura saisi siirtokorvauksen.141 

Nuorista oululaispelaajista oli paljon esillä myös Juho Mäkelä. Tervareissa pelannut nuori 

oululainen teki sarjassa eniten maaleja kaudella 2001. Kai Nevala tekikin lähtöjuttuna 

ilmestyneen henkilöjutun Mäkelästä syksyllä 2001. Urheilutoimittajat rakentavat 

urheilusuorituksista urheilumytologian avulla dramatisoituja kertomuksia, joiden päähenkilöt 

identifioidaan usein sankariksi.142 Mäkelän rooli synnytti jopa ylidramaattista retoriikkaa 

Kalevassa Tervareiden pelatessa uuden fuusioseuran sarjapaikan puolesta syksyllä 2002. 

Voitto-ottelun jälkeen Lasse Kyllönen toi esille Juho Mäkelän merkitystä oululaisen 

jalkapalloilun kannalta:  

19-vuotias maalitykki Juho Mäkelä on nousemassa todelliseksi pelastajaksi oululaisessa 

jalkapallossa.143 

Joukkoviestintää voidaan pitää keskeisenä instituutiona yhteiskunnan me-hengen luomisessa, 

jossa yhteiskunnan jäsenet tuntevat kuuluvansa ”meihin”.144 Kirjoittelu nuorista 

                                                           
138 Kaleva 2.12.2000. 
139 Kaleva 8.12.2000. 
140 Kaleva 28.11.2001. 
141 Jussi Törmän haastattelu. Oulu 18.12.2013. 
142 Virtapohja 1998, 27, 239. 
143 Kaleva 3.10.2002. 
144 Kunelius 2003, 184. 
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oululaispelaajista tarjosi oululaisille urheilunystäville mahdollisuutta samaistua esimerkiksi 

Tervareihin. Kalevan antaman kuvan mukaan oululaisen jalkapalloilun harvoja myönteisiä 

seikkoja oli junioritoiminta, jonka kautta moni oululainen oli noussut kansalliselle huipulle ja 

jopa ulkomaille asti. Kaleva ei tuonut aktiivisesti esille oululaisyleisön mahdollisuutta nähdä 

lahjakkaita oululaisia Tervareiden otteluissa. Kai Nevala kommentoi lehden uutismotiiveja ja 

suhtautumista nuoriin oululaispelaajiin: 

Lähtökohta on se, että kentällä ratkaistaan asiat ja niistä raportoidaan. Toki voidaan 

tehdä analyysia, mutta meidän tehtävä ei ole esimerkiksi tarkoituksellisesti nostattaa hypeä. 

– – Oululaisista nuorista pelaajista kirjoitettiin siksi, että he olivat niin hyviä.145  

Kuten Nevala sanoi, Kalevan kiinnostus nuoria oululaispelaajia kohtaan perustuikin varmasti 

ennen kaikkea heidän potentiaaliin ja menestykseen. Seurasiirrot olivat konkreettinen 

esimerkki nuorten pelaajien lahjakkuudesta. 

 

1.4. Valmentajat omien otteluidensa asiantuntijoina 

 

Suistolan mukaan Kalevan urheiluosasto oli siirtynyt ulkopuolisen tarkkailijan roolin Markku 

Peuran astuttua osaston johtoon.146 Kotila kirjoitti puolestaan, että esimerkiksi 

paikallislehdiltä odotetaan oman alueen urheilijoiden ja seurojen täsmällisempää seurantaa ja 

jopa suosimista. Samaan tutkimustulokseen päätyi myös Malinen.147 Rautarinnan mukaan 

Turun Sanomien urheilujournalismin ”maakuntahenkisyys” näkyi lähinnä siinä, mitkä 

tapahtumat valikoituvat urheilusivuille.148 Myös Kalevan pääpaino oli selvästi oululaisissa 

joukkueissa.  Puolueettomuus näkyi Kalevassa siten, että urheiluosasto tarkkaili oululaisia 

seuroja ja pelaajia asettumatta tukemaan oululaisia varauksetta. ”Maakuntahenkisyys” näkyi 

kuitenkin Kalevassa, sillä jalkapallojutuissaan toimittajat lähestyivät tapahtumia oululaisten 

näkökulmasta. Esimerkiksi kaudella 2000 Hannu Wilenius kohdisti ottelujutussa 

kirjoituksensa suoraan oululaisjoukkueeseen kirjoittamalla tappio-ottelun jälkeen: ”Herätys 

Tervarit”.149 Kai Nevalan toikin esille selvästi Kalevan motiiveja otteluraporttien 

lähestymisnäkökulmasta:  

                                                           
145 Kai Nevalan haastattelu. 16.12.2013. 
146 Suistola 1999, 404.   
147 Kotila 2013, 21; Malinen 2011, 81. 
148 Rautarinta 2002, 47. 
149 Kaleva 7.9.2000. 
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Esimerkiksi ottelussa Hangon IK-Tervarit ei Hangon IK meitä juurikaan kiinnosta.150  

Pänkäläisen mukaan urheilujournalismille on Suomessa ollut sen alkuvaiheista alkaen 

tyypillistä sen konkreettisuus, jolla tarkoitetaan suoritusten kuvailua. Tähän keskeisenä syynä 

oli se, että on helposti havainnoitavaa konkreettista toimintaa.151 Vuosien 1998–2002 aikana 

ottelujutut olivat määrällisesti tarkasteltuna myös Kalevan jalkapallojournalismin kulmakivi. 

Kalevassa ilmestyi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta otteluraportti jokaisesta 2. tai 1. 

divisioonaottelusta, jossa ainakin toisena osapuolena oli oululainen joukkue.152  

Malisen mukaan valmentajat ovat esillä varsinkin lyhyissä kilpailu-uutisissa 

kommentoidessaan tapahtumia.153 Tämä näkyi myös Kalevassa, sillä lähes poikkeuksetta 

oululaisjoukkueiden otteluraporteissa ilmestyi ainakin oululaisen joukkueen valmentajan 

kommentit ottelutapahtumista. Pänkäläinen kirjoittaa, että urheilujournalismin 

suorituskuvailu on muuttunut analyyttisemmaksi vuosien saatossa. Tästä kertoo esimerkiksi 

median käyttämät asiantuntijat urheilutapahtumien yhteydessä.154 Kalevassa analyyttinen 

lähestymistapa näkyi lähinnä valmentajien kommentteina otteluraporteissa tai 

kausiennakoissa. Valmentajien sitaatit esimerkiksi joukkueidensa pelitavasta olivat usein 

analyyttisia ja yksityiskohtia sisältäviä. Esimerkiksi kauden 2000 ennakkojutussa, jonka 

Hannu Wilenius teki Tervareiden valmentaja Tomi Molinin haastatteluun pohjaten, kävi 

Wilenius joukkueen pelitapaa läpi varsin tarkasti ja lajille ominaisin ilmauksin: 

Vaikka Molin korostaakin puolustuspelin tärkeyttä, on Tervareiden tarkoitus pärjätä 

kentällä ilman varmistavaa libero-systeemiä.155 

Varsin runsaat jalkapalloilun taktiset elementit esitettiin kuitenkin esimerkiksi edellisessä 

jutussa valmentaja Tomi Molinin esittämänä kuvailuna. Kannon mukaan Suomen A-

maajoukkueen pelillisten otteiden tarkastelu lehdistössä ei ollut 1990-luvun lopulla erityisen 

syvällistä. 156 Myös Kalevan jalkapallokirjottelun pelillisesti syvällisimmät vivahteet olivat 

valmentajien analyysia omien joukkueidensa edesottamuksista. Valmentajien sitaattien 

käyttäminen johti siihen, että he toimivat omien otteluidensa ja joukkueidensa pelitapojen 

asiantuntijoina. 

                                                           
150 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
151 Pänkäläinen 1998a, 33. 
152 Saarinen 2014, 26. 
153 Malinen 2011, 91. 
154 Pänkäläinen 1998a, 33–34. 
155 Kaleva 29.4.2000. 
156 Kanto 2015, 39. 



36 
 

Toki Kalevan ottelujutuissa näkyi välillä toimittajien omaa analyysia joukkueista tai pelaajista. 

Esimerkiksi Kai Nevala kuvaili Tervareiden uuden pelaajan Ismail Jagnen vaikutusta 

oululaisseuran peliin: 

Jagne osoitti pystyvänsä ohittamaan vastustajan hyökkäysalueella, toi voimaa sille osa-

alueelle, missä Tervarit ei ole ollut parhaimmillaan.157 

Ajoittain, mutta varsin harvoin Kalevassa nähtiin myös toimittajan kritiikkiä 

oululaisjoukkueiden pelitapaa kohtaan. Kesällä 2001 Tervareiden hävittyä FC Mikkelille 

kritisoi Hannu Wilenius seuraavan ottelun raportissa Tomi Molinin taktiikkakokeilua. 

Wilenius oli kirjoittanut erittäin kriittisesti ja herättelevään sävyyn Tervareiden asennetta 

kohtaan FC Mikkeli-ottelun raportissa. Taktiset elementit tappion syihin tulivat Kalevassa 

esille kuitenkin vasta Tomi Molinin otettua asian esille seuraavan ottelun raportissa.158  

Toimittajien oman urheilutapahtumiin liittyvän analyysin vähäisyyttä selittävät varmasti useat 

tekijät. Rautarinnan mukaan urheilusivujen lukijoihin kuuluu ”lajifriikkejä”, jotka ovat yhden 

lajin asiantuntijoita. ”Lajifriikeille” suunnatut jutut eivät avaudu välttämättä muille 

urheilusivujen lukijoille. Rautarinnan tutkimustuloksen mukaan yhden lajin asiantuntijoille 

suunnattuja juttuja olikin määrällisesti vähän.159 Voidaankin pohtia sitä, katsottiinko Kalevan 

urheiluosastossa lukijoiden olevan kiinnostuneita esimerkiksi taktisista yksityiskohdista. 

Taktisia seikkoja tuotiin esille kuitenkin Kalevassa valmentajien sitaatteina. Ainakin Hannu 

Wileniuksella olisi jalkapallotaustaisena toimittajana saattanut olla kompetenssia kirjoittaa 

enemmän ja analyyttisemmin taktisista seikoista.  

Jatkuvuutta voidaan pitää yhtenä urheilujournalismin uutiskriteereistä, sillä urheilun ystävät 

haluavat kuulla joukkueestaan läpi kauden. Ennustukset, sekä kausi- ja otteluennakot ovat 

Kotilan mukaan urheilujournalismille tyypillistä.160 Suomessa peli- ja harjoittelukauden rytmi 

on ollut jalkapallon alkuajoista lähtien päinvastainen kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.161 

Kalevan jalkapallouutisointi painottui selkeästi kevään ja syksyn väliseen aikaan. Tämä johtui 

luonnollisesti siitä, että kausi alkoi useimmiten toukokuussa ja loppui lokakuussa. Talven 

aikana Kalevassa ilmestyi lähinnä uutisia pelaajasopimuksista.162  

                                                           
157 Kaleva 9.7.2000. 
158 Kaleva 7.9.2000; Kaleva 18.9.2000. 
159 Rautarinta 2002, 55–57. 
160 Kotila 2013, 20. 
161 Itkonen & Nevala 2007, 14. 
162 Saarinen 2014, 25. 
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Jatkuvuuden periaate näkyi Kalevan jalkapallojutuissa myös otteluennakkoina. Kai Nevalan 

mukaan tuohon aikaan lehdessä pyrittiin välttämään ennakkojuttuja, koska niitä pidettiin 

urheilutapahtumaa mainostaneina puffeina.163 Kaudella 1999 molemmista paikallisotteluista 

ilmestyi kuitenkin Kalevassa ennakkojuttu.164 Seurojen välisen draaman huipennuksena 

voidaan pitää syksyn paikallisottelua, johon oululaisseurat lähtivät sijoilta 1. ja 2. Ottelua 

seurasi Raatissa kauden ennätysyleisö 1584 katsojaa.165 Pänkäläisen mukaan media on sitä 

kiinnostuneempi urheilutapahtumasta, mitä enemmän sillä on yleisöä.166 

Urheilumenestyksen, yleisön kiinnostuneisuuden ja mediahuomion toisistaan riippuvainen 

kehä toteutuikin Kalevan urheilusivuilla paikalliskamppailua koskevan kirjoittelun 

yhteydessä.  

  

                                                           
163 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
164 Kaleva 26.5.1999; Kaleva15.9.1999. 
165 Kaleva 16.9.1999. 
166 Pänkäläinen 1998a, 36. 
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2. KASVUKESKUS KAIPAA JALKAPALLON LIIGAJOUKKUETTA – 

KALEVAN SUHTAUTUMINEN VUOSINA 2003–2005 

 

Ouluun vuonna 2002 perustetun koalitioseuran virallinen nimi oli Oulun Edustusjalkapallo. 

Tammikuussa 2003 seuran nimeksi annettiin AC Oulu. AC Oulu sijoittui ensimmäisenä 

kautenaan 1.divisioonassa sijalle 8. Samalla kaudella 1. divisioonassa pelannut OLS jäi sarjassa 

toiseksi viimeiseksi ja tippui 2. divisioonaan. Kaudella 2003 2. divisioonassa pelasi oululaisista 

joukkueista Oulun Tervarit, joka sijoittui sarjassa kahdeksanneksi.167 

AC Oulu ei onnistunut sarjanousussa kolmen ensimmäisen toimintavuotensa aikana. 

Kaudella 2005 kausi uhkasi päättyä putoamiseen. Kauden 2005 aikana OLS pelasi jälleen 

samalla sarjatasolla AC Oulun kanssa, mutta vuoden 2003 tapaan OLS tippui kauden 

päätteeksi sarjaporrasta alemmas. AC Oulun perustajaseura OLS:n pelaaminen samalla 

sarjatasolla koalitioseuran kanssa aiheutti hämmennystä oululaisessa jalkapalloilussa. 168 

AC Oulun valmentajana kausilla 2003 ja 2004 toimi Ari Härkönen. Kaudella 2005 

valmentajana toimi puolestaan britti Steven Polack, jonka pesti päättyi potkuihin kesken 

kauden. AC Oulun vahvoja miehiä olivat manageri Miika Juntunen ja Oulun 

Edustusjalkapallon puheenjohtaja Matti Heikkinen. OLS:n valmentajina toimi Tero 

Suonperä kaudella 2003 ja Timo Salmi kausilla 2004-2006. Tervareita valmensi puolestaan 

Jussi Törmä kausien 2003-2004 aikana ja Jarmo Saarela kaudella 2005. Vuosina 2003–2005 

Kalevan jalkapallouutisointia sävyttivät Tervarit OY:n taloudellisiin seikkoihin liittyneen 

epäselvyydet. Epäselvyydet kytkeytyivät myös Tervareiden sarjapaikan 1. divisioonassa 

saaneeseen AC Ouluun. 169 

 

2.1. ”Tunteet sivuun ja järki käteen”  

 

Oululaista jalkapalloilua käsitelleessä Kalevan kirjottelussa vuosien 2003–2005 aikana näkyi 

edelleen pettymys silloiseen tilanteeseen. Kirjoittelussa näkyi paljon samoja teemoja ja 

argumentteja kuin vuosien 1998–2002 aikana. Pettymyksen keskiössä oli oululaisen miesten 

                                                           
167 Jalkapallokirja 2004, 348; Kanerva 2008, 216-219; Kaleva 19.9.2013. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
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jalkapallojoukkueen puuttuminen Suomen liigakartalta. Usko paremmasta huomisesta 

kuitenkin nousi vuosien aikana. Hannu Wilenius pohti tilannetta ennen kauden 2005 alkua: 

Oulu on maan kuudenneksi suurin ja voimakkaasti kasvava kaupunki. Urheilussakin 

täällä hallitaan monet asiat ja lajit jopa paremmin kuin muualla. – Tuntuu, että 

liigajalkapalloilulle olisi tilaa. Suorastaan jo tilaus.170  

Vuosina 2003–2005 Kaleva alkoikin ottaa yhä selvemmin kantaa oululaiseen jalkapalloiluun. 

Lehden linja muotoutui varsin selväksi: silloinen tilanne ei tyydyttänyt ja oululaisen joukkueen 

oli päästävä jalkapalloliigaan. Oululaisen jalkapalloilun tilanne näkyi Kalevassa usean eri 

tahon toimesta. Pelkästään lehden urheilutoimittajat eivät enää ottaneet kantaa tilanteeseen. 

Kalevan kanta vallinneeseen tilanteeseen kävi selväksi lehden järjestämässä tietoiskussa 

keväällä 2005, jossa teemana oli oululainen jalkapallon liigajoukkue.  Kalevan silloinen 

päätoimittaja Risto Uimonen totesi tietoiskussa: 

Oulu on maan kuudenneksi suurin kaupunki, ja tämän kokoisen kaupungin pitäisi ilman 

muuta olla edustettuna jalkapalloliigassa. – –  Oulu on saatava jalkapalloliigaan, mieluiten 

jo tämän kauden päätteeksi.171 

Tietoiskua seurasi myös pääkirjoitus. Pääkirjoituksessa jalkapalloon toivottiin samankaltaista 

yhteistä projektia kuin Kärpissä oli ollut.172 Kanerva kirjoitti vuonna 2006 median olevan 

huomattavasti kiinnostuneempi huippujalkapallosta kuin aikaisemmin. Myös Kannon 

mukaan varsinkinkin Urheilulehti panosti 2000-luvulla merkittävästi aiempaa enemmän 

jalkapallojuttuihin.173 Myös Miika Juntusen mielestä jalkapalloilun hyvä tilanne näkyi myös 

Oulussa: 

Jalkapallolle oli hyvä noste vuosina 2003, 2004, 2005. Paljon oli sponsoreita. Se oli hyvää 

aikaa.174 

Tietoiskun järjestäminen, päätoimittajan kommentit ja tietoiskua seuranneen pääkirjoituksen 

ilmestyminen kertoivat kaikki Kalevan kasvaneesta kiinnostuksesta oululaista jalkapalloilua 

kohtaan. Mielipiteet kaupungin jalkapalloilusta näkyivät nyt selvästi myös urheilusivujen 

ulkopuolella. Tietoiskun kaltaista tapahtumaa ei aiemmin ollut järjestetty. Tähän saattoivat 

vaikuttaa useat tekijät, kuten jalkapalloilun nousukausi Suomessa ja yleisön kiinnostuksen 

                                                           
170 Kaleva 27.4.2005. 
171 Kaleva 19.5.2005. 
172 ”Yhdellä kärjellä jalkapalloliigaan” pk. Kaleva 20.5.2005. 
173 Kanerva 2008, 15. 
174 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
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kasvaminen. Kärppien menestys saattoi vaikuttaa jalkapallokirjotteluun, sillä Kärppäbuumi 

oli osoittanut, mitä menestyvä urheiluseura voi vaikuttaa kaupungin imagoon. Keskeisin syy 

lienee ollut kuitenkin jalkapalloilun tilanteen parantuminen ja usko vuonna 2002 perustetun 

AC Oulun mahdollisuuksiin nousta lähemmäksi suomalaisen jalkapalloilun huippua.  

Varsinkin Hannu Wileniuksen näkemykset oululaisesta jalkapalloilusta ja sen tulevaisuudesta, 

olivat muuttuneen myönteisempään suuntaa vuosien kuluessa. Menneisyyden erheistä 

Wilenius ei enää kirjotellut kielteisesti, vaikka yleistilannetta käsittelevissä jutuissa oululaisen 

jalkapalloilun historia oli usein läsnä:  

OPS:n voimat loppuivat. Tilalle aikoi ensin FC OLS, sitten FC Oulu, sitten Tervarit. 

Ilman menestystä.175 

Pohjoisen ja etelän vastakkainasettelu näkyi Wileniuksen kirjottelussa yhä selvemmin. 

Syyttävä sormi alkoi osoittaa hivenen poispäin Oulusta ja pohjoisesta. Wilenius loikin 

vastakkainasettelua välillä ajoittain varsin kärkkäästi.  

Piiri pyörii siellä, missä monet haluavat sen pyörivä – kaukana pohjoisesta.176 

Kuneliuksen mukaan me-henkeen kyteytyvät identiteetit syntyvä yhtä aikaa samastumisesta 

ja eronteosta. Maakuntalehtien rooliin ja tietoisiin pyrkimyksiin on puolestaan kuulunut 

ylläpitää oman talousalueen yhtenäisyyttä, sekä rakentaa ja syventää oman alueen ihmisten 

identiteettiä.177 Vaikka Wilenius kritisoi myös pohjoissuomalaista jalkapalloväkeä, kritiikki 

Palloliiton suuntaan loi vastakkainasettelua pohjoisen ja etelän välille. Näin ollen Wileniuksen 

kommentit olivat omiaan luomaan me-henkeä pohjoisen jalkapalloväen pariin. Kalevassa 

Etelä-Suomen jalkapallovaikuttajat toivottivat kuitenkin oululaisjoukkueen tervetulleeksi 

liigaan. Esimerkiksi Palloliiton varapuheenjohtaja Pertti Alaja totesi Kalevassa vuoden 2004 

lopussa:  

Oulu on kulttuurikaupunki ja sillä on vahva jalkapalloperinne. Myönnän, että kannan 

huolta tilasta, joka jalkapallolla tällä hetkellä on tässä kaupungissa. Oulunhan kuuluisi 

olla johtavien jalkapallokaupunkien joukossa.178  

Yksi leimaavin piirre oululaisen jalkapalloilun yleistilannetta koskeneessa uutisoinnissa 

Kalevassa vuosina 2003–2005 oli ristiriitojen ja toisaalta yhteistyön merkitys. Kalevan antama 

                                                           
175 Kaleva 27.4.2005. 
176 Ibidem. 
177 Kunelius 2003, 186–189. 
178 Esim. 23.11.2004. 
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kuva seurojen yhteistyöstä ei ollut myönteinen. Koalitioseura AC Oulun perustaminen ei 

Kalevan mukaan yhdistänyt heti oululaisen jalkapallon voimia. Sen sijaan eri seikoista 

kummunneet seurojen ja ihmisten väliset ristiriidat Kaleva nosti sein esille. Yhteistyön 

merkitys näkyi myös keväällä 2005 jalkapalloilua käsitelleessä tietoiskussa ja siitä 

kummunneessa pääkirjoituksessa. Varsin selvästi orastanutta positiivista kehitystä varjostivat 

Kalevan mukaan erimielisyydet, jotka edelleen vaivasivat oululaista jalkapalloperhettä: 

Oululaisen jalkapallon palauttamiseksi liigaan tarvitaan saumatonta yhteistyötä ja tukea 

kaikilla mahdollisilla tasoilla laidasta laitaan ja yli koko seuraverkoston. – Tietoiskussa 

käytetyt puheenvuorot paljastivat kuitenkin, että seurojen välillä elää yhä vahva 

kilpailuhenki ja keskinäinen kateus. Tuollaisesta lastenkateudesta pitää päästä eroon tänä 

kesänä, jotta suuri tavoite toteutuisi.179 

Oululaisten seurojen yhteistyön keskeinen merkitys jalkapalloilun kehityksessä kävi ilmi 

usean kokeneen jalkapalloihmisen kommenteissa Kalevan sivuilla. Esimerkiksi OLS:n 

valmentajana kausina 2004–2006 toiminut Timo Salmi puhui Kalevassa useita kertoja 

seurojen välisen yhteistyön merkityksestä.180 Samoin Jarmo Saarela puhui tilanteesta, jossa 

jokaisella seuralla on oma asemansa kaupungissa. Tervareiden 2.divisioonajoukkueen 

valmentajana toiminut Saarela totesi Kalevassa talvella 2005:  

Oululaisen jalkapallon rakentamisesta ei tule yhtään mitään, jos aletaan liiaksi muistella 

menneitä. Silloin kaikki uudet saa kuopata ja kaivaa ooteepeet ja oopeeässät esiin.181 

Yksi aiemmilta vuosilta tuttu teema oululaisen jalkapalloilun yleistilanteen kuvaajana oli 

oululaisten ja pohjoissuomalaisten liigapelaajien siirtyminen muihin suomalaisseuroihin. 

Esimerkiksi keväällä 2003 Wilenius teki tutkimusajanjaksolle tyypillisen jutun, jossa hän esitti 

ihannekokoonpanon Oulussa jalkapallo-oppinsa saaneista, mutta muualla Suomessa 

pelanneista pelaajista ja valmentajista.182  

Yksi urheilu- ja jalkapallokulttuuriin liittyvistä tekijöistä on yleisö. Oululainen jalkapalloyleisö 

nostettiin Kalevassa aika ajoin esille vuosina 2003–2005. Kesällä 2003 Kaleva pohti, ”missä 

yleisö luuraa”.183 Yleisön vähäistä kiinnostusta oululaista jalkapalloilua kohtaan korosti myös 

se, että Kaleva kirjoitti esimeriksi ”oululaisittain ajateltuna yleisöryntäyksestä”, kun AC Oulun 

                                                           
179 ”Yhdellä kärjellä jalkapalloliigaan” pk. Kaleva 20.5.2005. 
180 Kaleva 21.9.2004. 
181 Kaleva 2.2.2005. 
182 Kaleva 15.5.2003; Kaleva 27.4.2005. 
183 Kaleva 10.8.2003. 
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peliin odotettiin 2000 katsojaa.184 Yleisöstä ja yleisömääristä Kaleva välittänyt ei kuvaa, joka 

olisi vahvistanut oululaista jalkapallokulttuuria. Myönteisiä pilkahduksia yleisöön liittyen 

näkyi 2. divisioonassa pelanneen Tervareiden otteluraporteissa, joissa seuran ”äänekäs 

faniporukka” nostettiin aika ajoin esille.185 Kaiken kaikkiaan Kaleva ei kuvannut yleisön olleen 

erityisen kiinnostunut oululaisesta jalkapalloilusta. Myös tilastot osoittavat, ettei esimerkiksi 

AC Oulun yleisömäärät olleet erityisen korkeat. Kaudella 2003 AC Oulun 14 kotiottelussa 

kävi tilastojen mukaan yhteensä 10 011 katsojaa, OLS:n yleisömäärän ollessa 4702.186 

Muista lajeista Kalevan jalkapallokirjottelussa otettiin esille aika ajoin jääkiekko ja erityisesti 

Oulun Kärpät. Jalkapalloihmiset ja Kalevan toimittajat nostivat Kärpät esille erityisesti 

esimerkkinä siitä, että nousu Suomen urheilun huipulle oli mahdollista.187 Oulun Kärppiin 

peilaaminen Kalevan jalkapallokirjoituksissa ei ollut yllättävää. Kärppien voittaessa Suomen 

mestaruuden vuonna 2004 oli oululaisten tapahtumasta seurannut voitonriemu jopa 

kansallisen tason uutisaihe.188 Kaiken kaikkiaan Kalevan jalkapallokirjoittelussa Kärppien 

menestys nähtiin sangen myönteisenä mahdollisuutena ja esimerkkinä myös oululaiselle 

jalkapalloilulle. Tilanne oli siis vuosien varrella muuttunut. Jalkapallon ei enää kuvattu 

kärvistelevän jääkiekon ja pesäpallon puristuksessa, vaan varsinkin jääkiekon menestys 

tuotiin esille mahdollisuutena. Jalkapallon ja pesäpallon suhteen voidaan Kalevan 

suhtautumisen katsoa muuttuneen. Lippo ajautui vuonna 1998 sopupeliskandaaliin.189 

Sopupelijupakka olikin varmasti keskeisin syy Kalevan suhtautumisen muuttumiseen 

pesäpalloa kohtaan. Samaan aikaan jalkapallo puolestaan teki nousua AC Oulun johdolla 

kohti Suomen huippua. 

Jalkapalloilun olosuhteet olivat ajoittain esillä Kalevassa vuosien 2003–2005 aikana. Syksyllä 

2003 Hannu Wilenius kirjoitti lähtöjutussaan oululaisseurojen suunnittelevan jalkapallohallia 

Ouluun.190 Kaleva ei kuvannut kokonaistilannetta positiiviseksi. Esimerkiksi AC Oulun 

manageri Miika Juntunen kritisoi Oulun kenttätilannetta vuonna 2003: 

                                                           
184 Kaleva 16.5.2003. 
185 Kaleva 19.8.2004. 
186 Jalkapallokirja 2004, 333. 
187 Esim. Kaleva 19.5.2005. 
188 Oinas-Kukkonen, 2005, 196. 
189 Ibidem. 
190 Kaleva 30.9.2003. 
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Jalkapallo on iso asia. Täällä on 2 500 junioripelaajaa, jotka joutuvat talvisin 

harjoittelemaan lumessa. Kenellä kaupungin päättäjällä on työpöytä lumihangessa. – – 

Kesällä taas kentät ei riitä mihinkään.191  

Kortelainen tarkasteli vuoden 2005 olosuhdetilannetta suhteuttamalla lisenssipelaajien 

määrää yhtä jalkapallokenttää kohden. Oulussa pelaajia oli 28 yhtä jalkapallokenttää kohden. 

Suomen mittakaavassa tilanne ei ollut huonoin mahdollinen, sillä Suomessa oli yhtä kenttää 

kohti 66 lisenssipelaajaa.192 Varsinaista jalkapallohallia ei Oulussa tuolloin ollut. Ainoa 

oululaisia jalkapalloilijoita talvella palvellut halli oli Ouluhalli. Kaiken kaikkiaan 

positiivisemmasta kehityksestä huolimatta Kalevan kirjoittelussa ilmeni kielteisiä seikkoja 

merkittävästi myönteisiä asioita enemmän, kun aiheena oli oululaisen jalkapalloilun 

yleistilanne.  

 

2.2. ”Oulun jalkapallo voi hyökätä vain yhdellä kärjellä” 

 

Vuosina 2003–2005 oululaisista jalkapalloseuroista AC Oulu sai eniten huomiota Kalevassa. 

AC Oulun ollessa korkeimmalla sarjatasolla pelannut kaupungin joukkue, oli seuran saama 

huomio ymmärrettävää. Huomioon vaikutti myös se, että Kaleva suhtautui varsin 

luottavaisesti uuteen seuraan. Hannu Wilenius kirjoiti syksyllä 2002: 

Edustusjalkapallo ry edustaa oululaista huippujalkapalloa, joka on saanut taaksensa myös 

edustavan osan Oulun seudun yrityselämää. Se voi merkitä, että ensimmäisen tai lähes 

ensimmäisen kerran näillä leveysasteilla pitkään aikaan jalkapalloseura voi laatia 

budjettinsa tasapainoon ilman aikaisemmin useimmiten utopistisiksi osoittautuneita 

laskelmia tulevan kauden pääsylippu- ja makkaramyyntituloista.193 

Miika Juntusen haastattelu vahvistaa käsitystä, jonka mukaan sponsoreita AC Oululla todella 

oli hyvin.194 Myös Kai Nevalan mukaan luottamus AC Oulun menestykseen oli vahvempi 

kuin se oli ollut Tervareiden kohdalla.195 Myönteiseen suhtautumiseen vaikutti 

todennäköisesti myös se, että Kaleva oli kuvannut seurojen väliset ristiriidat suureksi 

                                                           
191 Kaleva 16.5.2003. 
192 Kortelainen 2007, 79. 
193 Kaleva 12.11.2002. 
194 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
195 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
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ongelmaksi Oulussa. Kalevassa todennäköisesti oli uskoa siihen, että koalitioseura parantaisi 

tätä tilannetta. 

Maltillisuuden merkitys korostui uutta seuraa koskevassa kirjoittelussa. Syksyllä 2002 

Wilenius kirjoitti: 

Oulun edustusjalkapallon napamiehet tietävät varmasti, etteivät heidän kiireensä lopu 

uuden valmentajan valintaan. Mutta samalla he vakuuttavat, että projektia ei pilata 

kiireellä.196  

Talousasiat olivat selvästi esillä alusta alkaen myös AC Oulua käsitelleissä jutuissa. AC Oulun 

puheenjohtaja Matti Heikkinen totesi seuran tavoitteiden olevan korkealla ja jopa 

kansainvälisillä kentillä. Talous asetettiin kuitenkin seuran toimijoiden mukaan kaiken 

edelle.197 

 

Viralliselta nimeltään Oulun Edustusjalkapallo ry sai kutsumanimekseen AC Oulu talvella 

2003. Kaleva uutisoi seuran tiedotustilaisuudesta ilman kritiikkiä. Hannu Wileniuksen 

tekemän Jutun otsikko oli: ”Lyhyesti ja nasakasti: AC Oulu”.198 Kalevan AC Ouluun 

kohdistama kirjottelu ei ollut varauksettoman myönteistä, mikä näkyi Kalevan 

pääkirjoituksessa.  Kovinkaan mairitteleva ei Kalevan suhtautuminen uuteen seuran alkuun 

ollut, kun kyse oli uuden koalitioseuran nimestä. Seuran etuliite AC saikin pääkirjoituksessa 

ivallista kritiikkiä: 

 

Oulu on saanut lupaavan jalkapalloseuran, mutta sen nimivalinta meni pieleen. – – Siinä 

sitä riittää kaupunkilaisille pään raapimista, kun he yrittävät muistaa sanat Associazione 

Calcio ja mitä ne merkitsevät Suomeksi. Entäpä kun he yrittävät ääntää ne. Siinä ei mene 

vain kieli, vaan koko kaula solmuun. – – Oululaisten piti kuitenkin mennä merta 

edemmäksi kalaan, Italiaan asti. AC merkitsee potkupalloseuraa. – – Jos ei muista mitä 

AC tarkoittaa, seuran nimen voi siis suomentaa hätäpäissään vaikka OPS:ksi.199 

 

Pääkirjoitus oli huomattavasti kriittisempi seuran nimeä kohtaan kuin urheilusivulle jutun 

tehneen Hannu Wileniuksen kirjoitus. Kai Nevalan mukaan Kalevan urheiluaiheisista 

                                                           
196 Kaleva 12.11.2002 
197 Kaleva 14.1.2003. 
198 Ibidem. 
199 Pääkirjoitus. Kaleva 15.1.2003. 
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pääkirjoituksista vastaa pääkirjoitustoimittajat.200  Pääkirjoitustoimittajien ja urheiluosaston 

suhtautuinen AC Oulun nimeen oli siis erilainen. Pääkirjoituksen kritiikin satiirinen tyyli oli 

omiaan luomaan kielteisiä mielikuvia uudesta seurasta ja oululaisesta seurajalkapalloilusta. 

Kritiikkiin osasyynä oli varmasti AC Oulun oma julkisuudenhallinta. Nimen 

julkaisemistilaisuudesta tehdyssä Kalevan jutussa käy ilmi, ettei puheenjohtaja Matti 

Heikkinen itse osannut kertoa, mistä etuliite AC tulee.201 Uuden seuran noteeraaminen 

pääkirjoituksessa kertoi kuitenkin Kalevan kiinnostuksesta uutta tulokasta kohtaan. 

Esimerkiksi Tervareita ei Kalevan pääkirjoituksissa vuosien 1998–2002 käsitelty lainkaan.  

Hivenen vaikea alku näkyi myös Kalevan ottaessa kantaa AC Oulun ottelun yleisömäärään. 

Vaikka ensimmäisen kauden alkupuolisko sujui oululaisseuralta hyvin, AC Oulu ei heti 

onnistunut Kalevan mukaan saamaan oululaisen jalkapalloyleisön tukea taakseen. Elokuussa 

2003 oululaisjoukkueen voitettua VG-62:n kirjoitti Hannu Wilenius: 

Oululainen jalkapalloyleisö ei vielä tunne AC Oulua omakseen. Joukkue taistelee Ykkösen 

kärkipaikoista, mutta Castrenin kentän katsomossa peliä oli ihastelemassa vain vajaat 

kolmesataa katselijaa.202 

Uuden seuran julkisuuskuvaa tahri sen alkuvuosina Tervareiden toimintaan liittyneet 

taloudelliset epäselvyydet. Epäselvyydet kytkeytyivät myös Tervareiden sarjapaikalla 1. 

divisioonassa pelanneeseen AC Ouluun. Lopulta sangen epäselväksi äityneen vyyhdin 

purkaminen jatkui Kalevassa syyskuussa 2003. Tuolloin Kalevan rikostoimittaja Jari Niemi 

kirjoitti käräjäoikeuden pitkittävät Tervarit Oy:n konkurssia. Jutussa tilanteen todettiin olevan 

ainutlaatuinen. Epäselvyyttä aiheuttivat esimerkiksi Tervareista Saksaan siirtyneestä Otto 

Fredriksonista maksettu siirtosumma ja se kenelle Tervareiden vanhat pelaajasopimukset 

kuuluivat. Juttua käsiteltiin Niemen toimesta varsin analyyttisesti. Myös AC Oulun rooli 

tilanteessa tuotiin esille, ja palloliiton asianajajan mukaan AC Oulu oli velvollinen maksamaan 

Tervareilta rästiin jääneet palkkasaatavat.203  

Kaksi päivää Tervareiden konkurssia käsitelleen jutun jälkeen Kalevassa ilmestyi Markku 

Peuran tekemä Matti Heikkisen haastatteluun perustuva kirjoitus.  Otsikko oli Heikkisen 

sitaatti: ”AC Oulu on ollut vain maksajan paikalla”. Heikkinen totesi, ettei AC Oulu ollut 

saanut Otto Fredriksonin siirtokorvausta, vaikka se olisi heille sopimuksen mukaan kuulunut. 

                                                           
200 Kai Nevalan sähköpostihaastattelu. 12.5.2016. 
201 Kaleva 14.1.2003. 
202 Kaleva 10.8.2003. 
203 Kaleva 9.9.2003 
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Heikkisen kommentit muodostivat kuvaa, jossa oululaisen jalkapalloilun hyväksi toimiva AC 

Oulu oli tilanteessa syytön kärsijä: 

Jos tällainen syyllisten etsintä kohdistuu AC Ouluun, joka on toiminut kaikissa tilanteissa 

avoimesti ja rehellisesti, se varmistaa että Oulussa ei koskaan pelata huippujalkapalloa.204 

Kaleva jatkoi tilanteesta kirjoittelua talvella 2004. Markku Peuran käsitteli tilannetta 

dramaattisesti jutussaan ”Palloliitto eväämässä AC Oulun sarjapaikkaa.”. Juttu rakentui 

jälleen Matti Heikkisen kommentteihin. Heikkinen sanoi Palloliiton olleen 

epäoikeudenmukainen kannassaan, jossa AC Oulun pitäisi yhä maksaa Tervareiden 

palkkiovelkoja ja jutun oikeudenkäyntikulut. Heikkinen syytti tilanteessa palloliittoa ja kysyi, 

miksi Tervarit sai yhä pelata 2. divisioonassa, vaikka oli aiheuttanut itse velat. Vaikka jutussa 

oli myös Palloliiton pääsihteeri Teuvo Holapaisen näkemys, kokonaisuudesta välittyi Matti 

Heikkisen antama kuva ilman Markku Peuran kritiikkiä. Heikkisen luomaa mielikuvaa 

tilanteesta vahvisti jutun kuvateksti:  

Nyt saa riittää. Puheenjohtaja Matti Heikkisen mukaan AC Oulun piikki ei ole rajatta 

auki Tervareiden velkojille.205 

Heikkinen sanoi jutussa AC Oulun maksaneen 150 000 euroa Tervareiden velkoja. Hän 

vetosi myös koko oululaiseen jalkapalloiluun yhteiseen hyvään: 

 

Luulisi että tämä riittää oululaisen jalkapallon hengissä pitämiseen.206 

 

Seuraavana päivänä Kai Nevala kirjoitti AC Oulun maksavan loput velat ja näin ollen seura 

sai säilyttää sarjapaikkansa. Heikkinen uskoi tilanteen rauhoittuvan myös 

yhteistyökumppaneiden silmissä.207 Leferievin mukaan sponsorit ovat nimenomaan 

kiinnostuneita urheiluseuroista, - tapahtumista ja itse urheilijoista, silloin kun ne ovat esillä 

julkisuudessa myönteisessä valossa.208 Epäselvyydet loivatkin kielteisiä mielikuvia myös AC 

Oulusta ja vaikuttivat varmasti myös yhteistyökumppaneiden suhtautumiseen. 

                                                           
204 Kaleva 11.9.2003. 
205 Kaleva 8.1.2004. 
206 Ibidem. 
207 Kaleva 9.1.2004. 
208 Lefever 2012, 11. 
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Jutun käsittely jatkui kuitenkin Kalevassa vielä varsin pitkään. Maaliskuussa 2004 Jari Niemi 

kirjoitti AC Oulun saavan lisää kanteita.209 Juttukokonaisuuden käsittelyn tyypillinen kaava 

jatkui huhtikuussa Markku Peuran jutussa ”AC Oulu haluaa vain työrauhaa”. Jutussa 

haastateltiin AC Oulun seurajohtajia, jotka kommentoivat tilannetta. Kuvateksti loi uskoa 

paremmasta tulevaisuudesta: 

 Katse yläviistoon, usko parempaan tulevaisuuteen, vaikka talvi on hieman tappista 

ollutkin.210 

Kalevan antaman kuvan mukaan, AC Oulu oli joutunut tilanteessa kärsijäksi. Tosin on 

huomioitava, että Markku Peuran jutussa välittyivät pääosin pelkästään Matti Heikkisen 

näkemykset ilman toimittajan kritiikkiä. Huomionarvoinen piirre Kalevan jalkapallojutuissa 

on se, että varsinkin seurojen talousasioiden ollessa kielteisesti pinnalla niitä käsitteli usein 

Markku Peura. Peuran linja jutuissaan oli puolestaan järjestäen sangen myönteinen, 

kannustava ja kritiikitön. Vaikka aika on varmasti rajoittanut asioiden syvemmän pohdinnan 

tarkastelua myös Kalevassa, välittyi Peuran jutuissa kuva, että asiaan ei pyritty perehtymään 

syvemmin esimerkiksi suorien ja kriittisten kysymysten avulla. 

Kotilan yksi seuralehtiä koskeneen tutkimuksen päätelmistä oli se, että toimittajien läheinen 

suhde urheiluväkeen oli yksi syy kritiikin puuttumiseen. Fritze teki samankaltaisia 

johtopäätöksiä tutkiessaan paikallislehtien toimittajia.211 Uimosen mukaan urheilutoimittajilla 

syntyy vuosien varrella hyviä ihmis- ja kaverisuhteita sekä jopa yhteisiin intresseihin 

perustuvia riippuvuussuhteita urheilun eri toimijoiden kanssa. Ikävien juttujen penkominen 

saattaa herättää vihaa niissä toimijoissa, joiden kanssa urheilutoimittajien pitäisi olla jatkuvasti 

toiminnassa ja väleissä. Ei olekaan yksinkertaista vetää mattoa jalkojen alta.212 Tällaisiin syihin 

tulisi kiinnittää huomiota, kun pohditaan Markku Peuran tekemiä journalistisia valintoja. 

Tätä näkemystä vahvistaa Miika Juntusen haastattelu. Juntusen mukaan AC Oulun 

puheenjohtaja Matti Heikkinen pystyi vaikuttamaan urheiluosaston silloisen johtajan Markku 

Peuran kirjoitteluun.213 Toisaalta Peuran tapa käsitellä asiaa oli hyvin samanlainen kuin 

vuoden 2001 juttu, jossa Tervareiden Marko Saranlinna esitti omat näkemyksensä 

Tervareiden silloisista ongelmista. Jutun käsittely kuvasti myös pitkän linjan 

urheilutoimittajan ja rikostoimittaja Jari Niemen journalismin eroja. Niemen harjoitti 

                                                           
209 Kaleva 10.3.2004. 
210 Kaleva 9.4.2004. 
211 Kotila 2013, 84; Fritze 2012, 74. 
212 Uimonen 2009, 81–82. 
213 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
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tilanteessa analyyttista ja tutkivaa journalismia.  Peuran jutut olivat enemmän AC Oulun 

toimijoiden julkisia ulostuloja. 

Vaikka AC Oulua koskevissa jutuissa oli korostettu maltin merkitystä, kuvasi Kaleva seuran 

tavoitteen olleen selkeästi nousu Veikkausliigaan. Vuosien 2003–2005 aikana ei sarjanousu 

kuitenkaan toteutunut. Pänkäläisen mukaan urheilutoimittajien keskeisin arvo on 

menestys.214 Tämä näkyi myös Kalevan kirjoittelussa AC Oulua kohtaan kausien 2003–2005 

aikana.   Seuran asema Oulun edustusjalkapalloilun vastuunkantajana näkyi myös kritiikkinä 

peliesitysten oltua heikkoja ja AC Oulun menestys nivoutui yhteen kaupungin 

jalkapallomenestyksen kanssa: 

Kesä vaihtuu syksyyn. Oulun jalkapallossakin.215 

Pettymys näkyi myös Kalevan urheilusivulla, ja AC Oulun urheilullista menestystä käsiteltiin 

kriittisesti. Syksyllä 2004 Hannu Wilenius kirjoitti:  

Oulun edustusjalkapallon kantti ei tälläkään kertaa kestänyt.216 

Myös kausi 2005 meni seuralta penkin alle, ja kesällä Wilenius purki pettymystään: 

siis hetkinen: pitäisikö tässä keskittyä turvaamaan ykkösen sarjapaikka ja lopettaa 

höpötys mahdollisuudesta selvitä maan jalkapalloeliitin joukkoon?217 

Uimonen kirjoittaa, etteivät toimittajat halua saattaa itseään tieten tahtoaan naurunalaisiksi 

tekemällä tahallaan virheitä. Toimituksen virheet ovat kaiken kansan nähtävillä.218 Laineen 

mukaan suomalaisen iltapäivälehdistön urheilujournalistit eivät esittäneet omaa arvioitaan 

suomalaisten menestysmahdollisuuksista, mutta kritisoivat, kun urheiluorganisaatioiden itse 

asettamat tavoitteet jäivät täyttämättä. Laine kuvaa tätä urheilujournalistien 

ammattitaidottomaksi kantaaottavuuspeloksi ja pelkurimaiseksi jälkiviisasteluksi, ja hän olisi 

kaivannut toimittajien laittavan persoonaansa peliin.219 Toisaalta menestysodotusten 

luominen on urheilujournalismin historiallista kulttuuriperintöä.220 Ennen kauden 2005 alkua 

AC Oulu ennakoitiin Kalevan jutussa 1. divisioonan ennakkosuosikiksi. Talouden ja urheilun 

yhteys näkyi ennakoinnissa, kun Hannu Wilenius toi seurojen budjetit esille. AC Oulun 

                                                           
214 Pänkäläinen 1998b, 173. 
215 Kaleva 30.8.2004. 
216 Kaleva 7.10.2004. 
217 Kaleva 17.7.2005. 
218 Uimonen 2009, 70. 
219 Laine 2013, 244. 
220 Pänkäläinen 1998b, 177. 
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ilmoitettu budjetti oli sarjan seuroista suurin.221 Wilenius ei kuitenkaan asettanut omaa 

arviotaan sarjan ennakkosuosikeista. Kalevan suhtautumisessa AC Oulun epäonnistuneita 

kausia kohtaan voidaan nähdä Laineen tutkimustulokseen verrattavissa olevia piirteitä. 

Vaikka Kaleva oli kasannut paljon perusteita ja loi kuvaa AC Oulusta sarjan 

ennakkosuosikkina, ei Hannu Wilenius eivätkä muut urheilutoimittajat olleet esittäneet omaa 

suoraa perusteltua arviotaan AC Oulun menestysmahdollisuuksista.  

Vuonna 2012 Kalevan jalkapallovastaavana aloittanut Kai Nevala sanoo, että keskeinen syy 

sille miksi hän ei tee menestysarvioita seurojen välillä ennen kauden alkua on se, ettei hän näe 

talven aikana muiden seurojen otteluita riittävästi. Näin ollen urheilullisesti perustellun arvion 

tekeminen joukkueiden välillä on hankalaa.222 Tämä on varmasti ollut yksi syy myös 

Wileniuksen kausiennakkojen tyyliin. Esimerkiksi eteläsuomalaisten seurojen otteluita on 

ollut 2000-luvun alussa varmasti vielä vaikeampi nähdä kuin 2010-luvulla, sillä viime vuosina 

internet ja kehittynyt tekniikka on tehnyt otteluiden seuraamisen helpommaksi. 

Hannu Wileniuksen jälkikäteen antama kritiikki näkyi myös kauden 2004 päätteeksi. Wilenius 

nosti AC Oulun manageri Miika Juntusen tavan kasata joukkuetta esille: 

Minkälainen AC Oulun tilanne olisi nyt, jos manageri Miika Juntunen olisi koonnut 

joukkueen iskukykyiseksi ja riittävän laajaksi jo talvella samaan aikaan kuin 

kilpailijansa?” – – Minkälainen, jos AC Oulu olisi ollut jalkapallojoukkueen näköinen 

joukkue jo kevättalvella, eikä vasta sarjan kynnyksellä tai sarjan jo alettua?223 

Wileniuksen kritiikissä joukkueen rakentamista kohtaan on urheilujournalismille ominainen 

jälkiviisastelun vivahde. Keväällä 2004 Wilenius ei ottanut kantaa AC Oulun joukkueeseen 

kautta ennakoineessa jutussaan, jossa Miika Juntunen kehui estoitta joukkuetta ja 

pelaajamateriaalia.224 Kritiikki kauden loppupuolella oli aiheellista, sillä kesällä 2004 AC 

Oulun pelaajamateriaali oli eittämättä liian ohut. Jopa manageri Miika Juntunen nähtiin AC 

Oulun kokoonpanossa. 225 Joka tapauksessa, jos Wilenius olisi keväällä esittänyt epäilyksensä 

joukkueen materiaalista, olisi loppukauden kritiikillä ollut enemmän painoarvoa. Juntusen 

mukaan syy ohuelle pelaajamateriaalille oli puhtaasti taloudellinen.226 Tätä seikkaa Wilenius ei 

tuonut kritiikissään esille. 

                                                           
221 Kaleva 30.4.2005. 
222 Kai Nevalan puhelinhaastattelu. 18.5.2016. 
223 Kaleva 3.9.2004. 
224 Kaleva 14.5.2004. 
225 Kaleva 18.7.2004. 
226 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
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Vaikka menestys oli myös Kalevan jalkapallojutuissa keskeinen arvo, pelkästään AC Oulua 

mollaavaa kirjoittelua Kaleva ei kuitenkaan esittänyt esimerkiksi kaudella 2005. Seuran 

taistellessa sarjanousun sijaan putoamista vastaan pohti urheilutoimittaja Anssi Väisänen syitä 

heikkoon alkukauteen. Markku Peura käsitteli kainalojutussaan heikon menestyksen 

mahdollisia vaikutuksia sponsoreihin haastattelemalla yhtä seuran päätukijoista. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, ettei Väisänen lähtenyt erityisen kriittiselle linjalle AC 

Oulua kohtaa. Sen sijaan Väisäsen juttu oli analyyttinen ja jopa kannustava: ”Nyt taistellaan 

sarjapaikasta”.227 Juttu on esimerkki siitä, kuinka journalistisin keinoin voidaan huonosti 

urheilulliselta kantilta katsottuna menneestä kaudesta luoda myönteistä kuvaa, joka kenties 

herättää katsojien kiinnostuksen. 

Malisen mukaan urheilujohtajat ovat urheilujuttujen vakiokasvoja urheilijoiden, valmentajien 

ja urheiluseurojen lisäksi.228 Kautta 2003 ennakoitiinkin Kalevan lähtöjutussa, joka oli samalla 

henkilöjuttu Miika Juntusesta. Hannu Wilenius esitti Juntusen värikkäänä ja taistelutahtoisena 

persoonana. Henkilöjutun otsikko ”Mies, joka ei hellitä koskaan” vahvisti tätä kuvaa. 

Juntusesta välittyi kuva myös tiukkaan taloudenpitoon uskovana managerina: hän totesi AC 

Oulun maksavan pelaajilleen jopa yli puolet vähemmän, mitä he ovat aiemmin tienanneet.229  

Kalevan suhtautuminen Miika Juntuseen AC Oulun alkuvaiheissa oli varsin myönteinen. Alle 

odotusten sujuneiden kausien ja varsinkin pelaajistoon liittyvien ongelmien myötä Kalevan 

toimittajat alkoivat ottaa kantaa pelaajapolitiikkaan ja kritiikkiä osoitettiin enenevässä määrin 

manageri Juntusta kohtaan. Varsinkin Hannu Wileniuksen kautta 2004 käsitellyt kirjoitus oli 

tiukkasävyinen.230 Juntunen kuvaili näkemystään Hannu Wileniuksesta:  

Hannu oli Kalevan paras urheilutoimittaja. Hän oli tasapuolinen. Kehui kun oli aihetta ja 

kritisoi kun oli aihetta.231 

Vuosien 2003–2005 aikana AC Oulu henkilöityi vahvasti manageriinsa Miika Juntuseen. 

Juntunen sanoi kuteinkin haastattelussaan, ettei hän ole koskaan pyrkinyt tuomaan itseään 

esille mediassa. Juntunen kuvaili omaa suhdettaan mediaan:232  

Minä en vaan suostu siihen edelleenkään. Vaikka on vaikeampi tie. En suostu siihen, että 

nuoleskelen. En lähde siihen, että vetelen naruista. En ole ikinä vetänyt naruista 

                                                           
227 Kaleva 16.8.2005. 
228 Malinen 2011, 92. 
229 Kaleva 16.5.2003. 
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lehtimiehiä. Sen takia ne pitää minua värikkäänä ja ristiriitaisena. En minä ole 

ristiriitainen. Mulla on oma mielipide ja pystyn ja uskallan sen sanomaan. Se on 

ristiriitaista heille, koska uskaltaa sanoa.233 

Syitä Juntusen esillä oloon Kalevassa oli varmasti monia. Juntunen oli AC Oulun 

keskeisimpiä henkilöitä, olihan hän mukana varainhankinnassa, pelaajien rekrytoinnissa ja 

myös pelillisissä asioissa. Toisaalta myös Juntusen persoona kiinnosti Kalevaa. Vaikka 

Juntusen mukaan kaikki eivät hänen tyylistään pitäneet, hänen suorasukainen ja sanavalmis 

tyylinsä todennäköisesti kiinnosti myös toimittajia vuosien 2003–2005 aikana. Hannu 

Wileniuksen kuvauksessa kiteytyikin yksi syy sille, miksi Juntunen oli Kalevassa esillä paljon: 

Juntusen itsetunto on kunnossa. Hän on tottunut sanomaan asiat suoraan niin kuin näkee 

niiden olevan. Omasta persoonastaan hän ei ole ihan ensimmäiseksi valmis luopumaan.234 

Vuosina 2003–2005 Kaleva suhtautui AC Ouluun eri tavalla kuin muihin oululaisseuroihin. 

Pääkirjoituksessa kesällä 2005 Kaleva ei asettunut suosimaan mitään oululaisseuraa ylitse 

muiden, mutta lehden mukaan AC Oulu oli potentiaalisin tulevaisuuden liigajoukkue: 

Periaatteessa on samantekevää, mikä joukkue nousee liigaan. Pääasia on, että Oululla on 

siellä edustus. Käytännössä on kuitenkin selvää, että Oulusta on mahdollista saada nyt 

liigaan vain yksi joukkue, AC Oulu, joka on perustettu juuri tätä tarkoitusta varten. – 

Oulun jalkapallo voi hyökätä vain yhdellä kärjellä.235 

AC Oulun kaadettua paikallisottelussa OLS:n Hannu Wilenius kirjoitti: 

Enää ei pitäisi olla kahta puhetta. Viimeistään nyt kaikille on selvää, että kaupungin 

edustusjalkapalloilussa tulee ensin AC Oulu. Sitten on jonkin verran väliä ennen kuin 

perässä seuraa OLS.236 

Vaikka Wileniuksen otteluraportissa kirjoittamalle näkemykselle AC Oulun asemasta oli 

selkeä tuloksellinen peruste, oli kannanotto silti jopa poikkeuksellisen selkeä. Otteluraportti 

vahvisti kuvaa siitä, että Kaleva piti AC Oulua kaupungin jalkapalloilun lippulaivana.  

Myös muut oululaisseurat saivat osansa Kalevan huomiosta. Pääosin huomio liittyi tyypillisiin 

seikkoihin, kuten menestykseen, urheilulliseen panokseen eli draamaan ja toisaalta 

                                                           
233 Ibidem. 
234 Kaleva 16.5.2003. 
235 ”Yhdellä kärjellä jalkapalloliigaan” pk. Kaleva 20.5.2005. 
236 Kaleva 21.5.2005. 
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värikkäisiin henkilöihin. Kaleva käsitteli Tervareita kielteiseen sävyyn seuran tausta-asioihin 

liittyvissä jutuissa. Tervareiden otteita 2. divisioonassa Kaleva käsitteli neutraalisti 

otteluraporteissaan.  OLS pelasi AC Oulun kanssa samalla sarjatasolla 1. divisioonassa 

kausilla 2003 ja 2005, joten joukkue oli perustellusti otteluraporteissa esillä. Myös OLS:n 

asema oululaisessa jalkapalloseurojen hierarkiassa ja erityisesti suhde AC Ouluun olivat usein 

Kalevan käsittelyssä.   

1. divisioonassa pelatessaan OLS kilpaili siis samassa sarjassa kuin AC Oulu, jonka yksi 

neljästä perustajaseurasta OLS oli. OLS:n asemasta oululaisten jalkapalloseurojen joukossa ei 

Kalevan antaman kuvan mukaan ollut yhteneväistä näkemystä kaikilla seuran toimijoilla. 

Seurojen rooleihin liittyvät epäselvyydet alkoivat jo syksyllä 2002. OLS:n nousu 1. 

divisioonaan aiheutti sen, että yksi uuden seuran perustajaseuroista pelasi samalla 

sarjatasolla.237  

Tammikuussa 2003 Kalevan juttukokonaisuudessa käsiteltiinkin OLS:n sisäisisä ristiriitoja. 

Timo Viitasen erottamista Kaleva käsitteli usealta kantilta. OLS:n puheenjohtaja Seppo 

Rounaja ja valmentaja Viitanen kritisoivat toisiaan Kalevan sivuilla. Vaikka AC Oulu oli 

perustettu yhdistämään oululaista edustusjalkapalloilua, ei seurojen hierarkia ollut Kalevan 

mukaan ongelmaton. Jouko Vuorjoen mukaa AC Oulun perustaminen sen sijaan oli syynä 

OLS:n sisäisiin erimielisyyksiin: 

Erottaminen ja yhä rajumpia piirteitä saanut kaksintaistelu johtuvat pitkälti myös siitä, 

että kaupunkiin on perustettu uusi edustusjalkapallon yhteenliittymä AC Oulu.238 

Rounaja perusteli erottamista seuraa koskeneella työrauhalla.239 Vuorjoen mukaan yksi 

ongelma oli se, ettei AC Oulu saanut pelaajia itselleen OLS:sta ilman siirtokorvausta. 240 

Viitanen sanoi kyseessä olleen henkilökohtainen ajojahti hänen kyseenalaistettua Rounajan 

aseman OLS:ssa. Viitasen mielestä OLS ei pystynyt olemaan AC Oulun takana seurojen 

pelatessa samalla sarjatasolla. 241  

OLS:n ja AC Oulun välisistä pelaajasiirroista pidettiin Kalevassa yhtenä yhteistyön 

toimivuuden indikaattorina. Elokuussa 2003 Kaleva spekuloi Jukka Puurusen siirtymisellä 

OLS:sta AC Ouluun. Kalevan kirjottelusta sai kuvan, että siirrossa olisi epäselvyyksiä 

                                                           
237 Kaleva 30.10.2002. 
238 Kaleva 23.1.2003; Kaleva 24.1.2003. 
239 Kaleva 23.1.2003. 
240 Ibidem. 
241 Kaleva 23.1.2003. 
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pelaajan, seurajohtajien ja OLS:n valmentaja Tero Suonperän kesken. Puurunen sanoi itse 

haluavansa AC Ouluun, mutta toimittaja Teemu Wileniuksen mukaan siirron esteeksi 

muodostui siirtokorvaus.242  

Kauden 2003 aikana Kaleva kuvasi varsin tasapuolisesti AC Oulun ja OLS:n otteluita 

asettumatta selkeästi kummankaan joukkueen puolelle. Kalevan antaman kuvan mukaan 

seurojen välit eivät kuitenkaan olleet samalla tavalla hyvähenkiset kuin esimerkiksi 

Tervareiden ja OLS:n pelatessa 2.divisioonassa. Paikallisottelun ennakkojutussa kaudella 

2003 Ari Härkönen ei nöyristellyt vaan totesi edessä olevan ”ihan varma voitto”. Tero 

Suonperä puolestaan halusi voittaa, sillä edellisestä ottelusta oli jäänyt niin katkera maku.243 

Vastakkainasettelu ei rakentunut niinkään Teemu Wileniuksen kommenteista vaan 

valmentajien omista mielipiteistä. 

Olikin loogista, että OLS:n asemaa pohdittiin Kalevassa. Kausina 2004–2006 OLS:a 

valmentanut Timo Salmi otti Kalevassa usein kantaa OLS:n asemaan Oululaisten 

jalkapalloseurojen hierarkiassa. Salmi näki OLS:n olevan ennen kaikkea AC Oulun tukena. 

Näkisi, että roolimme on olla AC Oulun tukena, joten nousu ykköseen ei liene järkevää, 

jos AC Oulu ei nouse liigaan.244 

Tilanne oli ajankohtainen syksyllä 2004, jolloin OLS kamppaili noususta 1. divisioonaan. 

Hannu Wilenius haastatteli syksyllä 2004 Salmea. Wilenius esitti jutun alussa varsin sarkastisia 

kysymyksiä: 

Pyrkiikö OLS tosimielellä Ykköseen? Ryhtyykö se tosissaan kilpailemaan AC Oulun 

kanssa kaupungin ykkösjoukkueen tittelistä? Eikö OLS ymmärräkään omaa 

asemaansa?245 

OLS:n Seppo Rounaja otti myös kantaa seuran edustusjoukkueen asemaan oululaisessa 

seurakentässä. Rounajan mukaan OLS oli tiukasti AC Oulun tukena.246 Seurojen roolit 

nousivat esille Kalevassa kuitenkin vielä vuoden 2005 aikana, kun OLS perusti oman 

akatemiajoukkueen junioreille, vaikka myös AC Oululla oli akatemiajoukkue. Hannu 

Wilenius reagoi tilanteeseen haastattelemalla OLS:n seurajohtaja Samuli Niskasta Kalevan 

urheilusivujen Kuuma Linja-osioon. Niskanen puhui yhteistyöstä eikä jutusta välittynyt 

                                                           
242 Kaleva 18.8.2003; 21.8.2003; Kaleva 23.8.2003. 
243 Kaleva 3.9.2003. 
244 Kaleva 10.5.2004. 
245 Kaleva 21.9.2004. 
246 Kaleva 20.11.2005. 
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erityistä dramatiikka.247 Wileniuksen reagointi tapahtumaan on kuitenkin osoitus hyvästä 

journalismista: jutussa haettiin ennen kaikkea syitä tapahtumalle. Kuuma-Linja-juttutyypissä 

kysyy asianomaiselta suoraan ja kriittisesti. Kalevan antama kuva OLS:n asemasta oululaisessa 

jalkapallokentässä riippui paljon kommentoijasta ja toisaalta OLS:n toimijoiden näkemykset 

vaihtelivat myös ajankohdan mukaan. Kaiken kaikkiaan välittyi kuva, ettei AC Oulun ja 

OLS:n yhteistyö ollut kitkatonta. 

Kalevan antama kuva OLS:sta oli vuosina 2003–2005 kaiken kaikkiaan myönteinen. Vaikka 

yhteistyön toimimattomuudesta aikana kirjoitettiin, Kalevan toimittajat eivät asettuneet 

kumpaakaan seuraa vastaan tilanteeseen liittyen. OLS:n laaja junioritoiminta nostettiin 

Kalevassa esille aika ajoin. OLS:n perinteet puolestaan tulivat Kalevassa esille seuran juhliessa 

125-vuotista taivaltaan. Jutuissa Kaleva kuvasi OLS:n toimintaa monipuolisesti ja seuran eri 

lajeja käsiteltiin. Huomionarvoista on se, että OLS:n juhlallisuuksia käsitelleissä jutuissa 

tuotiin esille urheilun yhteiskunnallista merkitystä, mikä näkyi varsinkin OLS:n vieraana 

olleen pääministeri Matti Vanhasen kommenteista.248  

 

2.3. Puoliammattilaiset asialla 

 

Tutkimusajanjakson aikana Kalevassa kirjoitti usein oululaisjoukkueiden pelaajien ja 

valmentajien puoliammattilaisuudesta. Esimerkiksi sopimusuutisissa kirjoitettiin usein 

sopimuksen tehneen pelaajan aiemmasta urasta, sekä opiskelusta ja työnteosta.249  Hannu 

Wilenius kirjoitti AC Oulua kausilla 2003 ja 2004 valmentaneen Ari Härkösen työskentelystä 

pankissa valmentamisen rinnalla.250  Härkösestä välittynyt kuva ei muuttunut Kalevassa 

juurikaan tutkimusjakson aikana. Suhtautuminen Härköseen ei sisältänyt kielteisiä piirteitä. 

Hannu Wilenius toi Härkösen taustan kova-asenteisena pelaajana esille.  

Jos Oulun Edustusjalkapallon ykkösdivisioonajoukkueesta tulee yhtään valmentajansa 

näköinen, on se voittanut paljon.251 

                                                           
247 Kaleva 28.12.2005. 
248 Kaleva 20.11.2005. 
249 Esim. Kaleva 27.1.2005. 
250 Kaleva 12.11.2002. 
251 Kaleva 9.5.2004. 
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Kaleva käsitteli Härkösen ja manageri Miika Juntusen rooleja AC Oulun otteluiden 

raporteissa aika ajoin. Hannu Wilenius pohti esimerkiksi kauden 2004 otteluraportissa 

roolijakoa ottelun taktisiin seikkoihin liittyen: 

 Kumpi sitten hoksasi Väisäsen penkiltä sentteriksi, joukkueen valmentaja Härkönen vai 

välillä äänekkäästi omiaan ohjannut Manageri Juntunen?252 

Tuolloin sekä Härkönen että Juntunen totesivat päätöksen olleen yhteinen.253AC Oulu ei 

saavuttanut sarjanousua Härkösen johdolla, ja varsinkin kauden 2004 lopulla joutui 

valmentaja käsittelemään Kalevassa alle odotusten sujunutta sarjakautta. Härkönen antoi 

itsestään kaiken kaikkiaan varsin maltillisen kuvan, eikä hän kritisoinut esimerkiksi Juntusen 

varsin vahvaksi kuvattua valmennuspuolen roolia. Välillä Härkönen kuitenkin kritisoi 

vähäistä pelaajamäärää ja epäonnistuneita pelaajahankintoja.254 Syksyllä 2004 Härkönen 

ilmoitti jättävänsä AC Oulun valmennuspestin. Jutussa kirjoitettiin, ettei Härkönen lähde 

seurasta ”ovet paukkuen”. Oululaisvalmentaja ilmoitti yhdeksi syyksi motivaation puutteen. 

Myös perhe ja työt tarvitsivat oman aikansa.255 Näin oululaisen edustusjalkapallojoukkueen 

valmentamisen puoliammattilaisuus tuli esille.  

Kaleva uutisoi loppuvuodesta 2004 entisen ammattilaispelaajan Steven Polackin olevan AC 

Oulun uusi valmentaja.256 Polackin tehtävä oli Kalevan mukaan selvä: AC Oulun nostaminen 

Veikkausliigaan. Suhtautuminen Polackin saapumiseen oli myönteinen, joskin Hannu 

Wilenius nosti esille Polackin valmennusnäyttöjen ohuuden: 

Pelaajana Polack oli kova ja myös erittäin arvostettu. Sanottiin, että brittipelaajien tavoin, 

hän antoi kentällä aina enemmän kuin kaikkensa. – – Valmentajana Polack ei ole vielä 

lähimainkaan komeissa pelaajamitoissaan.257 

Wilenius myös totesi kirjoituksessaan, ettei Oulu välttämättä ollut jalkapallon osalta tai 

ylipäätään kaupunkina se kaikista houkuttelevin vaihtoehto valmentajille. Polack ei siis ollut 

kaikista halutuin valmentajavaihtoehto:  

Jos AC Oulu olisi saanut haluamansa valmentajan Ouluun, suunnittelisi Polack omaa 

valmentajanuraansa, jossakin muualla kuin Pohjois-Pohjanmaalla. – – Mutta kun 

                                                           
252 Ibidem 
253 Ibidem. 
254 Kaleva 3.10.2004; Kaleva 7.10.2004. 
255 Kaleva 13.9.2004. 
256 Kaleva 11.12.2004. 
257 Ibidem. 
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oululaisen jalkapallon ja koko kaupungin houkuttelevuus ei ole suurinta mahdollista joutuu 

AC Oulun johtoporukka ottamaan tyytyväisenä valmentajan, joka ei ollut aivan 

hankintalistan kärkipäässä.258 

Kalevan suhtautuminen Steven Polackin pestiin AC Oulun valmentajana osoittaa, ettei 

Kaleva suhtautunut varauksettoman kritiikittömästi tilanteeseen. Sen sijaan Hannu Wilenius 

esitti aiheellista pohdintaa Polackin kyvyistä valmentaa AC Oulu liigaan. Brittitaustaisuuden 

Wilenius toi esille Polackin kohdalla varsin myönteisessä valossa. Polackista välittyi kuva, 

jossa hän brittijalkapalloilulle tyypilliseen tapaan korosti taistelutahtoa ja asennetta. 

Polackin valmennuskausi sujui alle odotusten. Pelit ja yhteistyö manageri Miika Juntusen eivät 

sujuneet ongelmitta. Huonosti menneen alkukauden takia Polack erotettiinkin AC Oulun 

päävalmentajan tehtävistään kesällä 2005. Erottamista koskeneessa Kalevan uutisoinnissa 

Kai Nevala pohti varsinkin Polackin ja Juntusen välistä dynamiikkaa. Nevala kirjoitti pelaajien 

kokeneen ristiriitaa johtamisen välillä.259 Nevala haastatteli Polackia erottamisen jälkeen. 

Polack totesi pelaajaringin olleen liian pieni, minkä lisäksi brittivalmentaja kritisoi Juntusen 

puuttumista valmennuksellisiin asioihin:  

”Miksi hän haluaa valmentajan joukkueeseensa, jota hän haluaa itse valmentaa” – – 

”Onko vika aina valmentajassa vai hänessä itsessään?”260 

Polack otti Kalevassa huomattavasti enemmän kantaa AC Oulun pelaajapolitiikkaan kuin Ari 

Härkönen. Yhtenä syynä tälle on varmasti ollut se, että Polack erotettiin tehtävästään. 

Kalevassa tuotiin esille sekä Polackin että Juntusen näkemykset asiasta, mutta lehdessä ei 

otettu selvästi kantaa, oliko Polackin erottaminen AC Oulun kannalta oikea päätös.  

Kaleva toi yksittäisten valmentajien persoonallisuuden piirteitä ja valmennustapoja esille sekä 

otteluraporteissa että henkilöjutuissa.  Timo Salmen näkemykset oululaisen jalkapallon 

yleistilanteesta näkyivät Kalevassa varsin usein. Salmi puhui paljon yhteistyöstä ja 

valmentaessaan OLS:a samassa sarjassa AC Oulun kanssa, hän toivoi onnea myös AC 

Oululle.261 Salmi olikin Kalevan antaman kuvan mukaan vuosien 2003–2005 aikana yksi 

sillanrakentajista oululaisessa jalkapalloilussa. Kalevan mukaan Salmen valmennusmetodit 

                                                           
258 Ibidem. 
259 Kaleva 31.7.2005. 
260 Kaleva 3.8.2005. 
261 Kaleva 12.8.2005. 
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otteluiden aikana eivät puolestaan olleet järin diplomaattisia. Esimerkiksi kaudella 2005 

Hannu Wilenius kirjoitti Salmen palauteenantotyylistä: 

Jos vahvat merkit pitävät kutinsa, palaute tulee niin, että Heinäpään kerrostalojen 

ohuimmat ikkunalasit helisevät.”262 

Wilenius, kuten Kalevan jalkapallouutisointi ylipäätään, ei kuitenkaan esittänyt esimerkiksi 

Salmen tapaa antaa palautetta mitenkään kielteisessä sävyssä. Kenties urheilun eräänlaiset 

primitiiviset ominaispiirteet näkyivät myös Kalevan urheilujournalismissa. Samalla tavalla 

Suomen A-maajoukkueen valmentaja Roy Hodgsonin esitettiin lehdistössä positiivisena 

auktoriteettina, joka herätti pelaajissa sopivasti pelkoa ja kunnioitusta.263 Kokonaisuudessaan 

suhtautuminen Timo Salmeen oli Kalevassa myönteinen. 

Myönteistä kokonaiskuvaa oululaisista valmentajista vahvisti myös Kalevan suhtautuminen 

OLS:a kaudella 2003 valmentaneeseen Tero Suonperään. Suonperä oli vasta 26-vuotias 

toimiessaan OLS:n päävalmentajana.264 Nuoruutta ei Kaleva tuonut esille kielteisellä tavalla, 

sen sijaan OLS:n koko joukkueetta luonnehdittiin valmentajan mukaan ”kokeneempien 

aggressiiviseksi haastajaksi”.265 

Oululaisen pelaajatuotannon menestyksekäs historia näkyi Kalevassa esimerkiksi siten, että 

oululaislähtöisiä pelaajien paluuta kotikaupunkiin spekuloitiin. Vuosien 2003–2005 aikana 

yksi nimekkäimmistä paluumuuttajista oli Mike Peltola, joka teki paluun kotikaupunkiinsa 

kaudeksi 2005. Kaleva otsikoi tuolloin ”Peltolasta veturi AC Ouluun”.266 Myös esimerkiksi 

kokenut ja suurimman osan urastaan eri oululaisjoukkueissa pelannut Vesa Kiljunen oli 

Kalevassa esillä usein. Kauden 2005 ennakkojutussa luotiin vastakohtien avulla 

lähestymisnäkökulmaa kaudelle, kun jutussa haastateltiin AC Oulun Kiljusta ja OLS:n nuorta 

Toni Kolehmaista.267 

Pelaajia käsitelleissä henkilöjutuissa korostui pelaajien paikallisuus. Paikallisuus ei kuitenkaan 

ollut itsearvo Kalevan osoittaessa huomiota oululaisjoukkueiden pelaajia kohtaan. Myös 

menestysarvo näkyi Kalevan suhtautumisessa yksittäisiin pelaajiin. Rautarinnan mukaan 

tiedotusvälineillä on keskeinen rooli siinä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Yksittäisten henkilöiden 

                                                           
262 Kaleva 9.5.2005. 
263 Kanto 2015, 52. 
264 Kaleva 24.1.2003 
265 Kaleva 25.5.2003. 
266 Kaleva 30.11.2004. 
267 Kaleva 5.5.2005. 
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nousemissa suuren yleisön tietoon tarvitaan, kuitenkin myös menestystä.268 Esimerkiksi AC 

Oulun mikkeliläislähtöinen maalivahti Jani Luukkonen oli yksi myönteisimmin esillä olleista 

pelaajista vuosien 2003–2005 aikana.269 Keskeisimpänä syynä tälle oli varmasti Luukkosen 

vahvat otteet pelikentällä. Esimerkiksi otteluraportissa kaudella 2003 korostettiin Luukkosen 

merkitystä ottelun ratkaisijana.270  

Myös Jani Luukkosen kohdalla nousi esiin se, etteivät jalkapalloilijat pääsääntöisesti toimineet 

täysammattilaisina. Luukkonen, joka toimi Lyseossa liikunnanopettajana, visioi itse AC 

Oulun tulevaisuutta sanomalla, että tulevaisuudessa AC Oulu pelaa liigaa ja 

 pelaajat ovat tuolloin enemmän kuin puoliammattilaisia, eivät kuitenkaan 

täysammattilaisia.271 

Esimerkiksi AC Oulun pelaajista suurin osa teki töitä tai opiskeli jalkapalloilun ohessa.272 

Henkilöjutuissa puolestaan pyrittiin urheilujournalismille tyypilliseen tapaan käsittelemään 

muitakin kuin vain urheiluun liittyviä seikkoja. Töiden ja opiskelujen esille tuominen olikin 

loogista.  

Myös ulkomaalaispelaajien tuoma eksotiikka näkyi Kalevan jalkapallojutuissa. Kaudella 2005 

Kaleva ennakoi tulevaa ottelua käsittelemällä joukkueen brasilialaispelaajia. Suuri 

ulkomaalaispelaajien määrä nähtiin tässä tapauksessa lähinnä vahvuutena:  

AC Oulu lataa kaiken peliin – kentälle juoksee viisi brassipelaajaa273 

Ulkomaalaispelaajien sopeutuminen Suomeen oli usein henkilöjuttujen keskeisimpiä sisältöjä. 

Ulkomaalaispelaajia kohtaan osoitettiin mielenkiintoa, mikä näkyi esimerkiksi useissa 

henkilöjutuissa. Ulkomaalaispelaajien kommentit Suomesta ja Oulusta olivat järjestäen 

positiivisia. Esimerkiksi ghanalainen Seth Abladen kommentoi myönteiseen sävyyn Oulusta 

ja Suomesta, vaikka oli joutunut käymään oikeustaistelua AC Oulun kanssa: 

Esimerkiksi Saksassa ei ole helppoa olla ulkomaalainen, mutta suomalaiset kohtelevat 

kaikkia tasavertaisina. Voisin aivan hyvin asua täällä vaikka loppuelämäni.274  

                                                           
268 Rautarinta 2002, 27. 
269 Kaleva 10.6.2004. 
270 Esim. Kaleva 30.5.2003. 
271 Kaleva 9.8.2003. 
272 Jalkapallokirjassa AC Oulun 18:sta pelaajasta jokaiselle oli merkitty erikseen ammatti tai status opiskelijana. 
Jalkapallokirja 2003, 511. 
273 Kaleva 6.7.2005. 
274 Kaleva 5.7.2005. 
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Henkilöitävyys oli vahvasti läsnä AC Ouluun kaudeksi 2004 pelaamaan saapunutta Luiz 

Antoniota käsitelleessä Kalevan uutisoinnissa. Antonion liittyminen AC Ouluun oli varsin 

iso uutisjuttu.275 Kalevan viikkoliitteen jutussa käsiteltiin Antonion taustaa ja hänen hyvin 

sujunutta sopeutumistaan Suomeen ja Ouluun: 

Ajatella, Melkein puoli elämää Suomessa. Olen viihtynyt todella hyvin, oppinut kielen ja 

kulttuurinne.276 

Kalevasta ulkomaalaistaustaisten pelaajien suhtautumisesta Suomeen ja Ouluun välittyi 

myönteisiä mielikuvia. Lehden suhtautuminen ulkomaalaispelaajin olikin pääsääntöisesti 

positiivinen. Usein jutut tehtiin pian ulkomaalaispelaajien siirryttyä Ouluun. Kuten 

suomalaisten pelaajien kohdalla suhtautuminen siitä eteenpäin riippui paljon pelaajien 

esityksistä kentällä. Oulussa kävi lukuisia ulkomaalaispelaajia, jotka eivät olleet merkittäviä 

vahvistuksia. Yleisellä tasolla ulkomaalasipelaajien määrää ajoittain kritisoitiin, muuta 

kielteinen suhtautuminen kohdistettiin yksittäisten pelaajien sijasta seurajohtoon. 

 

2.4. Asenne ratkaisee 

 

Kalevan otteluraporteissa ei tapahtunut erityisen suurta muutosta vuosien 2003–2005 aikana. 

Kotila kirjoittaa, että sanomalehtien ottelujutuissa jutun kärkenä saattaa olla huippuvireessä 

olevan pelaajan kuulumiset. Ottelun lopputulos saattaa löytyä vasta kainalojutusta. 

Varsinkinkin sanomalehden otteluraportit rakentuvat usein kiinnostavan henkilön tai ottelun 

käännekohdan varaan.277   Myös Kalevan ottelujutuissa oli valmentajien ja keskeisessä roolissa 

olleiden pelaajien kommentteja. Esimerkiksi lähtöjuttuna julkaistu OLS:n ja AC Oulun 

paikallisottelun raportti kesäkuussa 2003 koostui molempien valmentajien ka kaksi maalia 

tehneen Esa Talalan kommenteista, sekä Hannu Wileniuksen näkemyksistä.278 

Tutkimusajanjakson aikana Kalevan ottelujuttujen alussa kerrottiin ottelun tulos. Ottelujutut 

rakentuivat usein siten, että jutun ensimmäinen kappale ennen alaotsikkoa käsittely laajempaa 

kokonaisuutta, kuten sarjatilannetta, tai jotain otteluun liittynyttä henkilöä.279 

                                                           
275 Kaleva 22.6.2005. 
276 Kaleva 14.7.2004. 
277 Kotila 2013, 23. 
278 Kaleva 27.6.2003. 
279 Esim. Kaleva 10.9.2005. 
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Asenne ja työnteko nähtiin keskeisessä asemassa toimittajien pohtiessa syitä 

ottelutapahtumiin. Esimerkiksi heinäkuussa 2003 Lasse Kyllönen otsikoi OLS:n pelattua 

tasapelin VG-62:a vastaan ”Työnteko palkittiin”. Saman päivän lehdessä Kai Nevala otsikoi 

AC Oulun tappion raportin ”AC Oulun tahtotaso karkuteillä.”.280 Kaksi juttua kuvasivat 

Kalevalle tyypillistä asenteen korostamista. Kalevan jalkapallojournalismille tyypillinen piirre 

oli myös se, että ottelujutuissa myös pelaajat ja valmentajat toivat esille asenteen merkityksen. 

Toimittajat siis olivat usein samoilla linjoilla valmentajien kanssa. Toisaalta joskus valmentaja 

ja toimittaja saattoivat olla eri linjoilla oululaisjoukkueen yritteliäisyydestä. Syksyllä 2003 

Teemu Wilenius kommentoi AC Oulun peliesityksen olleen ”ponnetonta puurtamista”. 

Jutussa Wilenius kirjoitti Härkösen olleen eri mieltä AC Oulun asenteesta.281 

Tyypillisenä esimerkkinä Kalevan ottelu-uutisoinnille käy AC Oulun ja KuPS:n välinen 

kärkikamppailu kaudella 2004. Hannu Wileniuksen mukaan asenne ratkaisi myös tässä 

ottelussa:  

Tuntui kuin pelaajapulasta johtuvat moninaiset vaikeudet olisivat sisuunnuttaneet pohjoisen 

pelaajat pieneen raivoon. Tiukka taistelumieli ja voitontahto olivat kokonaan eri luokkaa 

kuin odotettua latteamman kuvan itsestään jättäneillä kuopiolaisilla.…282 

Otteluraportti ilmestyi Kalevan lähtöjuttuna, joten sinänsä tilaa laajemmalle analyysille olisi 

ollut. Taktinen puoli tuli esille valmentaja Juha Malisen todettua KuPS:n pelanneen 

keskikentällä alivoimalla. Wilenius kirjoittikin, että ”juuri keskikentällä oli KuPS:n ontuvin 

osa.”283 

Myös syitä yhtä ottelua laajempaan epäonnistumiseen etsittiin Kalevassa mentaalipuolelta. 

Hannu Wilenius ruoti AC Oulun esitystä loppukaudesta 2004: 

Miksi sitten AC Oulun on viime syksyn tapaan tahdoton ja ilman sydäntä pelaileva 

joukkue?284 

Pänkäläinen tuo esille urheilutoimittajien käyttämät ”selityslaatat”, joita vilautellaan yleisölle 

lopputulosten mukaan.285 Jos Kalevan jalkapallojutuista haluaa löytää tällaisen selityslaatan 

otteluiden tuloksille, lukee siinä ilman muuta ”asenne” tai ”taistelutahto”. Tosin on myös 

                                                           
280 Kaleva 20.7.2003. 
281 Kaleva 7.9.2003. 
282 Kaleva 11.6.2004. 
283 Ibidem. 
284 Kaleva 13.9.2004. 
285 Pänkäläinen 1998a, 33. 
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huomioitava, että pelkästään toimittajat eivät tätä selityslaattaa käyttäneet. Myös juttuihin 

haastatellut valmentajat ja pelaajat löysivät ottelutulokseen syyn asenteesta. Kaiken kaikkiaan 

se, että syyt ottelutuloksiin haettiin esimerkiksi taktisten seikkojen sijaan asenteesta kuvastaa 

tuon ajan suomalaista jalkapallokeskustelua, jossa myös valmentajat ja pelaajat olivat mukana. 

Nevalan mukaan hän ei voi taktisia seikkoja käsitellä liian syvällisesti, sillä hänen on ajateltava 

myös ”tavallista lukijaa”.286 Tämä selittänee osittain myös Hannu Wileniuksen tapaa, jossa 

hän korosti asennetta. ”Tavallista lukijaa” todennäköisesti kiinnosti enemmän pelaajien 

asenne kuin joukkueen taktiset nyanssit.   

Crolley ja Hand kirjoittavat, että rohkeus ja taistelutahto ovat keskeisiä englantilaisille 

joukkueille annettuja ominaisuuksia englantilaisen lehdistön jalkapallokirjottelussa.287 Kenties 

brittijalkapallolle ominainen taistelutahdon korostaminen heijastuu suomalaiseen 

jalkapallokirjotteluun. Onhan suomalaisella ollut pitkään varsin läheinen suhde 

englantilaiseen jalkapalloiluun. Hannu Wilenius kiteytti näkemyksensä jalkapallossa 

ratkaisevista tekijöistä. Arvostetut piirteet olivat hyvin samankaltaisia brittilehdistön kanssa: 

Kaksinkamppailutilanteet ja kova taistelutahto ovat jalkapallon peruselementtejä.288 

Asenne ja taistelutahto ovat eittämättä urheilussa keskeisiä seikkoja menestyksen taustalla. 

Toisaalta on myös huomioitava, että esimerkiksi syitä AC Oulua kaudella 2004 vaivanneeseen 

loukkaantumissumaan ja väsyneisiin esityksiin ei etsitty esimerkiksi harjoittelumetodeista ja 

fysiikkavalmennuksesta. Tämä kuvastaa ennen kaikkea suomalaista urheilujournalismia 2000-

luvun alussa. Urheilun kaikkia syy- ja seuraussuhteita ei selvästikään vielä oivallettu tai niitä 

ei ainakaan käsitelty.  

Toimittajien omia pohdintoja näkyi otteluraporteissa välillä. Heinäkuussa 2003 Kai Nevala 

kommentoi OLS:n peliesitystä kauden aikana: ”Pelillinen naivius näkyi 

keskittymiskyvyttömyytenä, mutta nuoruuden into on toisaalta tuonut hyviä viime hetken 

nousua.”289 Nevalan kirjoitukissa näkyi pyrkimystä pelillisten seikkojen käsittelyyn. Hän 

kirjoitti Seth Abladen pelityylistä: 

Ablade suuntaa ensimmäisen kosketuksensa hyvin, mutta jakaa syötöt liian usein omaa 

maalia kohti.290  

                                                           
286 Kai Nevalan sähköpostihaastattelu 12.5.2016. 
287 Crolley & Hand 2002, 27. 
288 Kaleva 12.11.2002. 
289 Kaleva 28.7.2003. 
290 Kaleva 12.7.2004. 
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Rautarinnan mukaan kaavamaiset otteluselostukset ovat suunnattu niille, jotka ovat valmiiksi 

kiinnostuneita aiheesta.291 Malisen mielestä jutturakenteen uudistamisen sijaan 

urheilutoimittajat pyrkivät tuomaan urheilujournalismiin kuuluvaa viihteellisyyttä värikkäillä 

ilmaisuilla.292  Kalevan ottelujutut sisälsivät paljon värikkäitä ilmaisuja ja metaforia. Myös 

kerronnallisuus näkyi ottelujutuissa. Esimerkiksi OLS:n nousua tasapeliin ottelun 

loppuhetkillä Nevala kuvasi kirjoittamalla rankkasateesta, joka alkoi samaan aikaan kuin 

OLS:n taka-ajo. Jutun otsikko oli ”Kuin rankkasade kirkkaalta taivaalta” ja Nevala kiteytti 

ottelun draaman toteamalla ”ihmeitä tapahtuu.”293 

Yksi tapa urheilusuoritusten kommentointiin on grafiikoiden käyttäminen. Grafiikoiden 

käyttö on lisääntynyt myös suomalaisessa sanomalehdissä tietotekniikan kehityksen myötä.294  

Grafiikoita näkyi enenevissä määrin myös Kalevan jalkapallojutuissa. Kai Nevalan mukaan 

Hannu Wilenius oli ”numero- ja faktaihminen”.295 Tämä näkyikin esimerkiksi Wileniuksen 

tekemissä ennakko- ja ottelujutuissa.  Wilenius käsittelikin 1. divisioonan loppukautta 2004 

apunaan grafiikka, jossa oli listattu tulevat ottelut.296  

Laineen mukaan grafiikoiden käyttäminen on iltapäivälehdistölle tyypillistä, koska 

grafiikoiden avulla lukijoille tarjotaan juttuja helppolukuisessa muodossa.297 Varsinaisesti 

taktisiin kuvioihin liittyvää grafiikkaa ei Kaleva kuitenkaan julkaissut. Kenties 

jalkapallovastaava Hannu Wilenius olisi voinut käyttää grafiikoita havainnollistamaan 

”tavalliselle lukijalle” myös taktisia seikkoja. Toisaalta taktisten asioiden käsittely oli 

kokonaisuudessaan vielä varsin vähäistä Kalevassa vuosien 2003–2005 aikana. Kaleva ei 

poikennut tässä asiassa suomalaisten iltapäivälehtien harjoittamasta urheilujournalismista. 

Laineen mukaan yksi suomalaisen ja ruotsalaisen iltapäivälehdistön eroista näkyikin 

urheilusivujen grafiikoissa. Esimerkiksi Torinon 2006 olympialaisten jääkiekko-otteluiden 

uutisoinnissa ruotsalaisessa iltapäivälehdistössä käytettiin grafiikkaa kuvaamaan Ruotsin 

joukkueen puolustustaktiikoita. Suomalaisen iltapäivälehdistön jääkiekkografiikka piti 

sisällään vain mitalitaulukon.298 

                                                           
291 Rautarinta 2002, 26. 
292 Malinen 2011, 23. 
293 Kaleva 28.7.2003. 
294 Järvi, 2006, 13. 
295 Kai Nevalan puhelinhaastattelu. 18.5.2016. 
296 Esim. Kaleva 3.9.2004; Kaleva 13.9.2004. 
297 Laine 2011, 319. 
298 Laine 2011, 310–311. 
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 Jatkuvuuden uutiskriteeri näkyi vuosi vuodelta selkeämmin Kalevan jalkapallojutuissa. 

Kaleva julkaisi jalkapallojuttuja siis myös sarjakauden ulkopuolella. Talvisisin uutisointi 

keskittyi kuitenkin edelleen pääsääntöisesti joukkueiden pelaajasopimuksiin. Talvella 2005 

Kaleva uutisoi AC Oulun pelaajasopimustilanteessa otsikoimalla jutun ”AC Oulun paketti 

kasassa”.299 Sopimusuutiset voidaan katsoa palvelleen sekä Kalevaa että jalkapalloseuroja. 

Kilpaurheilu on nykyään hyvin riippuvainen mediasta ja sen tuomasta näkyvyydestä. Myös 

media tarvitsee juttuaiheita, jotka kiinnostavat lukijoita.300 Suomen sarjatauko on pitkä, sillä 

kausi alkaa huhti-toukokuussa ja loppuu lokakuussa. Pelaajasopimusuutisten myötä Kaleva 

sai jalkapallojuttuja myös talvella ja seurat näkyvyyttä ympäri vuoden. 

  

                                                           
299 Kaleva 20.3.2005. 
300 Mäkelä & Pirttimäki 2010, 27, 33. 
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3. ”OULU ON MYÖS JALKAPALLOKAUPUNKI” – KALEVAN 

SUHTAUTUMINEN VUOSINA 2006–2007 

 

Oululaisen jalkapalloilun pitkä odotus päättyi, kun AC Oulu saavutti liiganousun kauden 

2006 päätteeksi. AC Oulun onnistui lopulta nostamaan Veikkausliigan kokenut valmentaja 

Harri Kampman. Visiitti Veikkausliigaan jäi kuitenkin lyhyeksi, kun Kampman ei onnistunut 

säilyttämään kauan himoittua oululaisseuran liigapaikkaa. AC Oulu jäi kaudella 2007 sarjassa 

viimeiseksi ja putosi takaisin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle.301 Muista seuroista OLS pelasi 

2. divisioonassa molemmilla kausilla. Uutta väriä toi perinteisen OPS:n paluu 

jalkapallokartalle. OPS pelasi kausilla 2006 ja 2007 Dreevereiden sarjapaikalla 2. 

divisioonassa.302 

Kauden 2006 aikana AC Oulun taustalla tapahtui muutoksia, kun manageri Miika Juntunen 

jäi sivuun tehtävistään. Juntusen ja Kampmanin välille nousseet ristiriidat olivat keskeinen 

syy Juntusen ja AC Oulun välirikkoon. Juntusen ja AC Oulun välinen kiista kärjistyi 

oikeusjutuksi asti. Oikeusjuttua tarkastellaan AC Oulua ja Juntusta käsittelevässä alaluvussa 

3.2. Kampmanin ja Juntusen välistä kiistaa tarkastellaan tarkemmin yksittäisiä valmentajia ja 

pelaajia käsittelevässä alaluvussa 3.3.  

 

3.1. Oulun tie vie liigaan ja takaisin 

 

Vuoden 2006 alkupuoliskolla oululaisen ja pohjoissuomalaisen jalkapalloilun tilanne ei 

tyydyttänyt Kalevaa. Kaudella 2006 ei Veikkausliigassa pelannut yhtään pohjoissuomalaista 

joukkuetta. Olikin luonnollista, ettei 1990-luvun lopulta myönteisemmäksi muuttuneesta 

suhtautumisesta huolimatta tilanteeseen oltu vielä tyytyväisiä. Hannu Wileniuksen kritiikin 

kohteeksi joutui pohjoisen jalkapalloväen lisäksi yhä selkeämmin myös Suomen Palloliitto. 

Wilenius toi esille jälleen väestöpohjan pohjoisen jalkapalloon liittyvänä vahvuustekijänä: 

jos liigapaikat jaettaisiin väestöpohjan perusteella olisi 2 joukkuetta pohjoisesta, pinta-alan 

mukaan taas puolet. – –  Pohjoisen jalkapalloihmisillä oli syytä mennä peilin eteen. Saman 

peilin eteen voisi kiireiltään piipahtaa myös Palloliitto, jonka aluepoliittiset painotukset 

vaikuttavat pohjoisen suunnasta usein kapeakatseisilta.303 

                                                           
301 Kanerva 2008, 216–219; Kaleva 19.9.2013. 
302 Ibidem. 
303 Kaleva 14.4.2006. 
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AC Oulun taistelu sarjanoususta kauden 2006 loppupuoliskolla näkyi Kalevassa yltyneenä 

spekulaationa liigapaikasta ja sen merkityksestä oululaiselle jalkapalloilulle. Kaleva julkaisi 

syksyllä 2006 Urheilutiedon tekemän jutun, jossa näkyi sama näkemys kuin Kalevan 

toimittajilla: 

Nousu olisi oululaiselle jalkapalloilulle lottovoitto. Kaupungissa on jo pitkään ollut 

huippujalkapalloilulle sosiaalinen tilaus.304 

Pääsarjajoukkueen merkitys näkyi Kalevan kirjoituksessa myös vahvasti AC Oulun 

sarjanousun ratkaisseen ottelun jälkeen lokakuussa 2006. Sarjanousu nostatti Kalevassa 

jalkapallobuumin. AC Oulun sarjanousu kytkeytyi selvästi koko oululaisen jalkapalloilun 

lähihistoriaan ja siihen, ettei liigajalkapalloilua oltu kaupungissa nähty pitkään aikaan. Kaleva 

otsikoi sarjanousun ratkettua pääkirjoituksessaan: ”Tulihan se sieltä”.305 Kaleva toi esille 12 

vuoden odotuksen päättymisen, jolla viitattiin edelliseen kertaan, kun oululaisjoukkue pelasi 

pääsarjaa. Ratkaiseva ottelu keräsi Oulussa lähes 5 000 katsojaa Castrenin kentälle, eikä 

Kaleva kyseenalaistanut voitonhuumassa jalkapalloilun asemaa oululaisessa urheilukentässä. 

Lauantain jälkeen se on viimeistään todettava: Oulu on myös jalkapallokaupunki.306 

Varsinkin vuoden 2006 aikana näkyi viitteitä seurojen välisen yhteistyön kehittymisestä kohti 

parempaa. AC Oulun valmentaja Harri Kampmanin kommentit Kalevassa loivat osaltaan 

kuvaa yhteistyön merkityksestä. Kampman vetosi oululaisen jalkapalloperheen yhteispelin 

merkitykseen käyttämällä termiä ”Oulun tie”.307 Kalevassa esittikin seurojen välisen 

yhteistyön parantumisen yhtenä merkittävimmistä selittäjistä AC Oulun sarjanousun 

taustalla.  Kalevan kiteytti pääkirjoituksessa tilanteen kirjoittamalla, että nousua täytyi odottaa 

neljän vuoden ajan, sillä seurojen yhteistyö ei ollut toiminut toivotulla tavalla.308   

Yksi osoitus seurojen välisen yhteistyön parantumisesta oli pelaajien siirtyminen 

oululaisseurojen välillä. Vuosina 2003–2005 Kaleva kuvasi sen ongelmalliseksi. Kaudella 

2006 Kaleva kirjoitti AC Oulun ja OPS:n välisestä farmisopimuksesta. joka mahdollisti 

pelaajien siirtymisen kauden aikana seurojen välillä.309  Myös kolmen pelaajan siirtyminen 

kesken kauden OLS:sta AC Ouluun esitettiin Kalevassa hyvin myönteisellä tavalla. AC 

                                                           
304 Kaleva 21.9.2006. 
305 Kaleva 22.10.2006. 
306 Ibidem. 
307 Kaleva 17.11.2005. 
308 ”Tulihan se sieltä” pk. Kaleva 22.10.2006.  
309 Kaleva 4.3.2006. 
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Ouluun siirtyneen Vesa Järvitalon kommentit kuvastivat seurojen välistä tilannetta ja sen 

muuttumista:  

Minusta tuntuu, että tänä päivänä oululaisten seurojen yhteistyö sujuu jo mallikkaasti. 

Saan tästä sopivan haasteen.310  

Vaikka seurojen yhteistyön kuvattiin ottaneen edistysaskelia, varjostivat ennen kaikkea AC 

Oulun sisäiset ristiriidat Kalevan antamaa kuvaa oululaisen jalkapalloilun yleistilanteesta. AC 

Oulun manageri Miika Juntunen ajautui erimielisyyksiin valmentaja Harri Kampmanin ja 

seuran johtohenkilöiden kanssa kaudella 2006. Tätä tapahtumasarjaa Kaleva käsitteli paljon 

kauden 2006 aikana ja myös kauden päätteeksi. AC Oulun tiputtua Veikkausliigasta yhden 

kauden jälkeen nosti Kaleva ristiriidat esille pääkirjoituksessa, jossa ”keskinäinen 

luottamuspula” ja ”farssimaisesti” esiin tulleet henkilöriidat nimettiin keskeisiksi syiksi 

epäonnistuneeseen kauteen.311 

VILLGRENIN mukaan suomalaisen jalkapalloilun kannatustoiminta on lisääntynyt 1990-

luvun lopulta lähtien ja Veikkausliigajoukkueille on perustettu omia kannattajaryhmiä.312 AC 

Oulun nostattaman jalkapallobuumin yksi näkyvimpiä ilmentymiä olikin kirjoittelu yleisöstä 

ja faniryhmä Sinitähdistä.  Kaleva julkaisi lokakuussa 2006 jutun Sinitähdistä sen kannustaessa 

Helsingissä omaa joukkuettansa. Juttu antoi myönteisen kuvan oululaisista kannattajista, ja 

kannattamisen luonne näkyi jutun otsikossa ja ingressissä:  

Futisfanin homma on kunniavirka - Sinitähdet hurraavat tosissaan ja huumorilla 

oululaisen jalkapalloilun puolesta. 313    

Heinosen mukaan jalkapallokatsomossa fani on osallistuja, joka pelkän tarkkailemisen sijasta 

saa asioita tapahtumaan.314 Kaleva toikin kannattajaryhmän osallistumisen esille valmentaja 

Harri Kampmanin ja manageri Miika Juntusen välisten ristiriitojen käsittelyssä. AC Oulun 

ottelujutussa julkaistiin kuva, jossa Sinitähdet ilmoittavat tukevansa Kampmania esittelemällä 

katsomossa lakanaan kirjoitettua mielipidettään: ”Hapelle työrauha”.315 

AC Oulun sarjanousun ratkaissutta Atlantis-ottelua ennakoineessa jutussa Kaleva loi 

tunnelmaa otsikolla ”Tarjolla arktista futishuumaa.”316 Jutussa haastateltiin Sinitähtien 

                                                           
310 Kaleva 30.8.2006 
311 Kaleva 31.10.2007. 
312 Villgren 2007, 155. 
313 Kaleva 10.10.2006. 
314 Heinonen 2007, 142. 
315 Kaleva 23.7.2006. 
316 Kaleva 19.10.2006. 
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edustajia ja tuotiin esille heidän näkemyksiään koskien tulevan ottelun merkitystä ja toisaalta 

oululaista jalkapalloyleisöä. Erityisen intohimoiseksi ei oululaisyleisö ennakkoon kuvattu:  

”Toivottavasti jäyhä oululaisyleisö syttyy, kun vähän jeesataan.”317 

 Nousutaistelun ratkettua oululaisittain voitokkaasti Anssi Väisänen kehui ratkaisuottelun 

tunnelmaa ja yleisöä jutussa ”Yleisökin on liigatasoa”: 

Castrenin jalkapallopyhätön alkeellisista olosuhteista huolimatta 4717 katsojan yleisö 

loihti pikkupakkasessa ainutlaatuisen tunnelman, joka ei rikkoutunut 

järjestyshäiriöillä.”318 

 

Yleisömäärien vähyyttä oli aika ajoin kritisoitu Kalevassa aiempina vuosina. Hannu Wilenius 

nosti päätösottelun yleisömäärän esille myönteisesti jutussa, jossa hän kirjoitti yleisömäärän 

olleen 4. paras 1.divisioonan historiassa.319 

Kauden 2006 ratkaisuotteluun liittynyt kiinnostus oli jälleen osoitus siitä, kuinka urheilullinen 

draama ja menestys sekä yleisön ja median kiinnostus liittyvät toisiinsa. Kalevassa tuotiin 

esille kuitenkin se seikka, ettei yksittäisen menestyksen aiheuttama suosio kertonut vielä 

vahvasta lajikulttuurista. Hannu Wilenius käsitteli suomalaisen ja oululaisen jalkapalloilun 

yleistilannetta maajoukkueen päävalmentaja Roy Hodgsonin vieraillessa Oulussa. Hodgson 

kertoi havainneensa erittäin innostunutta ilmapiiriä Oulussa ja brittivalmentaja puhui myös 

Oulun potentiaalista nousta keskeiseksi suomalaiseksi jalkapallokeskukseksi. Hodgsonin 

mukaan suomalainen ja oululainen jalkapallokulttuuri oli kuitenkin valitettavan ohutta. 

Wilenius kiteytti jutussaan tilanteen, jossa menestys oli edellytys suosiolle: 

Suomalainen jalkapallokulttuuri on ohutta. Jos Suomen maajoukkue menestyy ja saavuttaa 

suuren unelmansa eli pääsee lopputurnaukseen tai jos AC Oulu saavuttaa kannattajiensa 

odottamia tuloksia, on kaikki hyvin.320 

Oululaisen jalkapallokulttuurin vahvuutta testattiinkin heti kauden 2007 aikana. AC Oulun 

ollessa elokuussa sarjassa viimeisenä Hannu Wilenius käsitteli jutussaan jalkapalloilun ja 

pesäpalloilun tilannetta Oulussa. Tuolloin myös Lippo kävi putoamistaistelua. Jalkapallon 

                                                           
317 Ibidem. 
318 Kaleva 22.10.2006. 
319 Kaleva 24.10.2006. 
320 Kaleva 15.2.2007. 
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kohdalla Wlenius viittasi AC Oulun sarjanousuun ja sen nostattamaan huumaan vuotta 

aikaisemmin.321 

AC Oulun Veikkausliigavisiitti jäi lopulta ranskalaiseksi. Seuran putoaminen Veikkausliigasta 

yhden kauden päätteeksi ei latistanut täysin Kalevan pääkirjoituksen perusteella uskoa 

jalkapalloilun tulevaisuuteen Oulussa: 

Putoaminen ykköseen ei kuitenkaan merkitse lopun alkua. Se mitä nyt tapahtuu, on 

jalkapalloväen omissa käsissä. Kesän yleisömäärät kertoivat, että huipputason jalkapallolla 

on Oulussa kysyntää. Yleisön ja sponsorien tukea sekä yhteen hiileen puhaltamista 

tarvitaan erityisen kipeästi juuri nyt, kun edessä on vaikea uudelleenrakennusvaihe.322 

Pääkirjoituksessa pallo potkaistiin jalkapalloväelle. Vaikka oululaisen jalkapalloilun historia 

sisälsi useita nousuja ja tuhoja, ei AC Oulun putoamisen nähty olevan kuolinisku kaupungin 

jalkapalloilulle. Vastoinkäymiset ja suuri pettymys eivät tarkoittaneet suoraan vaipumista 

korpivaellukseen. Vanhat ongelmat, kuten ristiriidat olivat yhtä läsnä, mutta usko ja 

uskottavuus olivat vuosien saatossa kasvaneet. Myönteinen suhtautuminen näkyi 

pääkirjoituksen myötä myös urheilusivujen ulkopuolella. Kaleva ei kuvannut oululaista 

jalkapallokulttuuria niin ohueksi kuin aiemmin, mistä yleisön kiinnostus oli yksi esimerkki.  

Juha Malisen saapuessa AC Oulun uudeksi valmentajaksi marraskuussa 2007 kiteytyi Kalevan 

ja varsinkin Hannu Wileniuksen suhtautuminen oululaisen jalkapalloilun yleistilanteeseen. 

Wilenis teki Malisesta henkilöjutun, jossa valmentaja vaati kärsivällisyyttä ja kovaa työtä koko 

oululaiselta jalkapalloväeltä. Tilanne ei kuitenkaan ollut lainkaan toivoton: 

Jalkapallokaupunkinakin Oulu on mennyt viime aikoina eteenpäin. Jopa niin paljon, että 

Malinen sanoo sen kiehtovan häntä erittäin paljon.323 

Wilenius kirjoitti aiemmin, että AC Oulu oli joutunut tyytymään Steven Polackiin kaudella 

2005, koska Oulu ei ollut tarpeeksi houkutteleva jalkapallokaupunki huippuvalmentajille. 

Kalevan antaman kuvan mukaan 1990-luvun lopulla oululaisen edustusjalkapalloilun tilanne 

ja uskottavuus pitivät useat oululaislähtöiset jalkapalloihmiset muualla Suomessa. Nyt tilanne 

oli muuttunut, mistä konkreettisena esimerkkinä oli suomalaisen eturivin valmentajan paluu 

kotikaupunkiin. 

                                                           
321 Kaleva 10.8.2007. 
322 ”Palloiluoppia pitkän kaavan mukaan” pk. Kaleva 31.10.2007. 
323 Kaleva 24.11.2007. 
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Yksi muutos suhtautumisessa kaupungin jalkapalloiluun näkyi oululaista juniorityötä 

käsiteltäessä. Kanto kirjoittaa, että Urheilulehden näkemys suomalaisen jalkapalloilun 

juniorituotannon laadusta oli 90-luvun puolenvälin jälkeen muuttunut aiempaa 

kielteisemmäksi.324 Samankaltaisia piirteitä alkoi näkyä Kalevan kuvatessa oululaista 

junioritoimintaa. Kesällä 2006 Kai Nevala otti kantaa oululaiseen junioritoimintaan 2000-

luvulla. Aiemmin tutkimusajanjakson aikana kaupungin jalkapalloilun juniorityö oli Kalevassa 

nähty selkeästi oululaisen jalkapalloilun vahvuutena, mutta nyt Nevala kirjoitti tilanteen 

muuttuneen: 

Oulun kuuluisa juniorimylly ei ole enää uudella vuosituhannella leiponut pelaajia entiseen 

malliin.325 

Pelaajatuotannon ehtymisestä Oulussa ja Pohjois-Suomessa ilmestyi enenevässä määrin 

juttuja, joissa Nevalan näkemys sai tukea. Kesällä 2007 nuorten maajoukkuevalmentaja Timo 

Liekoski ja Pohjois-Suomen liitovalmentaja Hannu Haverinen totesivat Kalevassa saman 

tilanteen nuorten pelaajien piirijoukkueturnauksen yhteydessä. Keskeisinä syinä he näkivät 

riittävän tasokkaiden otteluiden ja seurojen välisen yhteistyön puuttumisen.326 Samaan asiaan 

otti kantaa myös maajoukkueen apuvalmentajana tuolloin toiminut Jyrki Heliskoski, joka näki 

oululaisen seurajalkapalloilun epävakaan historian yhdeksi syyksi juniorituotannon 

heikkenemiseen.327  

Myös Hannu Wilenius otti kantaa oululaisten jalkapalloilun juniorityön silloiseen tilaan. 

Wilenius pohti syitä AC Oulun putoamiseen Veikkausliigasta ja nosti esille oululaisen 

junioritoiminnan. AC Oulussa pelasi kauden aikana vain seitsemän oululaislähtöistä pelaajaa 

ja menestystä juniorisarjoissa ei enää ollut tullut kuten ennen. Wilenius esittikin kysymyksen: 

Oululainen menestyvä juniorityö – onko se sittenkin pelkkä myytti?328 

Kesällä 2006 Kai Nevala pureutui lähtöjutussaan oululaisten pelaajien siirtymiseen muihin 

suomalaisiin joukkueisiin tarkastelemalla B-junioreiden SM-sarjan vuonna 1995 voittaneen 

OTP:n pelaajien urakehitystä. Vertailuna Nevala toi esille sarjassa toiseksi sijoittuneen Turun 

Palloseuran, jonka B-juniorijoukkueesta viisi pelaajaa edusti myöhemmin oman kaupungin 

                                                           
324 Kanto 2015, 62–63. 
325 Kaleva 26.7.2006. 
326 Kaleva 15.6.2007. 
327 Kaleva 15.6.2007. 
328 Kaleva 28.10.2007. 
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joukkuetta Veikkausliigassa. Nevala tiivisti jutussaan oululaisen jalkapalloilun keskeisen 

ongelman 90-luvulla:  

Tässä tapauksessa tarinan opetus on, että yksikään heistä ei pelannut liigaa 

kotikaupungissaan.329 

Kalevan suhtautuminen oululaiseen pelaajatuotantoon muuttui 2000-luvun alussa. 90-luvun 

lopussa lahjakkaita pelaajia kyllä riitti, mutta ongelma oli liigajoukkueen puuttuminen 

Oulusta. Lopulta kun oululaisjoukkue pelasi Veikkausliigassa, Oulusta ei enää löytynytkään 

tarpeeksi hyviä pelaajia liigatasolle. Toki on huomioitava, että esimerkiksi Valkeakosken 

Hakassa pelanneet kolme oululaispelaajaa nousivat Kalevassa esille ja heidän paluutaan 

Ouluun spekuloitiin Kalevassa.330 Pelkkä liigastatus ei siis Kalevan antaman kuvan mukaan 

ollut vielä houkutellut parhaita oululaislähtöisiä pelaajia takaisin kotikaupunkiin. 

Kaleva käsitteli jalkapallon ja jääkiekon välistä suhdetta ajoittain. TP-47:n nokkamies Kari 

Vaalto näki Kärppien suosiossa sponsorien keskuudessa piilevän mahdollisuuden myös 

oululaiselle jalkapalloilulle ja AC Oululle: 

Oulussa Juha Junno (kärppien tj) on totuttanut liike-elämän maksamaan urheilussa 

mukana olemisesta. AC Oululla on siinä erinomainen mahdollisuus saada seura 

vahvaksi.331 

Kalevan Jouko Vuorjoki spekuloi AC Oulun ja Kärppien mahdollisella yhteistyöllä 

sarjanousun jälkimainingeissa syksyllä 2006.332 Syksyllä 2007 Vuorjoki käsitteli jutussaan radio 

Megan valintoja jalkapallon kauden päätöskierroksella. Tuolloin Radio Megan lähettämä AC 

Oulun vierasottelun lähetys keskeytettiin mainosten ja Kärppäpelin takia viisi minuuttia 

ennen ratkaisuottelun loppua. Vuorjoki tiedusteli asiaa Megan edustajalta, jonka vastaus 

kuvasti kaupallisuuden merkitystä urheilussa: 

Tyly tosiasia on se, että bisnes puhuu.333 

Jutussa radio Megan edustaja toi esille se, että Kärppä-ottelut olivat erittäin kuunneltuja 

lähetyksiä ja merkittävästi jalkapallo- ja pesäpallo-otteluita suositumpia radiossa, minkä lisäksi 

asiakkaat eli mainostajat olivat hyvin tarkkoja sovituista esittämisajoista.334. Haastattelu 

                                                           
329 Kaleva 26.7.2006. 
330 Kaleva 8.7.2007. 
331 Kaleva 21.9.2006. 
332 Kaleva 24.10.2006. 
333 Kaleva 29.10.2007. 
334 Ibidem. 
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vahvisti näkemystä jääkiekosta varsin ylivertaisen suosittuna lajina Oulussa. 

Urheilujournalismin kytkeytyminen talouteen ja viihdeteollisuuteen näkyi jutussa 

koruttomalla tavalla. Yleisön ja täten myös yhteistyökumppaneiden kiinnostus oli radio 

Megan valinnoissa voittanut urheilutapahtumien urheilullisen merkityksen. Tällä kertaa 

Kalevan välityksellä tarkasteltiin radiokanavan valintoja, jotka perustuivat osittain 

samanlaisiin periaatteisiin Kalevan kanssa. Myös Kai Nevala perusteli Kalevan kiinnostusta 

urheilutapahtumiin: 

Kirjoitamme siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa.335  

 

3.2. AC Oulu päättää 12 vuoden odotuksen 

 

AC Oulun ensimmäiset kaudet eivät sujuneet suunnitelmien mukaan ja varsinkin kausi 2005 

päättyi pettymykseen ja varsin ankaraan Kalevan kritiikkiin. Kaleva suhtautui kuitenkin 

luottavaisesti AC Oulun menestykseen kaudella 2006. Suurin syy tähän oli se, että AC Oulu 

vahvisti toimintaansa hankkimalla nimekkäitä pelaajia kuten kokeneen maajoukkuepelaaja 

Mika Nurmelan. Myös Harri Kampmanin palkkaaminen valmentajaksi nostatti odotuksia 

seuran menestymismahdollisuuksia kohtaan.336 Miika Juntunen sanookin, että keskeinen syy 

Kampmanin palkkaamiselle oli se, että hän oli Suomessa nimekäs valmentaja: 

Kolme vuotta oli mennyt ilman nousua. Tein strategisen ratkaisun, että nyt tarvitaan 

nimivalmentaja. – – Sain Kampmanin vielä kohtuuhintaan. 337 

Kauden 2006 ennakkojutussa AC Oulu asetettiin 1. divisioonan valmentajille tehtyjen 

kyselyjen perusteella sarjan ennakkosuosikiksi. Edellisen kauden tapaan Hannu Wilenius 

kirjoitti AC Oululla olleen selkeästi suurin budjetin 1.divisioonan seuroista.338 Vuosi vuodelta 

kasvanut luottamus AC Oulun urheilulliseen menestykseen näkyi Kalevassa myös siinä, ettei 

lehden usko kaikonnut ensimmäisten alle odotusten sujuneiden otteluiden jälkeen. Kauden 

2006 tasapeliin päätynyt avausottelu sai Kalevassa paljon huomiota. Wilenius analysoi 

kommentoivassa jutussaan AC Oulun avausottelua ja menestysmahdollisuuksia: 

                                                           
335 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
336 Kaleva 15.11.2005. & Kaleva 17.11.2005. 
337 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
338 Kaleva 28.4.2006. 
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Oululaisten aloitus torstaina Hämeenlinnan Kaurialan hiekoitetulla nurmikentällä ei ollut 

aivan odotusten mukainen. Mutta kuten Mamba laulussaan kertoo: vielä on kesää 

jäljellä.339 

Vaikean alkukauden jälkeen AC Oulu pääsi vauhtiin loppukauden aikana. Kauden 2006 

loppupuolella luottamus olikin huipussaan mainiosti sujuneiden otteluiden myötä. AC Oulun 

ollessa urheilullisessa nousukiidossa kauden 2006 lopulla, Hannu Wilenius kirjoitti tulevaa 

ottelua ennakoivassa jutussaan poikkeuksellisen itsevarmasti: 

Kun joukkue päihittää 101. ottelussaan Jipon.340 

Pänkäläisen mukaan urheilujournalismin yksi funktio on ohjailla tulevaa draamaa haluttuun 

suuntaan.341 AC Oulun nousutaistelua käsiteltiin Kalevassa laajasti ja aktiivisesti. Tämä näkyi 

myös määrällisesti, sillä AC Oulusta julkaistiin kauden 2006 aikana peräti 17 lähtöjuttuja 

Kalevassa.342 Varsinkin kauden päätösottelua Altantista vastaan Kaleva ennakoi 

monipuolisesti ja usko historialliseen sarjanousuun välittyi selvästi.343 Sarjan päätösottelun 

käsittelyssä urheilullisen panoksen, yleisön kiinnostuksen ja median huomion yhteys näkyi 

selkeimmin koko tutkimusajanjakson aikana. 

Kalevan kuvasi sarjanousun olleen voitto koko kaupungin imagolle. Kolmen vuoden aikana 

Kalevan suhtautuminen AC Ouluun oli muuttunut selkeästi. Suhtautuminen kiteytettiin 

Kalevan pääkirjoituksessa: 

AC Oulu korjasi lauantaina yhden pahan kauneusvirheen Oulun imagossa: sen ettei maan 

kuudenneksi suurin kaupunki ole ollut edustettuna 12 vuoteen jalkapallon ylimmällä 

sarjatasolla, liigassa. – –  AC Oulun joukkue ja sen johto, sekä koko seura ansaitsevat 

tunnustuksen uurastuksesta, sinnikkyydestä ja vahvasta uskosta siihen, että kova työ 

kantaa hedelmää.344 

AC Oulun osakseen saama hehkutus sarjanousun myötä on ymmärrettävää. Seura täytti 

kaupungin jalkapalloihmisten haaveet ja päätti pitkän odotuksen. Pääkirjoituksessa heijastui 

myös arvostus jalkapalloilua kohtaan, sillä jalkapallon liigajoukkueen katsottiin olevan 

keskeinen osa kaupungin imagoa. Pänkäläisen mukaan sanomalehdet sympatisoivat tai 

                                                           
339 Kaleva 5.5.2006. 
340 Kaleva 30.9.2006. 
341 Pänkäläinen 1998a, 33. 
342 Ahola 2007, 23. 
343 Esim. Kaleva 20.10.2006, 21.10.2006. 
344 ”Tulihan se sieltä” pk. Kaleva 22.10.2006. 
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suorastaan ihannoivat paikallisia urheilijoita ja urheiluseuroja.345 Oululaisten 

jalkapalloseurojen kohdalla näkyi edellä mainitun kaltainen ihannointi tutkimusajanjakson 

aikana eniten AC Oulun sarjanousun kohdalla. 

Harri Kampmanin tavoitteeseen kuului oululaisen yhteispelin ja paikallisuuden 

korostaminen, mikä näkyi konkreettisina asioina myös Kalevassa.346 Kampmanin 

tavoittelema ”Oulun tie” näkyi kauden 2006 aikana myös parantuneena seurojen välisenä 

yhteistyönä. AC Oulu ja OPS solmivatkin talvella farmisopimuksen, joka mahdollisti 

seurojen väliset pelaajasiirrot kauden aikana.347 Varsinkin loppukaudesta oululaisseurojen 

välinen yhteistyö konkretisoitui, kun sekä OPS:n että OLS:n pelaajia siirtyi AC Oulun 

vahvuuteen. Kalevan lähtöjutussa Kampman kehui toimivaa yhteistyötä, kun Vesa Järvitalo, 

Tommi Siekkinen ja Jani Polvinen siirtyivät naapuriseurasta auttamaan AC Oulua 

nousukamppailussa.348 Myös esimerkiksi nuoren oululaisen Toni Kolehmaisen ja kokeneen 

paluumuuttaja Janne Hietasen tekemät sopimukset AC Oulun kanssa ilmensivät ”Oulun 

tietä”. Kaleva uutisoikin Hietasen sopimusta otsikolla ”Paluu kotikentälle.”349 Parantunut 

seurojen välinen yhteistyö ja oululaiset pelaajat loivat myönteistä mielikuvaa AC Oulusta 

kauden aikana. Yhteistyö korosti AC Oulun asemaa kaupungin jalkapallohierarkian huipulla, 

ja oululaiset pelaajat vahvistivat seuran paikallisidentiteettiä.  

Liiganousu nostatti Oulussa jalkapallohuuman, mutta ristiriidat ja erimielisyydet eivät 

suinkaan loppuneet. Kaleva kuvasi AC Oulun manageri Miika Juntusen ja AC Oulun varsin 

kärjistyneitä välejä. Kesän aikana Kaleva oli kirjoitellut Juntusen ja Kampmanin välisestä 

valtataistelusta AC Oulun taustalla. Kampman kritisoi Kalevassa useasti Juntusen 

pelaajapolitiikka. Heinäkuussa Kaleva uutisoi Miika Juntusen siirtyneen toistaiseksi sivuun 

managerin tehtävistään. Jutussa Matti Heikkinen kertoi Juntusen siirtyneen sivuun omasta 

tahdostaan. Sinänsä juttu oli varsin neutraali, mutta Kai Nevala kirjoitti kuitenkin tapahtuman 

erikoisuudesta. Tilanteen epäselvyys näkyi myös siinä, että viikkoa myöhemmin Heikkinen 

ilmoitti Juntusen jatkavan rahankeruutehtävissään AC Oulussa.350 

Kaleva nosti esille sen, että AC Oulun tulokset paranivat Miika Juntusen siirryttyä syrjän 

managerin tehtävistään.351 Epäsuoria viittauksia Juntusta vastaan näkyi ajoittain. Nousun 

                                                           
345 Pänkäläinen 1998b, 171. 
346 Kaleva 17.11.2005. 
347 Kaleva 4.3.2006. 
348 Kaleva 30.8.2006. 
349 Kaleva 7.4.2006. 
350 Kaleva 20.7.2006. 
351 Kaleva 3.8.2006. 
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ratkettua OLS:sta AC Ouluun siirtyneen Vesa Järvitalon kommenteissa tilanteen kuvatiin 

parantuneen: 

No, minulla on aina ollut aika vahvoja periaatteita. Tällä kaudella seurojen yhteistyömalli 

on vähän muuttunut entisestä.352   

 

Jutussa todettiin Järvitalon antaneen diplomaattisen vastauksen, mikä loi kuvaa, jossa 

Juntusen jääminen sivuun AC Oulusta oli ollut syy Järvitalon seurasiirrolle. 

Yleisönosastokirjoituksessa Juntusta kritisoitiin suoraan. Kirjoituksen otsikko kertoi 

kirjoittajan mielipiteen: ”Pudottiko AC Oulu ’apinan’ selästään”.353 

Syksyn aikana epäselvyyttä AC Oulun taustalla aiheutti myös yritykset perustaa seuran 

taustalle osakeyhtiö. Osakeyhtiötä ajoi Hannu Takkula. Lopulta yritys epäonnistui, ja syynä 

kuvattiin Harri Kampmanin kanssa tehty jatkosopimus: 

Perustettavaksi aiotun yhtiön toimijoihin kuulunut Kari Alatarvas sanoo, että 

Edustusjalkapallo ry:n tekemän kalliin valmentajasopimuksen jälkeen yhtiön perustamista 

suunnitelleet eivät nähneet mahdolliseksi hyväksyä sopimusta.354 

Pian osakeyhtiön perustamisen ajauduttua karille Markku Peuran kirjoitti Juntusen jättäneen 

konkurssihakemuksen AC Oulusta käräjäoikeudelle. Juntunen haki AC Oululta rahaa, jotka 

seura oli velkaa hänen yhtiölleen. Jutussa Peura kirjoitti Juntusen syyttäneen Harri 

Kampmanin manipuloineen AC Oulun seurajohdon Juntusta vastaan.  Jutussa Heikkinen 

tyrmäsi väitteen ”naurettavana”.355 Joulukuussa Kaleva kuvasi AC Oulun ja Juntusen 

suhteiden lopullista välirikkoa: ”AC Oulun mitta täynnä” ja ”AC Oulun ja Juntusen 

yhteistyölle piste”.356 AC Oulun tiedotteessa katsottiin Miika Juntusen antaneen julkisuudessa 

vähätteleviä ja alentavia kommentteja.357 Tapahtumasarjan tuoma julkisuus olikin eittämättä 

kielteistä AC Oululle. Kalevan jutussa sai kuvan, jossa AC Oulu oli velkaa Miika Juntuselle, 

ja AC Oulu aikoi velat maksaa. Maksujen suuruudessa vaikutti kuitenkin olevan eriäviä 

mielipiteitä.  

Tammikuussa Jouko Vuorjoki kirjoitti jutussaan Oulun käräjäoikeuden hylänneen Miika 

Juntusen yrityksen jättämän konkurssihakemuksen AC Oulusta. Jutussa Vuorjoki oli 

                                                           
352 Kaleva 22.10.2006; Kaleva 28.7.2006; Kaleva 5.9.2006. 
353 Kaleva 2.8.2006. Yleisönosastokirjoitus. 
354 Kaleva 18.11.2006. 
355 Kaleva 21.11.2006. 
356 Kaleva 2.12.2006. 
357 Kaleva 2.12.2006. 
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haastatellut sekä Matti Heikkistä että Miika Juntusta asiaan liittyen. Heikkinen toivoi 

prosessin loppumista. Juntunen puolestaan aikoi viedä asian hovioikeuteen. Juntunen ei 

kommenteillaan antanut myönteistä kuvaa AC Oulun tilanteesta: 

Satun tietämään, ettei heillä (AC Oulu) ole riittävästi rahaa toiminnan pyörittämiseen.358  

Juntunen nosti haastattelussa esille Markku Peuran ja Matti Heikkisen välisen suhteen. 

Juntusen mukaan Peura oli ilmoittanut Kalevan toimittajille, että kaikki AC Oulua käsittelevät 

jutut kulkisivat Peuran kautta.359 Kai Nevala puolestaan sanoo, ettei ainakaan häntä ohjailtu 

tilanteen käsittelyssä. Nevalan mukaan myöskään Hannu Wilenius ei sanonut missään 

vaiheessa, että Juntusen väittämää ohjailua olisi Kalevan urheilutoimituksessa tapahtunut.360 

Syksyn ja alkutalven aikana Markku Peura teki AC Oulun tausta-asioihin liittyen vain yhden 

jutun. Tuossa jutussa kommentteja antoivat Matti Heikkinen ja Hannu Takkula. Peura esitti 

jutussa Heikkisen mielipiteet selvästi. Hannu Wilenius teki AC Oulun tiedotteeseen 

perustuneen jutun joulukuussa, jossa tilannetta kommentoi niin ikään vain Heikkinen. 

Vuorjoen juttu tammikuussa oli kevään 2006 jälkeen ainoa, jossa Juntunen kommentoi 

tilannetta Kalevan sivuilla. 

Miika Juntunen kommentoi omaa julkisuuskuvaansa seuraavasti: 

Kalevan suhteen kaikki meni hyvin, kun Heikkinen ja Rounaja olivat minun selän 

takana. – – Kun tuli Kampmanin episodi, niin kaikki kääntyi ihan täysin. Minä olin 

kaikkeen syyllinen.361 

Uimosen mukaan median käsitellessä samaa asiaa päivästä toiseen, muuttuu yleisön käsitykset 

asiasta median vallitsevan tulkinnan mukaisiksi. Suuret mediakohut ovat yleensä luonteelta 

negatiivisia ja mustamaalavat kohteitaan. Isoista otsikoista ja uutistoistosta jää ihmisten 

mieleen epämääräinen vaikutelma syyllisyydestä.362 Juntunen kiteytti näkemyksensä Kalevan 

kirjoittelusta vuoden 2006 aikana:  

Kalevan kirjottelu minua kohtaan on ollut törkeää  -– – Se oli junailu ja puhtaasti 

mustamaalaus.363 

                                                           
358 Kaleva 5.1.2007. 
359 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
360 Kai Nevalan sähköpostihaastattelu. 13.5.2016. 
361 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
362 Uimonen 2009, 65–67. 
363 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
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Miika Juntusesta Kalevassa välittynyt julkisuuskuva muuttuikin merkittävästi vuoden 2006 

aikana. Kalevan suorin kritiikki Juntusta kohtaan kohdistui hänen ja Harri Kampmanin 

välisiin epäselvyyksiin. Juntusen ja Kampmanin välisessä tilanteessa Kaleva asettui selkeästi 

Kampmanin tueksi. Tähän vaikutti varmasti ennen kaikkea AC Oulun urheilullinen menestys 

loppukaudesta 2006. Kalevan välittämän kuvan mukaan AC Oulun menestys kääntyi 

myönteiseksi heti Juntusen siirryttyä sivuun kesän 2006 aikana. Huomionarvoista Juntusen ja 

AC Oulun välisten kiistojen uutisoinnissa oli se, että Juntunen itse kommentoi rooliaan ja 

tilannetta AC Oulussa Kalevassa vain tammikuussa 2007. Toisaalta Kai Nevalan mukaan hän 

oli kesän 2006 aikana kysynyt Juntusen näkemystä tilanteeseen liittyen. Tuolloin Juntunen ei 

tilannetta ollut kommentoinut.364 Joka tapauksessa Kalevassa puolen vuoden aikana välittynyt 

kuva tilanteesta oli sangen yksipuolinen. 

Liiganousun jälkeisistä mainingeista huolimatta talvella 2007 AC Oulun tilanne kuvattiin 

Kalevassa varsin hyväksi ja tulevaisuus positiiviseksi. Joulukuussa 2006 Hannu Wilenius 

kirjoitti turkulaisen Markus Kalmari aloittavan AC Oulun toiminnanjohtajana. Kalmarin 

kommenteissa välittyi usko tulevaisuuteen.365 Talven aikana myös Veikkausliigan 

toimitusjohtaja Jan Waldenin kommentit loivat myönteisiä mielikuvia AC Oulun 

tulevaisuudesta.366 AC Oulu sai liigalisenssin tammikuussa, mikä Kalmarin ja markkinoinnista 

vastaavan Mike Peltolan mielestä tulisi helpottamaan yhteistyökumppaneiden saamista.367  

Kaleva kuvasi AC Oulun tulevaisuuden tavoitteet varsin korkealle. Helmikuussa 2007 

Kalevan Hannu Wilenius kirjoitti Markus Kalmarin ja Harri Kampmanin julkisuuteen 

kertomistaan oululaisseuran visioista. Wilenius kirjotti, että AC Oulun tavoite oli nousta 

menestyväksi suomalaiseksi seuraksi ja toiseksi merkittäväksi ja pysyväksi 

pohjoissuomalaiseksi urheilubrändiksi Kärppien rinnalle. Pelkkä menestys kotimaassa ei tulisi 

riittämään vaan tavoite nähtiin jopa Mestareiden Liigassa. Miljoonan euron budjetti aiottiin 

nostaa 2,5 miljoonaan kolmen vuoden kuluessa ja katsojakeskiarvotavoite vuodeksi 2009 oli 

5 000.  AC Oulun asettamat tavoitteet olivat todella kovat. Vaikka usean oululaisseuran matka 

oli katkennut ennen kaikkea taloudellisiin ongelmiin, ei paljon nähnyt Wilenius jutussa 

kritisoituinut AC Oulun johtohenkilöiden tavoitteita. Wileniuksen ainoa kannanotto oli 

                                                           
364 Kai Nevalan puhelinhaastattelu. 18.5.2016. 
365 Kaleva 17.12.2006. 
366 Kaleva 10.1.2007. 
367 Kaleva 30.1.2007. 
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otsikossa ”Kalvot valmiit, tuloksia tekemään”.368 Wileniuksen mukaan suunnitelmien jälkeen 

oli siis käytännön tekojen aika.  

Syksyllä 2002 Wilenius korosti maltillisuuden merkitystä Oulun jalkapallojohtajilta, sillä kiire, 

rahan puute ja epärealistiset odotukset olivat vesittäneet usean oululaisseuran haaveet nousta 

Suomen huipulle. AC Oulu oli noussut Veikkausliigaan, mutta kauden 2007 aikana ei Kalevan 

urheilutoimitus penännyt kärsivällisyyttä AC Oululta. AC Oulun tavoitteet olivat eittämättä 

kovat esimerkiksi yleisömäärien suhteen. Esimerkiksi Helsingin Jalkapalloklubin 

yleisökeskiarvo kaudella 2005 oli 4349.369 Kaiken kaikkiaan myönteiseen kuvaan AC Oulusta 

vaikutti varmasti sen oma julkisuudenhallinta. Esimerkiksi tiedotustilaisuudet loivat 

positiivista kuvaa AC Oulun toiminnasta. 

Edellisestä talvesta poiketen Kalevan AC Oulun pelaajarekrytointia käsitelleet jutut liittyneet 

oululaisiin paluumuuttajiin. Sen sijaan Kaleva uutisoi ulkomaalaisista testipelaajista. AC 

Oulun rakentaessa joukkuettaan kaudelle 2007 Hannu Wilenius suhtautui varsin myönteisesti 

mahdollisiin afrikkalaisvahvistuksiin joukkueessa. Positiiviset kokemukset olivat vaikuttaneet 

myönteisiin mielikuviin afrikkalaispelaajista: 

Toisaalta AC Oululla on paljon positiivisia kokemuksia afrikkalaispelaajista. Vuonna 

2004 ghanalainen Seth Ablade kuului joukkueen parhaimmistoon. Viime kesänä 

kamerunilaiset Ollo ja Titi täyttivät paikkansa joukkueessa odotuksia huomattavasti 

paremmin sen jälkeen, kun olivat ensin kuukauden ajan sopeutuneet pohjoiseen kulttuuriin, 

Oulun elämään ja uusiin olosuhteisiin.370 

Kalevan suhtautuminen AC Oulun pelaajistoon pysyi varsin myönteisenä kauden 2007 

aikana. Hannu Wilenius käsitteli jutussaan AC Oulun suurta ulkomaalaispelaajien määrää 

alkukaudesta 2007. Joukkueen pelaajat olivat syntyneet 11 eri maassa. Jutun otsikko ”Palasista 

hitsaantui liigajoukkue” kertoo Wileniuksen myönteisestä suhtautumisesta joukkueeseen. 

Suurta vaihtuvuutta edelliskauden joukkueeseen Wilenius perusteli sillä, etteivät nuoret 

oululaiset olleet vielä valmiita kantamaan vastuuta pitkään odotetun liigapaikan suhteen. 

AC Oulun kokenut päävalmentaja Harri Kampman tiesi, että liiganousun hankkinut 

joukkue oli liian kevyt pääsarjan koviin kamppailuihin. Hankintoihin oli siis lähdettävä 

nopeasti, sillä Kampman näki ja tunsi, etteivät Oulun omat junioripelaajat olleet vielä 

                                                           
368 Kaleva 15.2.2007. 
369 Jalkapallokirja 2006, 236. 
370 Kaleva 26.1.2007. 
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valmiita ottamaan suurta vastuuta harteilleen.371 – – Iskukykyinen joukkue syntyi 

hämmästyttävän nopeasti – – 12 vuoden hiljaiselon jälkeen Oulu oli tullut takaisin 

liigakartalle, ja aikoi myös pysyä siellä.372 

Hyvin sujunut alkukausi vaikutti varmasti myönteiseen suhtautumiseen. Juttu myös korosti 

sitä, että luottamus valmentaja Harri Kampmaniin oli vahva. Tilanne oli osoitus myös siitä, 

että menestyminen oli keskeinen arvo myös Kalevan jalkapallouutisoinnissa. Kalevassa oltiin 

tyytyväisiä, kun liigapaikka oli vihdoin Oulussa.  

Huomionarvoista on se, että ensimmäinen kriittinen kannanotto Kalevassa ulkomaalaisten 

pelaajien määrään oli maajoukkueen apuvalmentaja Jyrki Heliskosen kommentit hänen 

vieraillessaan Ylivieskassa. Heliskoski otti kantaa ulkomaalaisten pelaajien määrään 

Veikkausliigassa ja erityisesti siihen, olivatko esimerkiksi AC Oulun ulkomaalaispelaajat 

nuoria paikallisia merkittävästi parempia.373 Heinäkuussa AC Oulun pelaajapolitiikka sai 

kritiikkiä Kalevan pääkirjoitussivulla. Pekka Karjalaisen kirjoituksessa ”Urheilu on 

huiputusta, humpuukia ja jonninjoutavaa pelleilyä” Karjalainen kritisoi urheilun lieveilmiöitä, 

kuten dopingia ja kaupallistumista. Karjalainen kritisoi kirjoituksessaan esimerkiksi jääkiekon 

SM-Liigaa, mutta oululaisista yksittäisistä seuroista AC Oulun toimintaa kuvattiin perin 

kielteisesti:  

Puheet Oulu-identiteetistä voi unohtaa huoletta vaikkapa AC Oulun pelaajavärväyksessä. 

Seuran rahakirstua rasittaa vain vähän kun ostetaan tukku b-luokan jalkapalloilijoita 

tarpeen mukaan. Afrikasta ja entisen Neuvostoliiton alueelta eivät potkijat lopu, eivätkä 

he maksa paljon. Mutta missä on joukkue? Tulevaisuus? Ukrainassa, Albaniassa, 

Norsunluurannikolla vai Oulussa.374 

Kritiikkiä AC Oulun pelaajapolitiikkaa kohtaan osoitti toimittaja Pekka Karjalainen. Huippu-

urheilun kriittisen tarkastelijan rooli on viime aikoina siirtynytkin enemmän kulttuuri- ja 

tiedetoimittajien tehtäväksi.375 Mielenkiintoista Kalevan suhtautumisessa AC Ouluun 

ulkomaalaispelaajien määrään on se, ettei lehden urheilutoimittajat kritisoineet tilannetta 

talven tai kesän aikana. Urheiluosaston jutuissa toiminta ymmärrettiin ja sille oli esitetty 

perusteluja. Suhtautumisessa ulkomaalaispelaajiin näkyi myös tutkimusajanjaksona ajoittain 

                                                           
371 Ibidem. 
372 Kaleva 26.5.2007. 
373 Kaleva 14.3.2006. 
374 ”Urheilu on huiputusta, humpuukia ja jonninjoutavaa pelleilyä” pk. Kaleva 16.7.2007. 
375 Laine 2011, 238.  
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ilmennyt ristiriita Kalevan jalkapallotoimittajien ja muiden Kalevaan kirjoitelleiden 

henkilöiden mielipiteissä. 

Kalevan urheilutoimituksen luottamus AC Ouluun säilyi läpi kauden.376 AC Oulun kausi 

päättyi kuitenkin pettymykseen. Hannu Wilenius pohti kirjoituksessaan syitä 

epäonnistuneeseen kauteen: 

Menestyvän liigajoukkueen kokoaminen uskottiin Oulun Edustusjalkapallo ry:n 

hallituksessa istuvan innokkaan jalkapallomiehen Tarmo Kouvan ja monessa keitossa 

keitetyn päävalmentaja Harri Kampmanin harteille. – – Rakennustyön vaikeuden kireässä 

aikataulussa yllättivät myös heidät. – – Pelaajaa tuli ja pelaajaa meni, monesta syystä ovet 

kävivät tiuhaan. Hankinnoissa kuvastui välillä hätä. Kunnon permanenttia joukkue ei 

löytänyt. – – Ero on huoma ja se tuntuu myös talouspuolella.377 

Wilenius ei käsitellyt tarkemmin kauden 2007 taloudellista menestystä AC Oulun kannalta. 

Wilenius haki selitystä epäonnistuneeseen kauteen siis joukkueen rakentamisen 

epäonnistumisesta. Wilenius esitti jutussaan Harri Kampmanin ja Tarmo Kouvan 

vastuullisiksi joukkueenkokoamisessa, mutta heitä kohtaan ei silti suoraa ja kovaa kritiikkiä 

Wilenius antanut. Kirjoitus kuvasikin Kalevan tapaa antaa kritiikkiä, joka yksittäisiä henkilöitä 

kohtaan oli verbaalisesti varsin vaisua. 

Wilenius pohti myös juniorityön heikentyneitä tuloksia ja oli yksi syy epäonnistuneeseen 

liigakauteen: 

Työn hedelmiä esiintyi AC Oulussa suuressa tai vähemmän suuressa roolissa kauden 

aikana seitsemän pelaajaa. Siis vajaa neljäsosa joukkueen pelaajista.378 

Huomionarvoista on se, ettei Wilenius vaatinut kauden aikana esimerkiksi oululaisia nuoria 

AC Oulun pelaavaan kokoonpanoon. Yksi syy tälle oli varmasti se, ettei Wilenius uskonut 

oululaisten nuorten taitojen vielä riittäneen pääsarjatasolle. 

Kauden päätyttyä Kaleva otti kantaa pääkirjoituksessaan AC Oulun kauteen. Pääkirjoitus 

osoitti, että Kalevan suhtautumisessa ei luotettu oululaisten jalkapallotoimijoiden yhteispelin 

toimivuuteen. Kaleva esitti syiksi epäonnistumiseen myös esimerkiksi pieleen menneen 

pelaajapolitiikan ja maltin puutteen: 

                                                           
376 Esim. Kaleva 29.6.2007; Kaleva 3.9.2007; Kaleva 24.10.2007. 
377 Kaleva 28.10.2007. 
378 Ibidem. 
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Myös pelaajaliikenne AC Ouluun ja siitä ulos oli kauden aikana hurjaa. Johto hankki 

maailmalta matkalaukkupelaajia, koska paikallisin voimin menestystä ei sen arvion 

mukaan voinut tulla. Jälkiviisastelun uhallakin on pakko sanoa, että vastedes joukkueelle 

on järkevää rakentaa Kärppien tavoin ”sielua” oman kylän poikien avulla – vaikka sitten 

ajan kanssa. – –AC Oulu nostettiin pystyyn usean vanhan seuran yhteishankkeena. 

Fuusioseurojen taival on harvoin helppo, koska uudelta joukkueelta puuttuu yleensä 

kannattajia ja muita tukijoita sitouttavat perinteet. Ongelman korjaa kuitenkin aika, jos 

sitä vain saadaan tarpeeksi.”379 

 

Kaleva oli kuvannut nuorten oululaispelaajien kehittämisen edustusjoukkueen tärkeäksi 

työksi jo Tervareiden ollessa Oulun jalkapalloilun kärkijoukkue. Pääkirjoituksen kritiikki oli 

maltillista ja rakentavaa. Kirjoittaminen jälkiviisastelusta oli loogista, sillä Kalevan 

urheilutoimitus oli kirjoituksillaan asettunut tukemaan AC Oulun harjoittamaa 

pelaajapolitiikka kauden 2007 aikana ilman vaatimusta maltillisuudesta. AC Oulun asema 

Oulun ykkösseurana oli selkeä ja urheilullisesti perusteltu vuosien 2006–2007 aikana. Myös 

Veikkausliigasta putoamista käsitellyt kirjottelu osoitti, että Kaleva näki AC Oulun kaupungin 

kilpajalkapalloilun lippulaivana myös jatkossa. 

Oman lusikkansa Oulun sangen sekavaan jalkapallosoppaan toi Oulun Palloseura. Kaleva 

uutisoi 2. divisioonassa pelanneen oululaisen Dreevereiden pelaavan OPS-jp:n380 nimellä 

kaudella 2006.  Myös OPS:n asemaa ja suhdetta AC Ouluun käsiteltiin Kalevassa. Talven 

2006 aikana OPS:n taustajoukot väläyttelivät Kalevassa jopa seuran nousemista Oulun 

jalkapalloilun valtiaaksi.381  AC Oulu ja OPS solmivat kuitenkin farmisopimuksen talven 

aikana.382 Kalevan antaman kuvan mukaan OPS asettui kauden 2006 aikana varsin selvästi 

AC Oulun tueksi, mistä farmisopimuksen tekeminen oli konkreettinen esimerkki. Matti 

Heikkisen kuvattiin olevan mukana sekä AC Oulun että OPS:n taustalla. Heikkinen 

kommentoi OPS asemaa Kalevassa: 

Kaikki seurat kilpailevat keskenään, mutta Oulun edustusjalkapallossa eli AC Oulussa 

meidän tulisi kaikkien olla samalla puolella383 

                                                           
379 ”Palloiluoppia pitkän kaavan mukaan” pk. Kaleva 31.10.2007. 
380 OPS-jalkapallo, Kaleva käytti vuosien 2006 ja 2007 aikana seurasta nimityksiä OPS ja OPS-jp. 
381 Kaleva 2.2.2006. 
382 Kaleva 4.3.2006. 
383 Kaleva 11.1.2006 
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Yksi tulevia vuosia Oulun jalkapalloilua värittänyt kilpailuasetelma sai alkuna talvella 2007, 

kun Kaleva uutisoi Miika Juntusen siirtyvän OPS-jp:n manageriksi.384 Kauden 2007 aikana 

Juntunen ei ollut Kalevassa kovinkaan paljon esillä, ja Juntusen kommentteja näkyi pääasiassa 

OPS-jp:n otteluraporteissaan.  

Oman urheilujournalistisen draaman Kalevassa loi OLS:n ja OPS:n väliset mittelöt 

kakkosdivisioonassa. Kesäkuussa Kaleva otsikoi OPS-jp on Oulun kakkosseura sen voitettua 

paikallispelissä OLS:n.385 Kokonaisuudessaan Kaleva suhtautui tutkimusajanjaksolle 

ominaiseen tapaan seuroihin puolueettomasti ja OPS:n nostaminen Kalevassa Oulun 

kakkoseuraksi perustui urheilulliseen menestykseen. 

 

3.3. ”Hapelle työrauha” 

  

Marraskuussa 2005 Kaleva uutisoi Harri Kampmanin tehneen vuoden sopimuksen AC 

Oulun kanssa. Kampman oli lopulta se henkilö, joka onnistui nostamaan AC Oulun Suomen 

korkeimmalle sarjatasolle. Kampman oli valmentanut Skotlannin pääsarjassa, minkä lisäksi 

hän oli tullut tunnetuksi varsinkin toimimisesta Jari Litmasen valmentajana Suomessa.386     

Malisen mukaan eliittikeskeisyys on yksi urheilujournalismin uutiskriteeri. Julkisuudessa esillä 

olleet henkilöt kantavat mukanaan aikaisempien tekojensa merkityksiä. Paikan saaminen 

urheilueliitissä edellyttää toistuvia mainetekoja.387 Kampmanin voidaan katsoa kuuluneen 

suomalaisen jalkapalloilun eliittiin, mikä näkyi Kalevassa selvästi. Hänen asema nimekkäänä 

valmentaja olikin Miika Juntusen mukaan keskeinen syy hänen palkkaamiseen.388 

Hannu Wilenius oli spekuloinut AC Oulun tulevaa valmentajaa loppuvuoden 2005 aikana. 

Vielä tuolloin Harri Kampman sanoi Kalevalle, ettei hän ollut tulossa Ouluun.389  

Kampmanin tehtyä sopimuksen AC Oulun kanssa, Wilenius toi valmentajan 

oululaistaustaisuuden selvästi esille. Henkilöjutussa ”Kampman palasi juurilleen” valmentaja 

kuvailee lapsuudenmaisemiaan Oulussa. Jutun kuvassa hän on entisellä kotipihallaan. 

Wilenius kirjoitti valmentajan jopa liikuttuneen muistellessaan lapsuusvuosiaan Oulussa.390  

                                                           
384 Kaleva 29.3.2007. 
385 Kaleva 8.6.2007. 
386 Kaleva 14.11.2007; Kaleva 15.11.2007. 
387 Malinen 2011, 26. 
388 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2016. 
389 Kaleva 14.11.2005. 
390 Kaleva 15.11.2005. 
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Sekä manageri Miika Juntunen että puheenjohtaja Matti Heikkinen toivat esille Kampmanin 

statuksen todellisena ammattilaisena. Kampman sanoi perusteiksi Ouluun saapumiselle 

olleen esimerkiksi kaupungin jalkapallopotentiaali. Hänellä oli myös paljon sukulaisia Oulussa 

ja kaupunki oli hänelle tuttu. Tärkeä syy Ouluun saapumiseen oli myös tehtävän 

haasteellisuus. Kalevassa tehtävä kuvattiinkin hyvin selkeästi: AC Oulun nostaminen 

Veikkausliigaan.391 Kaiken kaikkiaan Kampmanista välittyi sympaattinen, mutta kuitenkin 

itsevarma kuva:  

Rakastan jalkapalloa, haluan valmentaa ja tiedän, että osaan valmentaa.392 

Harri Kampmanin saapuminen AC Ouluun sai Kalevassa paljon huomioita. Kalevan 

suhtautuminen oli alusta asti sangen luottavainen. Hannu Wilenius kirjoitti Kampmanin 

nostaneen uransa aikana kolme joukkuetta pääsarjaan.393  Kalevan suhtautumisessa 

Kampmaniin oli samankaltaisia piirteitä kuin suomalaisen lehdistön suhtautumisessa 

maajoukkueen valmentajiin. Richard Möller-Nielsenin ja Roy Hodgsonin saapumiseen 

Suomen maajoukkueen valmentajiksi suhtauduttiin myönteisesti. Varsinkin heidän 

uskottavuus ja aiempi menestys nostivat odotuksia.394  Verrattuna Steven Polackiin Kalevan 

oli luottamus Kampanina kohtaan vakaampi. Aiemmat meriitit valmentajana tekivät AC 

Oulun uudesta valmentajasta Kalevan silmissä luotettavamman oululaisseuran kovia 

tavoitteita silmällä pitäen. Kaleva kuvasi myös valmentajan oululaistaustan myönteisenä 

asiana.  

Richard Möller-Nielsen vetosi maajoukkueen valmentajana koko suomalaiseen 

jalkapalloyhteisöön, sillä vain yhteistyön tekeminen mahdollistaisi menestyksen.395 

Paikallisuus ja yhteistyön merkitys näkyivät myös Harri Kampanin kommenteissa. 

Marraskuussa 2005 Kampman sanoi uskovansa joukkueen rakentuvat pääsääntöisesti 

oululaisten pelaajien varaan. Kampman vetosi myös oululaisten seurojen väliseen 

yhteistyöhön käyttämällä retoriikassaan termiä ”Oulun tie”.396  

Kaleva kuvasi Harri Kampmanin ja Miika Juntusen välit myrskyisiksi kauden 2006 aikana. Jo 

ensimmäisessä Kampmania käsitelleessä henkilöjutussa Hannu Wilenius pohti Kampmanin 

ja Juntusen yhteistyön toimivuutta.397 Kampmanin ja Juntusen väliset kiistat liittyivät 

                                                           
391 Kaleva 14.11.2005. 
392 Kaleva 15.11.2005. 
393 Ibidem. 
394 Kanto 2015, 49. 
395 Kanto 2015, 21. 
396 Kaleva 15.11.2005. 
397 Kaleva 14.11.2005. 
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joukkueen pelaajamateriaaliin. Jo talven aikana Kampman ”muistutti” Juntusta siitä, että 

joukkuetta oli vahvistettava.398 Tilanne eskaloitui kesällä 2006. Mika Nurmelan siirtyminen 

kesken kauden HJK:n riveihin oli yksi kipinä, joka sytytti ruutitynnyrin julkisuudessa. 

Nurmelan siirtymisen jälkeen AC Oulu hävisi VIFK:lle ja Kampman otti otteluraportissa 

suoraan kantaa seuran pelaajatilanteeseen:  

Hyökkäyspään vaihtoja on aika hankala tehdä, kun vaihtoehtoja ei oikein ole” 

lisävahvistuksia hyökkäykseen kaipaava Kampman huokaisi.399 

AC Oulun kärsiessä tappion Jipolle Kaleva kirjoitti liigapaikan karkaavan. Harri Kampman 

kritisoi puolestaan lehden sivuilla jo varsin suoraan Miika Juntusta: 

Pitää kysyä Juntuselta (Miika) mitä tässä joukkueessa tulee tapahtumaan. – – 

Nurmelasta (Mika) luopuminen oli kuitenkin luovutuksen ele taistelussa liigapaikasta.400 

Kampman jatkoi pelaajamateriaalin kritisoimista Kalevassa seuraavan ottelun jälkeen: 

Ei tyydytä, mutta ei joukkuekaan ole sellainen kuin suunnittelimme. Mika Nurmelan 

lähtö oli meille kova isku ja hänelle on vaikea löytää korvaajaa.401  

Kampmanin kommentit loivat kuvaa, jossa Juntunen oli syyllinen seuran tilanteeseen. 

Kalevan toimittajat eivät ottaneet aluksi kovinkaan selkeää kantaa Kampmanin ja Juntusen 

väliseen tilanteeseen. Kalevan kirjoitettua Juntusen siirtyneen syrjään tehtävistään, loivat 

erilaiset journalistiset valinnat kuvaa, jossa Kaleva asettui tukemaan Kampmania. AC Oulun 

voitettua Rakuunat Kai Nevala otsikoi ”AC Oulu vapautui voittamaan”. Otteluraportissa 

ilmestyi myös kuva, jossa kannattajaien lakanassa luki: ”Hapelle työrauha”.402 Kannattajien 

mielipide välittyi näin ollen paikalla olleiden katsojien lisäksi tuhansille Kalevan lukijoille. 

Kaleva toi esille sitä, että AC Oulun pelilliset otteet ja tulokset paranivat heti kun Miika 

Juntunen siirtyi sivuun.403 Elokuussa Anssi Väisänen kirjoitti AC Oulun tilanteesta, joka oli 

hänen mielestään kehittynyt myönteiseen suuntaan Harri Kampmanin saatua työrauhan: 

 Nyt tilanne on vakaa: Kampmanilla on operatiivinen johto tiukasti käsissään. – – AC 

Oulun nostaja Kampman ei saanut käsiinsä permanenttia, vaan epämääräisen kasan 

                                                           
398 Kaleva 4.3.2006. 
399 Kaleva 2.7.2006. 
400 Kaleva 9.7.2006. 
401 Kaleva 13.7.2006. 
402 Kaleva 23.7.2006. 
403 Kaleva 3.8.2006. 
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pelinappuloita, joiden roolitus oli melkoisen sekaisin - Kun päälle vielä lisätään joukkueen 

ulkopuolella kauden aikana velloneet epäselvyydet siitä, kenellä on ja minkä verran natsoja 

olkapäillä, työtä on taatusti riittänyt.404 

Sarjanousun ratkettua Kaleva otti pääkirjoituksessa kantaa suoraan Kampmanin 

mahdolliseen jatkoon AC Oulun valmentajana: 

 Harri Kampmanin tulee jatkaa valmentajana.405  

Myös Hannu Wilenius kannatti Kampmanin jatkosopimusta.406 Kampman kommentoi myös 

itse tilannetta. Kommentit loivat kielteisiä mielikuvia Miika Juntusesta vaikutuksesta AC 

Ouluun: 

Kampman kokee, että jatkossa hänen on mahdotonta työskennellä organisaatiossa, jossa 

toimii henkilö, joka on kerran yrittänyt savustaa hänet ulos koko organisaatiosta – –  one 

man show on saatava selkeiden roolien organisaatioksi”407 

Juntusen mukaan hän hävisi valtataistelun Harri Kampmania vastaan keväällä 2006. Juntunen 

sanoo, että tuolloin Kampman sai puhuttua Matti Heikkisen ja Seppo Rounajan taakseen. 

Näin ollen Kampman sai myös rahaa pelaajahankintoihin.408 AC Ouluun todella hankittiin 

uusia kamerunilaispelaajia Juntusen lähdön jälkeen. Kapteeni Mike Peltola korostikin 

vahvistusten merkitystä parantuneissa otteissa.409  Kalevan jutuissa näkyi piirteitä, että 

kokenut Kampman osasi tietoisesti käyttää mediaa apunaan. Esimerkiksi yhteistyöhön 

vetoaminen heti pestinsä alkumetreillä oli varmasti tehokas keino vaikuttaa oululaiseen 

jalkapalloväkeen. Huomionarvoista on myös se, että Kampman kommentoi joukkueen 

kokoamiseen liittyviä aspekteja jo talven 2006 aikana. Kesällä hän puolestaan kritisoi suoraan 

manageri Miika Juntusta Kalevassa. Myös liiganousun ratkettua Kampman nosti 

julkisuudessa esille omat visionsa AC Oulun tulevaisuudesta.  

Urheilumenestys tuo kunniaa, joka rakentaa suojamuuriin henkilön ympärille.410 Virtapohjan 

mukaan Suomen jääkiekkomaajoukkueen historialliseen maailmanmestaruuteen vuonna 

valmentanut Curt Lindström nousi maajoukkueen symboliksi ja täten myös median 

                                                           
404 Kaleva 20.8.2006. 
405”Tulihan se sieltä” pk. Kaleva 22.10.2006 
406 Kaleva 22.10.2006. 
407 Kaleva 23.10.2006. 
408 Miika Juntusen haastattelu. Oulu 13.4.2006. 
409 Ibidem. 
410 Pänkäläinen 1998b, 172. 
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arvostelun yläpuolelle.411 Kaleva suhtautui kritiikittömästi Harri Kampmaniin kaudella 2006.  

Myönteinen suhtautuminen rakentui aiemmista meriiteistä ja vahvistui erinomaisten tulosten 

myötä. Kampmanin saavuttama asema, jossa häntä ei kritisoitu, vahvisti todennäköisesti 

hänen antamien kommenttien painoarvoa. Luostarisen mukaan yhteisen keskustelun ja 

päätöksenteon kohteeksi katsotaankin nousevan helpoimmin asioiden, jotka saavat 

tiedotusvälineiden huomiota.412 Kenties Kampmanin kommenteilla Kalevassa oli myös 

vaikutusta siihen, että loppukaudesta AC Ouluun hankittiin useita pelaajia lisää. 

Kalevan kritiikitön suhtautuminen Harri Kampmania kohtaan näkyi uuden sopimuksen 

arvon käsittelyssä. Sopimuksen arvoa käsitelleen uutiset liittyivät lähtökohtaisesti muihin 

seikkoihin kuin sopimukseen. AC Oulun yhtiöittämiseen liittyvässä jutussa sopimus 

nostettiin seuran taustatoimijoiden toimesta esille. Markku Peura kirjoitti Miika Juntusen 

väittäneen, että Kampmanin uuden sopimuksen arvo oli 200 000 euroa. Jutussa 

puheenjohtaja Matti Heikkinen sanoi, ettei tarkka arvo ole tuo mutta: ” hyvälle miehelle pitää 

maksaa tekojensa mukaan.”413 Vaikka puheenjohtaja Heikkinen myönsi epäsuorasti 

Kampmanin sopimuksen merkittävän suuren arvon, Kalevan toimittajat eivät ottaneet siihen 

kantaa. Kalevan suhtautuminen olikin selkeä: Kampmanille haluttiin jatkosopimus, eikä 

kriittisiä äänenpainoja esiintynyt. 

Kalevan suhtautuminen Harri Kampmaniin jatkui myönteisenä kauden 2007 alussa. Hannu 

Wileniuksen arvostuksesta Kampmania kohtaan kertoi se, että häntä spekuloitiin jopa A-

Maajoukkueen valmentajaksi Roy Hodgsonin jälkeen.414 Huonojen tulosten myötä alkoi 

Kalevassa esiintyä spekulaatiota valmentajan asemasta AC Oulussa. Elokuussa Markku Peura 

pohti seuran mahdollisuutta erottaa Kampman seuraavan mahdollisen tappion myötä.415 

Kaleva ei missään vaiheessa vaatinut itse Kampmanin eroa tai erottamista AC Oulun 

valmennustehtävistä.  

Kaleva ei kritisoinut Harri Kampmania, vaikka Veikkausliigakausi päättyi pettymykseen. 

Putoamisen suureksi syyksi Kaleva kuvasi epäonnistumisen pelaajahankinnoissa, joissa 

Kampmanin rooli kuvattiin keskeiseksi.416 Kielteiselle analyysille olisi siis ollut perusteita. 

Hannu Wilenius oli kritisoinut esimerkiksi kauden 2004 lopulla Miika Juntusen 

pelaajapolitiikkaa varsin ankarasti. Kaiken kaikkiaan tilanne kuvastikin Kalevan lähes täysin 

                                                           
411 Virtapohja 1998, 214–215. 
412 Luostarinen 1998, 189. 
413 Kaleva 21.11.2006. 
414 Kaleva 17.5.2007. 
415 Kaleva 16.8.2007. 
416 Kaleva 28.10.2007 
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kritiikitöntä suhtautumista Kampmaniin. Osittain se myös kuvasti suomalaiselle 

urheilujournalismille tyypillistä kritiikittömyyttä yksittäisiä henkilöitä kohtaan. 

Urheilulehden kirjotuksissa odotettiin 2000-luvulla ulkomaille pelanneiden suomalaisten 

jalkapalloilijoiden paluuta kotimaahansa. Rutinoituneiden pelaajien toivottiin tuovan nostetta 

kotimaiseen jalkapalloiluun.417 Myös Kalevan kirjoittelussa näkyi Oulusta maailmalle 

lähteneiden pelaajien odottaminen takaisin kotikaupunkiinsa. Eniten tämä näkyi 

maajoukkuepelaaja Mika Nurmelan kohdalla. Harri Kampmanin aloittaessa AC Oulun 

valmentajana alkoi Kalevassa yltynyt spekulaatio Nurmelan paluumuutosta.418 Nurmela 

tekikin AC Oulun kanssa sopimuksen.419 

Kalevan suhtautumisessa esimerkiksi Mika Nurmelaan näkyi urheilujournalismin 

eliittikeskeisyys. Nurmelasta välittynyt kuva oli kritiikitön. Myönteistä kuvaa vahvisti 

esimerkiksi Miika Juntusen antamat kommentit. Juntusen mukaan Nurmela oli hieno pelaaja 

ja hieno ihminen sekä loistava esikuva nuorille.420 Nurmela voidaan nähdä Kalevan 

näkökulmasta kuuluneen oululaisen urheilun eliittiin. Olihan hän luonut merkittävän 

ammattilaisuran ulkomailla ja hän oli ollut usean vuoden ajan maajoukkueen runkopelaajia.  

Nurmelan visiitti AC Oulussa kaudella 2006 ei sujunut suunnitelmien mukaan. Kaleva 

kirjoitti alkukaudella 2006 ongelmista peliluvan kanssa. Kaleva seurasi aktiivisesti 

pelilupaprosessia. Nurmelan saatua lopulta peliluvan osallistui hän avausotteluunsa AC 

Oulun paidassa nenä murtuneena. Wilenius kuvasi Nurmelan panosta mahtipontisesti: 

Hän oli valmis antamaan panoksensa oululaiselle jalkapallolle.421 

Nurmela siirtyi Veikkausliigajoukkue HJK:n riveihin kesken kauden.422 Nurmelan 

sopimuksessa oli pykälä, joka mahdollisti seurasiirron heinäkuussa. Nurmela oli todennut 

Kalevassa tammikuussa, että sopimukseen oli tehty pykälä lähinnä ulkomaille siirtymistä 

varten.423 Kaleva ei kritisoinut Nurmelaa seurasiirrosta, mikä kertoo osittain Nurmelan 

merkittävästä asemasta oululaisessa jalkapalloilussa. 

Toinen tärkeä paluumuuttaja Harri Kampmanin aikakaudella oli Janne Hietanen. Varsinkin 

kaudella 2007 Hietanen nousi merkittävään rooliin. Kalevan mukaan Hietanen olikin AC 

                                                           
417 Kanto 2015, 60. 
418 Kaleva 17.11.2005. 
419 Kaleva 3.1.2006. 
420 Kaleva 3.1.2006. 
421 Kaleva 9.6.2006. 
422 Kaleva 1.7.2006. 
423 Kaleva 1.3.2006. 
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Oulun parhaimpia pelaajia.424 Kesällä 2007 Hietanen oli siirtospekulaatioiden keskellä, kun 

Kaleva kirjoitti Itävaltalaisseura Sturm Grazin havittelevan Hietasta. Hietasen kommentit 

tilanteesta toivat esille varsin inhimillisiä syitä mahdolliseen siirtoon: 

Kyllähän tällaisesta olisi tietenkin vaikea kieltäytyä, koska kyseessä on kuitenkin 

ammattini. Valitettavasti tämä ei lyö kotimaassa samalla tavalla leiville ja tulevaisuuttakin 

on ajateltava. – –  En todellakaan olisi lähdössä sen takia, etten viihtyisi AC Oulussa. 

Harmittaisi lähteä, mutta tavallaan tässä on pakko olla itsekäs.425 

  

Kalevassa alkoi esiintyä enemmän piirteitä, joissa korostettiin suomalaisen jalkapalloilun 

ammattimaistumista. Tammikuussa 2007 Hannu Wilenius käsitteli lähtöjutussaan AC 

Ouluun HJK:sta lainapelaajaksi siirtynyttä Valeri Minkestä. Suhtautuminen jalkapalloiluun 

täysipäiväisenä ammattina näkyi jutussa usealla tavalla. Wilenius tapa aloittaa juttu korosti 

ammattimaista näkökulmaa: 

Valeri Minkenen tuli Helsingistä Ouluun pelaamaan jalkapalloa. Maanantai oli hänen 

ensimmäinen työpäivänsä AC Oulun liigajoukkueessa.426 

Minkesen mielestä jalkapallo oli tuolloin hänelle kaikki kaikessa: 

AC Oulu on minulle nyt ylivoimaisesti tärkein juttu. Pystyn keskittymään täällä vain 

jalkapalloon, mikä on mielestäni erittäin hieno asia.427 

Samankaltaista suomalaisen jalkapalloilun ammattimaistumista välittänyttä kuvaa Kalevassa 

näkyi myös AC Oulun nuoresta Tommi Siekkisestä tehdyssä jutussa. Haastattelussa nuori 

oululaispelaaja sanoi aikovansa ”isona” ammattijalkapalloilijaksi.428  

Vaikka kotimaan jalkapalloilu kuvattiin ammattimaisemmaksi, puoliammattilaisuus kävi ilmi 

myös AC Oulun Veikkausliigakauden aikana. Esimerkiksi Kim Kaijalaisesta tehdyssä 

henkilöjutussa ”Vasen pakki ja viittä vaille maisteri” oli opiskelu jalkapallon ohessa läsnä. Silti 

Kaijalainen kertoi keskittyvänsä enemmän jalkapalloon.429 Itkonen ja Nevala kirjoittivat 

vuonna 2006, että Suomessa vain jääkiekon ja jalkapallon pääsarjoja voidaan pitää 

                                                           
424 Esim. Kaleva 28.5.2007. 
425 Kaleva 30.6.2007. 
426 Kaleva 9.1.2007. 
427 Ibidem. 
428 Kaleva 11.2.2007 
429 Kaleva 28.7.2007.  
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ammattilaisurheiluna.430 Toisaalta jalkapallon Veikkausliigan pelaajapalkkioita ei voida pitää 

erityisen suurina. Kauden 2007 aikana Veikkausliigapelaajan keskipalkka luontaisetuineen oli 

1694 euroa, kun jääkiekon SM-liigapelaajilla se oli 5654 euroa.431 Tämä selittää myös Janne 

Hietasen kommentteja hänen spekuloidessaan mahdollista siirtymistä Itävaltaan. 

Paikallisuus oli selvästi yksi Kalevan uutiskriteereistä yksittäisiä pelaajia käsitelleessä 

kirjoittelussa. Kokeneiden paluumuuttajien ohella nuoret ja lupaavat oululaispelaajat olivat 

esillä. Varsinkin Toni Kolehmainen nousi parrasvaloihin kaudella 2006.  Harri Kampman 

vertasi nuorta oululaista jopa Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilija Jari Litmaseen.432 

Litmanen on ollut suomalaisessa lehdistössä jopa myyttinen hahmo jota ei juurikaan 

kritisoitu.433 Kommentin antaminen oli varmasti tietoinen teko Kampmanilta, millä hän pyrki 

luomaan myönteistä mielikuvaa Kolehmaisesta ja AC Oulusta. Vertaus Litmaseen loi joka 

tapauksessa kuvaa Kolehmaisesta todellisena lahjakkuutena. Kuten esimerkiksi Otto 

Fredrikssonia käsitelleessä kirjoittelussa, kiinnostuksessa Kolehmaista kohtaan oli 

keskeisimpiä syitä pelaajan urheilulliset kyvyt. Kolehmainen valittiinkin Suomen 

lupaavimmaksi pelaajaksi vuonna 2006.434 

Vesa Järvitalo esiintyi kausina 2006 ja 2007 usein. Kauden 2007 loppuhuipennusta ja AC 

Oulu-HJK-ottelua ennakoinut juttu oli lähtöjuttu Järvitalosta. Hannu Wilenius kuvasi 

Järvitaloa taistelijaksi, joka on tottunut ratkaisemaan otteluita.435 Kalevan välittämä kuva 

Järvitalosta oli monella tavalla myönteinen. Järvitalossa yhdistyivät useat keskeiset Kalevan 

myönteiseen suhtautumiseen vaikuttaneet arvot. Järvitalo oli lahjakas pelaaja, joka oli 

onnistunut pelillisesti tärkeissä otteluissa. Järvitalo oli myös Wileniuksen mukaan taistelija. 

Taistelutahto oli selvästi yksi tärkeimmistä jalkapalloon liittyvistä ominaisuuksista Kalevan 

jalkapallokirjoittelussa. Järvitalo oli myös käynyt läpi myös oululaisen juniorikoulun. Kalevan 

lukijan olikin helppo samaistua kotikaupungin kasvattiin. 

 

 

                                                           
430 Itkonen & Nevala 2007b, 246. 
431 Pelaajapalkkiot jääkiekossa ja jalkapallossa, Huippu-urheilun faktapankki, elektroninen dokumentti. 
432 Kaleva 6.11.2006. 
433 Kanto 2015, 
434 Kaleva 6.11.2006. 
435 Kaleva 24.10.2007. 
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3.4. Askel kohti taktista pohdintaa  

 

Kannon mukaan urheilulehden taktinen analyysi kehittyi vuosituhannen vaihteen jälkeen 

syvällisempään suuntaan.436 Kai Nevalan mukaan jalkapallojutuissa on mietittävä myös 

”tavallisia lukijoita”. Tämän vuoksi ei voida mennä liian syvälliseen taktiseen analyysiin.437 

Kalevan toimittajat alkoivat kuitenkin kirjoittaa 2000-luvulla enemmän myös jalkapallon 

taktisista seikoista.  Kehitys näkyi varsinkin Kalevan ottelu- ja ennakkojutuissa. Kauden 2006 

päätösottelua ennakoineessa Hannu Wileniuksen jutussa ilmestyi grafiikka, jossa oli 

ilmoitettu Kalevan ennakoimat aloituskokoonpanot tulevaan otteluun.438 Konkreettisimpana 

esimerkkinä taktisen analyysin kehittymisestä voidaan pitää Wileniuksen tekemää 

otteluraporttia AC Oulun ja Tampere Unitedin väliestä ottelusta. AC Oulun voitettua 

hallitsevan mestarin 2-0 korosti Wilenius ottelun taktisia aspekteja: 

 Oli voitto myös taktiikan iso voitto. – – Katsomoon jäi vahvasti sellainen vaikutelma, että 

AC Oulun päävalmentaja Harri Kampman oli tehnyt valmistelutyöt tehokkaammin kuin 

virkaveljensä Ari Hjelm. – – Kaikki lähti jo siitä, kun TamU lähti rakentamaan alhaalta 

omaa peliään. Valeri Minkenen pani Mathias Lindströmin olin niin ahtaaksi, että toinen 

toppari Henri Myntti joutui alakerran päärakentajaksi. Se merkitsi, että vieraiden oma 

peli oli alhaalta lähtien normaalia vaikeampaa.439 

Jutussa Wilenius kirjoitti myös taistelutahdon merkityksestä. AC Oulun hyvä alkukausi oli 

Wileniuksen mukaan seurausta ennen kaikkea hyvästä asenteesta. Jutussa varsinkin AC 

Oulun valmentaja Harri Kampman korosti joukkueensa asennetta ja taisteluilmettä.440 

Valmentaja siis korosti asennetta toimittajan ottaessa esille taktista lähestymisnäkökulmaa. 

AC Oulun pelatessa Veikkausliigaa Kaleva julkaisi usein otteluraportin yhteydessä 

kommentoivan kirjoituksen, jossa toimittajat käsittelivät pelillistä tilannetta laajemmin. 

Huomionarvoista on myös se, että vierasotteluista Kalevan toimittajat tekivät laajoja 

juttuja.441 Myös ennakkojuttuja ilmestyi varsin paljon Veikkausliigakauden aikana. 

Esimerkiksi ennen TPS-ottelua Hannu Wilenius käsitteli jutussaan tulevaa ottelua AC Oulun 

pelaajien poissaoloja peilaten.442 Laajempi otteluiden käsittely kertoi osittain 

                                                           
436 Kanto 2015, 67. 
437 Kai Nevalan sähköpostihaastattelu 12.5.2016. 
438 Kaleva 21.10.2006. 
439 Kaleva 17.5.2007. 
440 Ibidem. 
441 Esim. Kaleva 29.6.2007. 
442 Kaleva 23.5.2007. 
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jalkapallojournalismin muutoksesta. Keskeisin syy oli kuitenkin todennäköisesti se, että AC 

Oulu pelasi Suomen korkeimmalla sarjatasolla. 

Nevalan mukaan urheilujournalismi on muuttunut internetin myötä vähemmän 

tapahtumakuvailuksi. Enää ei ole tarvetta kertoa esimerkiksi ottelutapahtumia lehdessä niin 

tarkasti, koska ottelukoosteet ovat usein internetissä kaikkien nähtävillä.443 Malinen on 

samoilla linjoilla pro -gradu tutkielmassaan. Tuoreus on yksi urheilujournalismin 

uutiskriteereistä ja journalismin digitalisaatio on korostanut tuoreuden merkitystä. Malisen 

mukaan esimerkiksi edellisenä iltana pelatun jalkapallo-ottelun lopputulos ei ole enää 

varsinainen uutinen seuraavana päivänä. Sen sijaan jo seuraavan aamun lehtijuttuun haetaan 

näkökulmia ihmisten ja heihin liittyvien tarinoiden kautta.444  

Piirteitä tämän suuntaisesta kehityksestä näkyi kauden 2007 ottelujutuissa. Esimerkiksi 

kesäkuussa Haka-AC Oulu-ottelua käsitelleessä jutussa AC Oulun esitystä peilattiin koko 

kauteen ja loppukautta Nevala pohti jutussa mahdollisien uusien pelaajien hankkimisen 

kautta. Jutussa Nevala kuvasi toki ottelutapahtumia, mutta esimerkiksi lukemiin 2-0 

päättyneen ottelu avausmaalin tekijää tai tekotapaa ei hän tuonut esille lainkaan.445 Edellisen 

kaltainen otteluraportti on esimerkki jalkapallokirjoittelun muutoksesta, jossa 

tapahtumakuvailu ei ole otteluiden käsittelyn keskiössä. 

Tuoreuden uutiskriteeri näkyi otteluraporteissa myös siten, että seuraavan aamun lehtijuttuun 

haetaan näkökulmia ihmisten ja heihin liittyvien tarinoiden kautta.446 Nevalan mukaan hän 

hakeekin jalkapallojuttuihin erilaisia näkökulmia. Esimerkiksi ottelujuttu voidaan kirjoittaa 

yksittäisen pelaajan kautta.447 Kaleva julkaisi paljon ottelujuttuja, joissa lähestymiskulmaa 

haettiin henkilötarinoiden kautta. Kesällä 2006 Mika Nurmela oli pitkän odottelun jälkeen 

saanut peliluvan vain muutamaa tuntia ennen ottelua TP-47:a vastaan ja ottelujutussa tuotiin 

esille Nurmelan lyhyt valmistautumisaika.448 Samoin kesällä 2006 AC Oulun hyökkääjä 

Dragan Pejicia. Jutussa manageri Juntunen sanoi, että Pejic olisi joutunut jättämään AC 

Oulun, mikäli ei olisi onnistunut kyseisessä ottelussa maalinteossa. Tarina sai onnellisen 

lopun, kun Pejic onnistui maalinteossa peräti neljä kertaa.449  

                                                           
443 Kai Nevalan haastattelu. Oulu 16.12.2013. 
444 Malinen 2011, 25. 
445 Kaleva 29.6.2007. 
446 Malinen 2011, 25. 
447 Kai Nevalan sähköpostihaastattelu. 13.5.2016. 
448 Kaleva 9.6.2006. 
449 Kaleva 15.6.2006. 
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Kai Nevala sanoo, että vuosien 2000–2007 aikana alkoi suomalaisessa urheilujournalismissa 

murrosvaihe, joka näkyi myös Kalevassa.450 Kalevan jalkapallojutuissa näkyikin muutoksia 

tutkimusajanjakson aikana. Esimerkiksi Hannu Wileniuksen taktisen analyysin kehittyminen 

ja toisaalta urheilujuttujen suoran tapahtumakuvailun väheneminen olivat osoituksia siitä, että 

Kalevan urheilujournalismi oli mukana suomalaisen urheilujournalismin murroksessa. 

  

                                                           
450 Kai Nevalan puhelinhaastattelu. 18.5.2016. 
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LOPPULAUSE 

 

Oululaisen seurajalkapalloilun monenkirjavat vaiheet näkyivät Kalevan 

jalkapallojournalismissa vuosien 1998–2007 aikana. Oululaiset seurat olivat epäonnistuneet 

vakiinnuttamaan paikkaansa suomalaisen jalkapalloilun huipulla. Viimeisimmästä yrittäjänä 

OTP:n ja OLS:n muodostama fuusioseura FC Oulusta oli jäänyt jäljelle vain savuavat rauniot 

seuran ajauduttua konkurssiin 1990-luvun alussa. Vuosituhannen lopussa kaupungit parhaat 

seurat pelasivat Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Kaleva kuvasikin oululaisen 

jalkapalloilun olleen alamaissa.  

Kalevan antaman kuvan mukaan oululaisen jalkapalloilun uskottavuus oli 1990-luvun lopulla 

olematon. Varsinkin useat oululaisen jalkapalloilun vuosikymmenet nähneen Kalevan 

jalkapallovastaava Hannu Wileniuksen kirjottelussa näkyi pettymys silloiseen tilanteeseen. 

Wilenius kuvasi menneisyyden virheiden vaikuttaneen vielä 1990-luvun lopulla oululaisten 

seurojen uskottavuuteen yhteistyökumppaneiden, katsojien ja oululaisten pelaajien ja 

valmentajien silmissä.  Kaleva kuvasi myös olosuhteet auttamattoman huonoiksi. Jalkapallo 

oli jäänyt 1990-luvun lopulla menestyksen aallonharjalla ratsastaneen pesäpalloseura Oulun 

Lipon ja uutta nousua Suomen huipulle tehneen jääkiekkoseura Kärppien varjoon. 

Menestystekijöitä, kuten laajaa väestöpohjaa ja varakkuutta Oulussa olisi ollut. Syy 

alennustilaan oli jalkapalloväen oma eikä lähitulevaisuutta Kaleva kuvannut valoisana. 

Jalkapalloilun uskottavuus parani vähitellen 2000-luvun alussa. Vuonna 1994 perustettu 

Oulun Tervarit nousi nopeasti 1. divisioonaan. Kaleva suhtautui Tervareihin myönteisesti, 

joskaan nousua Suomen terävimmälle huipulle Kaleva ei nuorelta seuralta odottanut. Tervarit 

ajautui talousvaikeuksiin, minkä jälkeen ykkösdivisioonapaikka siirtyi koalitioseura AC 

Oululle. Epäselvyydet talousasioiden suhteen jäivät piinaamaan myös Tervareiden 

sarjapaikan perinyttä AC Oulua. Kalevan uutisointi taloudellisista epäselvyyksistä loi kielteisiä 

mielikuvia. Kaleva suhtautui kuitenkin AC Oulun perustamiseen myönteisesti ja uudelta 

seuralta odotetiin sen alkuvuosina nousua Veikkausliigaan. 

Kalevan kirjottelussa näkyi 2000-luvun alkuvuosina halu saada oululainen jalkapalloseura 

suomalaisen urheilun huipulle. Oulun kokoisesta kaupungista puuttui jalkapallon liigaseura, 

minkä Kaleva kuvasi olleen imagotappio koko kaupungille. Oulun Kärpät oli näyttänyt 

esimerkkiä siitä, kuinka nousu huipulle oli yhteistyön myötä mahdollista. Jalkapalloilun piilevä 

potentiaali Oulussa konkretisoitui AC Oulun saavutettua himoitun sarjanousun kaudella 



93 
 

2006. Kalevan kirjoitti sarjanousun myötä oululaisesta jalkapallohuumasta. Yleisö ja media 

innostuivat siis pitkään kaivatun menestyksen myötä. 

Seurojen ja henkilöiden väliset ristiriidat likasivat oululaisen jalkapalloilun julkisuuskuvaa 

vuosituhannen alkuvuosina. Kalevan mukaan erimielisyydet olivat keskeinen syy kaupungin 

jalkapalloilun tilanteeseen 2000-luvulla. Koalitioseura AC Oulun perustaminen ei Kalevan 

mukaan yhdistänyt oululaisen jalkapalloilun voimia. Vaikka lukuisat jalkapalloihmiset 

korostivat yhteistyön merkitystä, Kaleva kuvasi oululaisten jalkapalloseurojen etsivän omaa 

pelipaikkaansa kaupungin jalkapallokentällä. Harri Kampmanin saapuminen AC Oulun 

valmentajaksi kuvattiin positiivisesti asiaksi seurojen välisen yhteistyön kannalta. Toisaalta 

henkilöriidat korostuivat Kampmanin ja Miika Juntusen ajautuessa riitoihin. 

Oululaisten seurojen johtohenkilöt olivat vakiokasvoja Kalevan urheilusivuilla. 

Suhtautuminen seurajohtajiin oli Kalevassa myönteinen. Kalevan mukaan 1990-luvun lopulla 

seurajohtajat taistelivat menneisyyden virheiden aiheuttamaa uskottavuuspulaa vastaan. 

Tämä korosti Kalevaa näkemystä silloisten seurajohtajien pyyteettömästä työstä. 

Hollantialisomistajien johdolla myös Tervarit ajautui talousongelmiin. Seurajohtajien 

esilläoloa korostivatkin oululaisten seurojen talouteen liittyneet ongelmat. Tästä huolimatta 

varsinkaan Kalevan urheiluosasto ei etsinyt analyyttisesti syitä tai syyllisiä talousvaikeuksiin. 

Kalevan suhtautuminen jalkapalloseurojen ongelmiin tausta-asioiden hoidossa kuvastikin 

urheilujournalismille tyypillistä kritiikin ja tutkivan journalismin ohuutta. 

AC Oulun managerina vuosina 2003–2006 toiminut Miika Juntunen oli yksi keskeisimpi 

hahmoja Kalevan jalkapallojutuissa. Kaleva esitti Juntusesta kuvan suorapuheisena ja vahvoja 

mielipiteitä omaavana henkilönä. Kaleva suhtautui Juntuseen myönteisesti AC Oulun 

ensimmäisten vuosien ajan. Tilanne muutti kaudella 2006, kun Juntunen ajautui ristiriitoihin 

AC Oulun valmentaja Harri Kampmanin kanssa. Tuolloin Juntunen siirtyi sivuun 

tehtävästään AC Oulun managerina. Kalevan välitti lopulta varsin riitaisan kuvan Juntusen ja 

AC Oulun johtohenkilöiden suhteista.  Juntusen ja Kampmanin välisissä kiistoissa Kaleva 

asettui menestyksen myötä selvästi Kampmanin tueksi. Juntusen ja AC Oulun johtoportaan 

välisissä kiistoissa Kaleva ei asettunut suoraan kummankaan osapuolen taakse. Kaleva esitti 

kuitenkin lähinnä AC Oulun taustahenkilöiden näkemyksiä, mikä loi kielteistä kuvaa 

Juntusesta.   

Kaleva käsitteli paljon yksittäisiä pelaajia ja valmentajia, joihin suhtautuminen oli varsin 

kritiikitöntä. Aiemmat meriitit ja Oulussa saavutettu menestys herättivät Kalevan 



94 
 

kiinnostuksen ja kunnioituksen. Saavutukset loivat myös suojamuuria valmentajia ja pelaajia 

kohtaan. Valmentajista näkyimmin esillä oli AC Oulun kokenut Harri Kampman. 

Kampmanin aiemmat saavutukset yhdistettynä Oulussa saavutettuun sarjanousuun olivat 

syitä Kalevan esittämään myönteiseen ja kritiikittömään kuvaan valmentajasta. Kaleva 

suhtautui Kampmaniin ilman kritiikkiä, myös epäonnistuneen Veikkausliigakauden aikana.  

Pelaajista näkyvimpiä hahmoja oli kokenut Mika Nurmela. Kalevan suhtautumisessa 

Nurmelaa kohtaan näkyi ennen kaikkea hänen mittava ja oululaisittain erittäin menestyksekäs 

peliura. Kokeneitten pelaajien lisäksi Kaleva kirjotteli paljon nuorista ja lupaavista 

oululaispelaajista, kuten Otto Fredrikssonista ja Toni Kolehmaisesta. Paikallisuus oli yksi 

Kalevan uutiskriteereistä pelaajajutuissa. Toisaalta myös muualta Ouluun tulleita pelaajia ja 

heidän sopeutumistaan käsiteltiin usein jalkapalloilijoiden henkilöjutuissa. Kaiken kaikkiaan 

Kaleva osoitti kiinnostusta yksittäisiä pelaajia kohtaan varsinkin urheilullisten saavutusten 

myötä. Aiempi menestys näkyi esimerkiksi brasilialaisen Luiz Antonion kohdalla. Oulussa 

saavutetut maineteot puolestaan nostivat esimerkiksi mikkeliläisen Jani Luukkosen usein 

Kalevan urheilusivuille.  

Kaleva käsitteli jalkapallojutuissaan usein oululaista juniorituotantoa. Lahjakkaat pelaajat 

olivatkin lehden mukaan ainoa myönteinen seikka oululaisessa jalkapalloilussa 1990-luvun 

lopulla. Oululaispelaajien menestyminen eri puolilla Suomea korosti jalkapalloseurojen 

surkeaa tilannetta Oulussa. Pelaajia liigatasolle olisi riittänyt, mutta liigaseuraa Oulussa ei 

ollut. Näin ollen pelaajat ja valmentajat siirtyivät Oulusta pois. Tilanne muuttui kuitenkin 

vuosien saatossa. Kun oululainen seurajalkapalloilu otti AC Oulun johdolla edistysaskelia, 

Kaleva kuvasi oululaisen juniorituotannon menettäneen entisaikojen tehonsa. Kun 

Oululaisjoukkue viimein pelasi Veikkausliigaa kaudella 2007, ei tarpeeksi laadukkaita oman 

kylän poikia enää löytynyt joukkueeseen. 

Kalevan jalkapallojournalismin voidaan katsoa sisältäneen varsin paljon kritiikkiä. Kritiikin 

kärki ei juurikaan kohdistunut yksittäisiin henkilöihin, mikä näkyi esimerkiksi Kalevan 

myönteisessä suhtautumisessa oululaisiin seurajohtajiin ja valmentajiin. Varsinkin Hannu 

Wilenius kohdisti kritiikkiä jalkapalloilun yleistilanteeseen. Wilenius kritisoi ajoittain ankarasti 

oululaisten seurojen otteita.  Kalevan jälkikäteen antamaa kritiikkiä olisi kuitenkin ollut 

uskottavampana, mikäli Kalevan urheilutoimittajat olisivat tehneet itse analyyttisia 

ennakkoarvioita. Suomalaisen urheilujournalismin muuttuminen 2000-luvulla näkyi myös 

Kalevan jalkapallojournalismissa. Tämä näkyi varsinkin ottelutapahtumien ennakoinnissa ja 

niiden raportoinnissa. Otteluraportit eivät olleet enää pelkkää tapahtumakuvailua.  
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Jalkapallokirjoittelu otti myös askeleita syvällisempään suuntaan, mikä näkyi esimerkiksi 

taktisen analyysin kehittymisenä. Uudet urheilutoimittajat toivat Kalevaan uutta 

lähestymistapaa, mutta myös kokeneen Hannu Wileniuksen tyyli otti askeleita kohti 

analyyttisempaan tarkastelua. 

Jalkapallon merkitys ei todennäköisesti tule vähenemään tulevaisuudessa. Jalkapalloon ja 

jalkapallojournalismiin liittyviä jatkotutkimusaiheita on runsaasti. Esimerkiksi oululaisen 

jalkapalloilun tapahtumahistoria olisi hedelmällinen, mutta haastava tutkimusaihe. 

Jalkapallokulttuuria voidaan pitää Oulussa varsin omaleimaisena. Syitä sille, miksi 

seurajalkapalloilun menestys jääkiekon hallitsemassa kaupungissa vaikuttaa lähes 

ylitsepääsemättömältä haasteelta olisi relevanttia tarkastella myös tieteellisesti. Myös 

jalkapalloseurojen yhteiskunnallista merkitystä olisi perusteltua tutkia tarkemmin. 

Jalkapalloseurat työllistävät ihmisiä, minkä lisäksi ne tukevat esimerkiksi lasten ja nuorten 

liikuntaharrastusta. 

Jalkapallo- ja urheilujournalismi tarjoavat useita tutkimusmahdollisuuksia. Urheilun, rahan ja 

median yhteyksiä olisi syytä tutkia tarkemmin. Mediaorganisaatioiden rooli lajien ja seurojen 

yhteistyökumppanina vaikuttaa varmasti myös suomalaiseen urheilujournalismiin. Tätä 

suhdetta olisikin syytä tutkia syvällisemmin. Median digitalisoitumisessa ja sen vaikutuksista 

esimerkiksi sanomalehtien jalkapallouutisointiin riittää tutkittavaa nyt ja tulevaisuudessa. 

Sosiaalinen media keskustelupalstoineen näyttelee yhä merkittävämpää osaansa 

jalkapallojournalismissa. Kaiken kaikkiaan internetin merkitys urheilussa ja 

urheilujournalismissa tulee todennäköisesti olemaan usean tutkimuksen lähtökohta 

lähitulevaisuudessa.   
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