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Jalkapallo tarvitsee Heinolaan harjoitushallin 
 
 
Heinolan Palloilijat -47:n puheenjohtaja Pentti Suursalmi toivoi Heinolaan jalkapallohallia 
avatessaan seuran 50 –vuorisjuhlat Heinolan ammattioppilaitoksen salissa lauantaina. 
Jalkapalloa tulisi voida harjoitella ympäri vuoden ja Heinolassa on tätä nykyä surkeat 
talviharjoitteluolosuhteet. 
 
Toivottavasti uutta hallia ei tarvitse odottaa yhtä monta vuotta kuin aikanaan nurmikenttää, 
hän sanoi. Jalkapallo on sentään lajina Suomen suurin liikuttaja, sen nappulasarjoissa 
kasvaa monia lupaavia junioreita. 
Suursalmi mainitsi hyvän fyysisen kunnon, tietoisuuden yhteistyön voimasta ja 
ystävällisyyden sekä toverillisuuden niinä avuina, joita nuoret oppivat palloiluseurassa. HP-
47 tekee arvokasta työtä jalkapallokulttuurin eteen. 
 
Jalkapallo käy taiteesta 
 
Juhlapuhuja, tohtori Risto E.J. Penttilä totesi HP-47:n tulleen perustetuksi pommitettuun 
Heinolaan aikana, jolloin leipä oli kortilla ja kahvi saavuttamattomissa. Tosin vuonna 1947 
oli jo joitakin valoisia merkkejäkin havaittavissa, kuten Pariisin rauhansopimus ja 
valvontakomission poistuminen maasta. 
Hän arveli keskeiseksi syyksi, miksi näihin oloihin perustettiin uusi urheiluseura, ihmisten 
kulttuurikaipuun, jonka tyydyttämiseksi myös ruumiinkulttuuri on tarpeen. 
 
Jalkapallo on laajassa mielessä kulttuuria, onpa se jopa taidetta kauniine syöttöineen,  
juhlapuhuja maalaili yleisön mieliin nurmikentän näkymiä. 
 
Hän muisteli omaa aikaansa HP-47:ssä, silloisia joukkuetovereitaan 
ja valmentajaansa Hannu Aaltoa. Puolalaisillekin näytettiin 
esimerkkiä, jos ei muussa, niin vapaassa elämäntavassa. 
 
Penttilä sanoi pohtineensa, miksi HP-47:n kausi II divisioonassa jäi 
lyhyeksi. Hän on tullut siihen tulokseen, että edustusjoukkueeseen 
pestattiin liian äkkiä liian monta ulkopuolista pelaajaa. He olivat 
hyviä miehinä sinänsä, mutta heillä ei ollut sitä yhteishenkeä, mitä 
pitkään seurassa pelanneilla miehillä.  
 
Uskon, että uusi nousu vielä tulee. Silloin on oltava tarkkana, miten 
joukkue kootaan. Heinolalainen, seiso omalla pelikentälläsi, äläkä 
luota vieraan apuun, Penttilä neuvoi mukaillen Ehrensvärdiä. 
 
 
 



Kun lippalakki riitti kypäräksi 
 
Raikuvimmat aplodit saivat kolme vanhaa ”jermua” Pauli Sihvonen, Eino Tiainen ja Jaakko 
Jokela muistellessaan Raimo Rasikannaksen haastattelemina seuran alkuvuosien 
tapahtumia. Kaikki kolme ovat myös HP-47:n perustajajäseniä, joita salista löytyi vielä pari 
lisääkin. 
 
Ensin jääpallo- sittemmin jääkiekkomaalivahtina toiminut Jokela kertoi jääpalloa pelatun 
aluksi Kirkkolammen jäällä. Urheilukentälle jäädytettiin kuitenkin pian suuri kenttä, jonka 
puhtaanapito lankesi pelaajille itselleen. Kaupungin aura-auto kävi lykkäämässä lumen 
vain keskeltä pois, sen jälkeen pelaajien oli lapioitava kinokset syrjään ennen peliä. 
Jääkiekon tultua ohjelmaan saatiin 1950 Kuitulevytehtaan rakennustyömaalta 
betonilautoja, joista tehtiin kaukalon reunat. Varusteiksi maalivahti sai tuolloin 
polvisuojukset, mailan ja käsineet, Kypärää ei tunnettu, eikä kasvosuojuksia, pelattiin vain 
lippalakki päässä. Jos kiekkoa ei ennättänyt siepata hanskaan, jäi siitä arpi muistoksi. 
 
Kovimpia matseja olivat paikallisottelut Iskua vastaan. Välillä tunnelma lämpeni niin, että 
isätkin tulivat kentälle poikiensa avuksi. Vuonna 1952 kuitenkin karsittiin jo noususta 
Suomi-sarjaan ja onnistuttiinkin siinä. 
 
Pitkät pelimatkat 
 
Jalkapalloa 50 –luvulla HP:ssä pelannut Eino Tiainen muisteli mm. pitkiä pelimatkoja, jotka 
tuolloin tehtiin kuorma-auton lavalla. Pisin matka oli Tampereelle ja matkan 
jouduttamiseksi otettiin haitarinsoittaja autonlavalle mukaan. 
Jokela ja Sihvonen muistivat pelimatkoja tehdyn junalla. Sihvonen muisteli erityisesti 
vuonna 1948 tehtyä Oulun matkaa. Ensin ajettiin Heinolasta junalla Riihimäelle, siellä 
vaihdettiin Oulun junaan ja makuuvaunuihin. Aamulla oltiin perillä Oulussa ja heti 
kiirehdittiin kentälle, jossa pelattiin useamman joukkueen välinen karsinta TUL:n 
valtakunnalliseen sarjaan pääsystä. 
 
Eino Tiainen kertoi Heinolassa tuolloin olleen vain kaksi kenttää, joita jalkapalloilijat 
käyttivät. Toinen oli ns. Plaanin kenttä nykyisen jäähallin ja huoltoaseman välissä. Toinen, 
lähinnä harjoituskenttä sijaitsi maaherranpuistossa. 
 
All stars ja ansiomerkkejä 
 
HP-47:n 50 –vuotisjuhlissa julkistettiin seuran kaikkien aikojen all stars –joukkue. Koska 
seurassa on ollut paljon erityisesti keskikentän taitureita, eivät kaikki hyvätkään pelaajat 
mahtuneet mukaa, mutta raati valitsi kuitenkin 16 pelaajaa ja huoltojoukon. 
 
All stars – joukkueeseen nimettiin maalivahdiksi Hemmo Finska, puolustajiksi Pekka Finni 
ja Heikki Blomster, toppariksi Juhani Leppä, keskikentälle Kari Nieminen, Juha Mallat, 
Sakari Nieminen ja Vesa Tyrväinen, hyökkääjiksi Jari Elo, Pekka Sippo, ja Esa Manselius 
ja varamiehiksi Raimo Rasikannas, Jouni Rantanen, Teijo Hölttä, Timo Sammalkorpi ja 
Rauno Matikainen. 
 
All stars –joukkueen valmentajaksi valittiin Hannu Aalto, joukkueenjohtajaksi Pentti 
Pekkanen ja huoltajaksi Martti Leirisara. Juhlassa läsnä olleet all stars –joukkueen jäsenet 
saivat ruusun muistoksi. 



 
Kauden 1997 parhaana palloilijana palkittiin Jarno Nikander ja Koipparin hylsyn tältä 
vuodelta sai toimitsija Jorma Ojanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansiomitalit juhliva seura jakoi seuraaville henkilöille: 
Sirpa Hartonen, Jaakko Hietaniemi, Taisto Honkanen, Arto Kymenvirta, Rauno Matikainen, 
Jouko Matilainen, Pentti Pekkanen, Seppo Rantanen, Raimo Rasikannas, Seppo 
Ruuskanen ja Osmo Salmelin. 
 

 
HP-47:n ansiomitalin saajat järjestäytyivät yhteiskuvaan 
 


