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Iltatähden seurahistoriikki 

Seuran perustaminen 

Tammikuun 11. päivänä vuonna 1978Tammikuun 11. päivänä vuonna 1978Tammikuun 11. päivänä vuonna 1978Tammikuun 11. päivänä vuonna 1978 kokoontui Oulun Aluesäästöpankin 
saunalle joukko miehiä, jotka tekivät omalla tavallaan historiaa. He perustivat 
JJJJalkapalloseura Iltatähdenalkapalloseura Iltatähdenalkapalloseura Iltatähdenalkapalloseura Iltatähden aktiivisen peliuran jälkeistä elämää varten. Ainakaan 
silloin ei ollut tiedossa, että Suomessa olisi vastaavaa aiemmin tehty. 

Perustamisen syy oli selvä. Oli tultu tilanteeseen, jossa oli tarve varmistaa jatko 
sille hauskalle ajalle, jota pitkään jatkunut pelaaminen yhdessä oli ollut, sillä 
Oulun Pallo-Pojat, jossa siihen asti oli jäähdytelty, oli muuttunut OPS:n juniorien 
kasvattajaseuraksi. 

Tuossa saunaillassa, jossa seura perustettiin, olivat läsnä Heikki KivilinnHeikki KivilinnHeikki KivilinnHeikki Kivilinna, Teuvo a, Teuvo a, Teuvo a, Teuvo 
Pietilä, Seppo Kovala, JoukoPietilä, Seppo Kovala, JoukoPietilä, Seppo Kovala, JoukoPietilä, Seppo Kovala, Jouko    Rasila, Kari Luoma, Jorma Mustonen ja Kari Rasila, Kari Luoma, Jorma Mustonen ja Kari Rasila, Kari Luoma, Jorma Mustonen ja Kari Rasila, Kari Luoma, Jorma Mustonen ja Kari 
AnsamaaAnsamaaAnsamaaAnsamaa. He perustivat Jalkapalloseura Iltatähti –nimisen seuran, valitsivat 
keskuudestaan seuran ensimmäiseksiensimmäiseksiensimmäiseksiensimmäiseksi    puheenjohtajaksi Heikki Kivilinnanpuheenjohtajaksi Heikki Kivilinnanpuheenjohtajaksi Heikki Kivilinnanpuheenjohtajaksi Heikki Kivilinnan, jonka 
johdolla sitten laadittiin seuralle säännöt ja asetettiin tavoitteet. 

Tavoitteet 

Suora lainaus seuran perustamiskokouksen pöytäkirjasta sanoi seuraavaa: 
”Yhdistyksen tarkoituksena on palloilun edistäminen ja jäsentensä fyysisen sekä 
psyykkisen kunnon kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
järjestää palloiluharjoituksia ja kilpailuja, suorittaa jäsenilleen avustusta 
kilpailuista aiheutuvien kustannusten peittämiseksi ja muullakin tavoin pyrkii 
edistämään palloiluharrastusta.” 

Pelimiehet 

Jäsenet seuraan valittiin tiukalla kriteereillä. Sääntöjen mukaan neljä viidestä 
johtokunnan jäsenestä piti olla valinnan takana. Siis, jos kaksi oli vastaan, ei ollut 
asiaa Iltatähtiin. Iän piti olla yli 35. Lisäksi oli ohjenuorana, että pelaajan ikä ja 
paino yhteensä piti olla 110 kg. Osan tulijoista piti tankata, jotta punnituksen 
jälkeen sai olla varma paikasta. ☺ 
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Toteutus 

Ensimmäiseksi seura ilmoittautui SPL:n jäseneksi ja päätti osallistua virallisiin 
sarjoihin pelaamista varten. Yhteiset harjoitukset aloitettiin heti. Keväällä 
pelattiin ensimmäiset ottelut ja syksyllä oli Jalkapalloseura Iltatähden 
ensimmäinen saavutus urheilussa tosiasia, sillä Iltatähti nousi SPL:n 4. 
divisioonaan. Nopeasti seura havaitsi, että 4.divisioona oli se oikea sarjataso 
Iltatähdille ja tuossa sarjassa seura esiintyikin sitten 7 vuotta, kunnes syksyllä 
1985 seuran johto päätti luovuttaa paikan nuoremmille ja Iltatähti rupesi 
keskittymään pelaamiseen ikämiesturnauksissa ja lisäksi pelasimme 
paikallisessa 5. divisioonassa nuorempia sparraten aina vuoteen 2007 asti. 

Aktiivinen 

Heti ensimmäisinä vuosina seuran johto oli aktiivinen SPL:n suuntaan ja kehoitti 
Palloliittoa järjestämään ikämiesturnauksia. Kun SPL ei ollut asiasta 
kiinnostunut, päätti Iltatähti tehdä historiaa ja järjesti vuonna 1981 ensimmäisen 
ikämiesturnauksen Oulussa. Turnaus oli PSM-turnaus, johon kutsuttiin Konkarit 
Kokkolasta, Wentit Torniosta ja Kajaanin Pallo-Pojat. Jatkossa turnaus 
järjestettiin vuorotellen kunkin joukkueen toimesta syksyisin Ruska-turnauksen 
nimellä. Iltatähden osalta tämä turnaus loppui vuonna 1999. 

Harjoittelu 

Kuten Säännöissä oli mainittu, Iltatähden toiminnan tarkoitus on ylläpitää 
jäsentensä hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Tässä mielessä pelejä tärkeämpiä 
oli harjoitukset, joita pidettiin ympäri vuoden - ilman taukoja. Erityisesti mieleen 
ovat jääneet sunnuntai-aamun kello 10 harjoitukset, joita talvella pelattiin 
auratuilla, liukkailla kentillä ja joskus auraamattomassa lumihangessa. 
Pakkasraja oli -20C astetta, paitsi tosi pakkastalvena 1978 oli pakko unohtaa 
raja ja niinpä me pelasimme yli -30C asteen pakkasissa. Pitoa lisäsivät 
jalkapallokenkien pohjiin laitetut jäänastat, mutta siitä huolimatta tuli 
voimakkaita kontakteja ja niinpä harjoitukset eivät olleet niin säyseitä kuin 
nykyisin. 

Tiukkoja tilanteita nähtiin, mutta ketään ei muistaakseni lyöty. Maalipuina 
toimivat lumipallot tai pipo tms. ja sen vuoksi tuli kovia väittelyjä siitä, että oliko 
maali vai ei. Sen, että jotain maalia ei hyväksytä, ei kannattaisi johtaa seurasta 
eroamisuhkauksiin, kuten tässä taannoin eräs, silloin suhteellisen tuoreen 
iltatähden kohdalla kävi. Jotta intokset, maali tai ei, saataisiin oikealla tavalla 
päätökseen, katsottiin että tarvitaan asiantuntija. Niinpä seuraan otettiin ns. 
yleisillä syillä pätevä tuomarismies asiaa pohtimaan ja tilanteita selvittämään. 
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Tuomarilla oli pelimiestaustaakin. Kaikesta huolimatta harjoituksissa on 
alkuajoista lähtien ollut kanssapelaajia kannustava, sopuisa ja äänekäs, mutta 
hyvähenkinen tunnelma ja toivottavasti tämä jatkuu edelleen… 

Sähäly 

Sähäly on ollut vahvasti mukana meidän talviajan harjoitusohjelmissa. Aloitimme 
sählyn 1984 Paulaharjun koululla ja kävimme talviaikaan kerran tai kaksi kertaa 
viikossa sähläämässä. Laji sopi erittäin hyvin meille vanhoille jääpalloilijoille. 
Emme malttaneet olla kilpailematta tässäkään lajissa, vaan osallistuimme Oulun 
yliopiston talvisarjaan, jonka ylivoimaisesti voitimme. Niin ylivoimaisia olimme, 
että eivät ottaneet meitä enää seuraavina vuonna mukaan!! 

Kävimme myös Rovaniemella noutamassa pronssimitalit psm-turnauksesta. 
Parasta sählyssä oli kuitenkin meidän omat ikäluokkaturnaukset, jossa pelattiin 
erittäin tiukkoja ja tasokkaita pelejä. Tunnelmaa peleissa oli kuin MM-kisoissa. Ja 
Jussin saunalla jäähdyteltiin ja seliteltiin. Salipuutteen takia laji piti lopettaa 
keväällä 2008. 

Puheenjohtajat 

Seuran puheenjohtajina ovat olleet Heikki Kivilinna, Kari Luoma, Kari Ansamaa, Heikki Kivilinna, Kari Luoma, Kari Ansamaa, Heikki Kivilinna, Kari Luoma, Kari Ansamaa, Heikki Kivilinna, Kari Luoma, Kari Ansamaa, 
PekkaPekkaPekkaPekka    Jalovaara, Eero Virkkunen, Markku Kilponen, EeroJalovaara, Eero Virkkunen, Markku Kilponen, EeroJalovaara, Eero Virkkunen, Markku Kilponen, EeroJalovaara, Eero Virkkunen, Markku Kilponen, Eero    Seppänen, Tuomo Hooli Seppänen, Tuomo Hooli Seppänen, Tuomo Hooli Seppänen, Tuomo Hooli 
ja Pekka Ollikainenja Pekka Ollikainenja Pekka Ollikainenja Pekka Ollikainen. Tässä haluamme nostaa esiin Tuomo HooliTuomo HooliTuomo HooliTuomo Hoolinnnn, joka on tehnyt 
pisimmän pestin puheenjohtajana. Ennen häntä toiminta oli hieman uupumassa. 
Tumi toi Kemistä ideoita ja tarmoa ja seuraa lähti uudelleen nousukiitoon. 

Talous 

Seuran talous perustui ensimmäisestä vuodesta alkaen Oulu-lehden 
ilmoitusliitteeseen. Heikki KivilinnallaHeikki KivilinnallaHeikki KivilinnallaHeikki Kivilinnalla pankkimiehenä oli hyvät suhteet 
sponsoreihin ja TeuvoTeuvoTeuvoTeuvo    PietiläPietiläPietiläPietilä hoiti paino- ja jakeluasiat. Ja kun kaikki muutkin 
olivat aktiivisia, niin sen tuotolla pystyttiin vuosi pelaamaan hyvin ja vieläpä 
juhlimaan. Jossain vaiheessa 90-luvulla tuli kuvaan myös isojen ja pienienkin 
muuttojen tekeminen, josta saadut markat olivat isoksi avuksi seuran taloutta 
tukemassa. Tulimme tunnetuksi Oulun Parhaana muuttojen tekijänä, olimme 
nopeita ja luotettavia. 

Rahastonhoitajana seurassa ovat toimineet JormaJormaJormaJorma    MustonenMustonenMustonenMustonen, Matti Lukkarila , Matti Lukkarila , Matti Lukkarila , Matti Lukkarila ja    
Jussi MäkeläJussi MäkeläJussi MäkeläJussi Mäkelä. He ovat olleet toiminnassan hyvin menestyksellisiä. Mainittakoon 
tässä, että kun Musti erosi rahastonhoitajan tehtävästä, hän rakensi 
omakotitalon!?! Mustilla on todella pitkä ura seuran johtotehtävissä, sillä hän on 
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ollut koko seuran historian ajan mukana johdon toiminnassa. Hieno suoritus ja 
iso kiitos Mustille!! 

Valmentajan paikka Iltatähdissä ei ole koskaan ollut kovin helppo, joku voisi 
sanoa paikkaa tuuliseksikin. Musti, Kovalan ArttuKovalan ArttuKovalan ArttuKovalan Arttu ja Luoman KilleLuoman KilleLuoman KilleLuoman Kille olivat ne, jotka 
loivat kuuluisan: ”pelataan niin kuin ennenkinpelataan niin kuin ennenkinpelataan niin kuin ennenkinpelataan niin kuin ennenkin””””    ----taktiikantaktiikantaktiikantaktiikan. 

Ikämiesten SM turnaukset 

Ensimmäisen kerran olimme mukana yli 35-vuotiaiden SM-turnauksessa 
Mikkelissä 1983. Pärjäsimme siellä hyvin, hävisimme mestaruuden voittaneelle 
MP:lle niukasti välierässä. (3-2). Ottelusta muistan meidän maalit hyvin, Köykän 
Olli ylänurkkaan 1-0 ja sitten Pekka teki tosi hienon maalin 2-0… Johdimme puoli-
ajalla 2-1. Tuon turnaus oli hyvä alku meidän seuralle. 

Ensimmäisen 35-v. mestaruuden haimme Kotkasta 1988. Se oli makea voitto tuli 
todella tiukan ja kovatasoisen turnauksen parhaalle joukkueelle. Loppuottelussa 
kukistimme isäntäjoukkue KTP:n 1-0. Kotkasta alkoi meidän menestyksemme ja 
tässä matkan varrella olemmekin menestyneen erinomaisen hyvin kaikissa 
ikäluokissa, mihin olemme vanhenneet. Mitaleja olemme saaneet yhteensä 
seuraavasti: 11 kultaa, 9 hopeaa ja 10 pronssia , siis 30 kpl yhteensä. Tämän 
lisäksi olemme ainakin 8 kertaa olleet turnauksen paras joukkue, mutta jostain 
syystä jääneet ilman mitalia… ;-) 

Vuosien aikana olemme saaneet vahvistuksia, alkuun etenkin Kajaanista ja nyt 
viime vuosina Kemistä ja Rovaniemeltä. Kun puhutaan 50-, 55- ja 60-v. sarjoista, 
on hyvä saada riittävästi pelaajia vaativiin turnauksiin, etenkin kun meillä on ollut 
tapana edetä finaaleihin. 

Iltatähti on esiintynyt myös kansainvälisillä kentillä, sillä olemme käyneet 
pelaamassa ja tutustumassa paikalliseen kulttuuriin ja historiaan, kohteina mm. 
Bryssel, Budabest, Praha,Bryssel, Budabest, Praha,Bryssel, Budabest, Praha,Bryssel, Budabest, Praha,    Varsova, Dublin ja Varsova, Dublin ja Varsova, Dublin ja Varsova, Dublin ja SonkajärviSonkajärviSonkajärviSonkajärvi. Mainioita matkoja ja 
lähes joka matkalla onnistuimme myös tekemään maalin.. lähes joka… 

Oululaisten juniorien tukeminen 

Vuodesta 1988 on Iltatähti tukenut oululaista juniorijalkapalloilua jakamalla 
stipendejä lupaaville pelaajille. Vuosittain joka ikäluokasta palkitaan yksi pelaaja. 
Sen lisäksi Heikin PytynHeikin PytynHeikin PytynHeikin Pytyn nimellä kulkeva kiertopalkinto jaetaan vuosittain valitulle 
juniorijoukkueelle. Perinne jatkuu ja tapana on ollut, että sanomalehti Kaleva 
urheilusivuillaan näyttävästi asian huomioi. 
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Juhliminen 

Sauna-ilta ja juhlatoiminta olivat alusta alkaen tärkeitä. Pikkujoulussa oli aina 
ohjelmaa ja meillä onni omata hyvät ohjelman vetäjät. Ensimmäinen oli Jaakko Jaakko Jaakko Jaakko 
SohloSohloSohloSohlo. Sen jälkeen jatkoi Kari AnsKari AnsKari AnsKari Ansaaaamaamaamaamaa. Hän lisäksi kirjoitti pikkujouluhin 
loistavia näytelmiä, joita on nähty uusintoina ja tullaan näkemään tulevissakin 
pikkujouluissa. Tällä hetkellä meillä on virtuoosit EeroEeroEeroEero    SeppänenSeppänenSeppänenSeppänen    ja    Pertti PääkköPertti PääkköPertti PääkköPertti Pääkkö. 
Ehkä tästä johtuen juhlissa on aina ollut erinomaisen loistava tunnelma ja 
hauskaa, eikä Minkäänlaisia riitelemisiä ole koskaan ollut kuten monissa 
vastaavissa usein on. 

Pikkujoulun kohokohtina pelaajille on ollut, meille niin rakkaiden IltatähdittärienIltatähdittärienIltatähdittärienIltatähdittärien 
ikimuistoiset kuoroesitykset. Kuoron kauneus ja laaja-alainen ääniskaala ovat 
häikäissyt kerta kerran jälkeen ja äänien sulosointi hurmannut meidät niin, että 
olemme polvistuneet häkeltyneinä kuoron eteen. Todella kaunista, todella 
ainutlaatuista !! 

Loppuhuipennus 

Se että Iltatähti on ollut menestyksekäs ja jo nyt voi sanoa pitkäikäinen tällaiseksi 
seuraksi, perustuu muutamalle peruasiasialle, jotka ovat jo esityksessä tulleet 
esille. Tärkein niistä on positiivisyys kaikessa toiminnassa, mutta etenkin 
harjoituksissa. Joukkuetovereiden kannustaminen ja kehuminen sekä 
negatiivisen arvostelun jättäminen minimiin ovat sitä liimaa, joka hitsaa 
Iltatähdet sellaiseksi yhtenäiseksi porukaksi kuin se nyt on. Jos seura jatkossakin 
pitää kunniassa hyviksi koetut toimintaperiaatteet niin seuralla on edessään yhtä 
hyvä tulevaisuus kuin mitä menneisyys on ollut 

Onnea ikämiesOnnea ikämiesOnnea ikämiesOnnea ikämiesikään (35ikään (35ikään (35ikään (35----v) tulleelle Iltatähdelle ja sitä myötä meille kaikille! v) tulleelle Iltatähdelle ja sitä myötä meille kaikille! v) tulleelle Iltatähdelle ja sitä myötä meille kaikille! v) tulleelle Iltatähdelle ja sitä myötä meille kaikille! 
Tuokoon myös tulevat vuodet menestystäTuokoon myös tulevat vuodet menestystäTuokoon myös tulevat vuodet menestystäTuokoon myös tulevat vuodet menestystä. 


