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KPS Kajaanissa 1930. Kuvassa vasemmalta Hannu Poikonen, Kalle Hiltunen, Veerti Svan, Tauno Antikainen,  
Reino Antikainen, Eino Eskelinen, Väinö Heikkinen, Hannes Hiltunen, Vilho Ronimus, Väinö Hirvonen ja 
Alvar Herranen. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

kannattajien välillä tulehtuivat. Suullinen historia väit-
tää, että paikallisotteluissa nujakoitiin katsomossakin.

Kesäkuussa 1933 sanomalehti Savon nimimerkki 
”Pata” selosti Mikkelin Palloilijoiden ja Kuopion Pal-
loseuran ottelua toteamalla, että kuopiolaisilla ”pallo 
kulki kauniisti miehestä mieheen ja tämäntästä syntyi 
erittäin vaarallisia tilanteita Mikkelin maalin luona.” 
Peli päättyi maalittomaan tasatulokseen, vaikka ”Pallo-
seuran olisi pitänyt voittaa vähintään parilla maalilla.” 
Arvio päättyi ankariin moitteisiin: ”Yleisöä oli Mikkelin 
oloihin nähden melko runsaasti, mutta sen käytös vie-
raspaikkakuntalaisia urheilijoita vastaan oli alle kaiken 

arvostelun.”
KPS:n uusi paikallinen kilpakumppani oli noussut 

varteenotettavaksi vastustajaksi. Ratkaisuottelu Savon 
mestaruudesta käytiin seurojen välillä kesällä vuonna 
1934 ennätysyleisön edessä. Maksaneita katselijoita oli 
565. KPS voitti kaupungin ensimmäisen hegemoniaot-
telun maalein 4-0. Kymmenen ensimmäisen toiminta-
vuotensa aikana KPS oli pelannut 128 virallista ottelua, 
joista se oli voittanut 77 ja pelannut 11 tasan. Maaliero 
oli 427-281. Jäseniä seuralla oli jo toistasataa.
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EUROPELIEN 
TAIKAA 

ENNEN JA NYT

EUROPELIEN 
TAIKAA 

ENNEN JA NYT

”Ei teillä ou niin paljon rahhoo, 
että minä tänne jäesin”. 

(Pertti ”Tysse” Hänninen ammattilais-
värväreille Ranskassa vuonna 1967)

Vuosi oli 1967 ja päivä 20. syyskuuta. Kaak-
koisessa Ranskassa, Loiren departementin 
pääkaupungissa Saint-Étiennessa elettiin 

merkillistä iltaa. Tuiki tuntematon joukkue jos-
takin Euroopan äärilaidalta pohjoisesta oli mat-
kustanut haastamaan Ranskan mestarin. Vuonna 
1919 perustettu seutukunnan ylpeys Association 
Sportive de Saint-Étienne, lyhennettynä ”A.S.S.E.”, 
oli juuri voittanut kolmannen kerran maansa mes-
taruuden, ja myös saman vuoden Coupe de Fran-
cen. 

Edellisen vuoden Suomen mestari KuPS oli 
saanut kutsun pelata Euroopassa. Kerta oli seuran 
ensimmäinen, sillä kaudella 1959-1960 se oli kal-
liisiin matkustuskuluihin vedoten luopunut Mes-
tarijoukkueiden Cupin paikasta. Nyt oli Kuopiossa 
kaavittu kirstun pohjia ja päätetty lähteä reissuun. 

KuPS:n kaikkien aikojen ensimmäinen europeli 
vuonna 1967 herätti Ranskassa ansaittua huomiota. 
Jo kuukautta ennen peliä viikkolehti France 
Football oli lähettänyt Suomeen toimittajan, joka 
kertoi lukijoilleen vastustajasta ja vaikutteistaan 
Suomesta. Lehden aukeama Pekka Kantasen arkisto
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ST.  ÉTIENNE – KuPS 1967

?VOE MAHOTONTA,
EIHÄN TIÄLLÄ OU
RAPPUSIAKKAA...

LENTOKENTÄLTÄ MATKA JATKUI VIELÄ
50 KILOMETRIÄ ST. ÉTIENNEEN.

- TULIHAN NE TULIJAESET MUKKAAN? 
- KUKOT ON MEILLÄ VÖLJYSSÄ, ELEKEE HÄTTÄELLÄ.

KALAKUKKO...
KA-LA-KUK-KO

PELI ALKOI. 
KUPSIN MAALIVAHTI PERTTI 
“TYSSE” HÄNNINEN TORJUI

KYMMENIÄ LAUKAUKSIA.
KATSOMO OLI RAIVOISSAAN 

OMIENSA SAAMATTOMUUDESTA.

ALLEz LES VERTS ! ALLEz !ALLEz LES VERTS ! ALLEz !

EIHÄ NIITÄ OLLU RANKVURTISSAKKAA. 
 HYLYKIIKÖHÄN NE MEIJÄN KONETTA?

INcROYAbLE ! IL ATTRAPE TOUTES  LES bALLES !

TORJUNTATILANTEESSA “TYSSE” HÄNNINEN TYRMÄTÄÄN. 
HUOLTAJA SAA LUVAN TULLA KENTÄLLE.

SE TARVII
KYLYMEE
VETTÄ!

ELÄ TUUNANEN 
HELEVETTI 
HUKUTA 
MINUVA!

ENSIMMÄINEN MAALI TULI VASTA JUURI ENNEN PUOLIAIKAA. TOISEN JAKSON 
ALKAESSA KENTÄLLE KIRMASI VIHELLYSKONSERTIN SAATTELEMANA LAUMA 
KANOJA. TARKOITUS OLI KAI HOUKUTELLA GALLIAN KUKKO KIEKUMAAN.

MONSIEUR
VALMENTAJA,

SAANKO KANANNE?

KOT ! 
   KOT ?

KOT ?
KOT ?

ASSOcIATION SPORTIVE DE SAINT-ÉTIENNE VOITTI PELIN VAIN 2–0. 
ILLALLA PIDETTIIN JUHLAT JOISSA OTTELUN SANKARIA, MAALIVAHTI
HÄNNISTÄ PYYDETTIIN JÄÄMÄÄN RANSKAAN PELAAMAAN.

EI TEILLÄ OU NIIN 
PALJON RAHHOO ETTÄ 
MINÄ TÄNNE JÄESIN.

HANNiNEN !
    HANNiNEN ! 

       HANNiNEN !

“HISTORIALLINEN PELI, TÄLLAISTA EI TULE TOISTA”, 
TUUMASI KUPSIN GUNNAR bOMAN PELIN PÄÄTYTTYÄ. ENNEN KOTIIN LÄHTÖÄ PAIKALLISET

 HALUSIVAT LAHJOITTAA “MONSIEUR 
HANNISELLE” VIINIRYPÄLEITÄ, PATONKEJA
JA VARSINKIN VIINIÄ.

? QUE
DIAbLE ?ST. ÉTIENNE – KuPS 1967

KOSKELA – LEHTINEN 2022

 ALLEz !

 ALLEz ! ALLEz !
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Rissanen pelasi mestaruussarjaa Kuopion Elon, Kuo-
pion Palloseuran ja Kuopion Pallotovereiden riveissä. 
Vuonna 1969 hän teki Elon paidassa kahdessa ensim-
mäisessä mestaruussarjan pelissä hattutemput. Ainakin 
Suomessa ennätys on voimassa – voi olla, että maailmal-
lakin. ”Sitä ei ole minun tietääkseni rikkonut kukaan”, 
Rissanen sanoo. ”Kärkimies kun olin, tehtävä oli tehdä 
maaleja. Jotkut tekee maaleja, toiset ei, mutta yleensä 
ne on aina samoja, jotka niitä tekee”, Rissanen filosofoi. 

Atik Ismailin kirjassa Maestrot hän pohti maalinteon 
mystiikkaa: ”Sitä minä olen aina miettinyt, en osaa 
muuta sanoa kuin se vanha sanonta, pelisilmä, osata 
arvioida pallon lentorataa, että tähän se tulee, olisiko 
se sitä avaruudellista hahmotuskykyä, jatkuvaa pallon-
seurantaa, lähellä olevien omien sekä vastustajien liik-
keiden seurantaa.”

Atik Ismail oli vaikuttunut Rissasen taidoista ja eten-
kin potkuista. ”Olen vain kerran elämässäni nähnyt 
pallon jäävän lepäämään rautojen ja verkon väliin. Sen 
maalin Olli juuri teki vuonna 1969 ottelussa HJK-Kuo-
pion Elo Helsingin Olympiastadionilla. Hänen maali-
vainunsa oli ehtymätön.” 

Rissanen vaihtoi Kuopion Palloseuraan kaudeksi 
1970. Loikka Työväen Urheiluliiton seurasta toiselle 
puolen aitaa oli värikäs. Aikalaistarinan mukaan puolet 

Aikansa suosittu tieto-
kilpailukysymys kuului: 
Ovatko Eero Rissanen ja 
Olli Rissanen veljeksiä? 
Oikea vastaus: Eivät ole 
veljeksiä, eivät sukuakaan. 
Kuva Mauno Hämäläinen

KuPS:n hallituksesta ilmoitti, että ” tänne ei kommunis-
teja tarvita”. Siitähän ei ollut kysymys, vain pikkukau-
pungin pikkusieluisuudesta. Siirto toteutui. ”Ei minulla 
ole ollut minkään puolueen jäsenkirjaa, mutta kun siel-
lä puutteenperällä Itkonniemellä asuttiin ja Elon kenttä 
oli ihan vieressä, niin miten minä sieltä olisin kakarana 
KuPS:n harjoituksiin lähtenyt.” 

Rissanen oli uuden seuransa keskimmäisen kulta-
kauden ehdoton ykköstähti. Hän pelasi joukku-
eessa, joka syksyllä 1976 voitti mestaruuden. Seu-

ra varmisti mestaruuden viimeistä edellisessä ottelussa 
HJK:ta vastaan Väinölänniemellä. Mestaruusmitalit 
jaettiin Kokkolassa kauden viimeisen pelin jälkeen. 

Tekikö Olli Rissanen syksyllä 1972 MM-karsinnoissa 
Olympiastadionilla maalin Romaniaa vastaan kädellään? 
Romanialaiset yrittivät niin väittää. Seura-lehti vakuutti 
tällä valokuvalla, että maali oli oikein tehty. Peli päättyi 
1-1, Romanian maalivahti Răducanu Necula ei mahta-

nut tasoitukselle mitään. Kuva Jorma Komulainen



203202

Banzai-huuto on vuosien mittaan tullut 
tutuksi kaikilla liigapaikkakunnilla. 
Maarianhaminassa syksyllä 2010 juhlittiin 
hopeaa. Kuva Olli Herranen
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KuPS latoi vuoden 2021 kahdessakymmenessä kah-
dessa liigapelissä 66 maalia. Viimeisen ottelun hahmo 
ei kuitenkaan ollut 25 maalin Gentjana Rochi, 12 liiga-
maalia tehnyt Aino Kröger tai 1–0-voittomaalin tehnyt 
Lavdije Begolli. Loistavan kauden pelannut maalivahti 
Emma Immonen, 20, nousi ratkaisijaksi, kun joukkue 
häntä eniten tarvitsi.

Avausjaksolla hän torjui Ria Karjalaisen ja maajouk-
kuehyökkääjä Linda Sällströmin yritykset. Toisella jak-
solla Immosen näppeihin jäivät Linda Sällströmin ja 
Essi Sainion pukkaukset. ”Normaalisti tämän kauden 
peleissä meille on tullut yksi tai kaksi laukausta maalia 
kohden, eikä maalivahti ole päässyt loistamaan. Nyt oli 
Emman vuoro loistaa ja hän otti monta gamesaveria [sa-
nanmukaisesti ottelun pelastaja]”, Ojala kehui nuorta 
maalivahtia.

KuPS:n joukkue oli vuonna 2021 paras liigaseura, 
mutta maajoukkueeseen yhdelläkään sen pelaajalla, 
vaikkapa Aino Krögerillä, ei ollut asiaa. Päävalmentaja 
Anna Signeul valitsi joukkueensa enimmäkseen niis-
tä, jotka olivat pelanneet Ruotsin Damallsvenskanissa. 
”Tätä Kuopiossa hieman ihmettelimme, mutta päätim-

me keskittyä meille suotuihin europeleihin. Niissähän 
sitten riittikin haasteita, sillä joukkueiden taso on maa-
ilmalla totisesti toinen kuin Kansallisessa liigassa.”

Naisten pelaamasta jalkapallosta puhutaan usein 
etuliitteellä ”nais-”, kun miesten pelaama jalka-
pallo on vain jalkapalloa eikä esimerkiksi ”mies-

jalkapalloa”. Näin naisten pelaaminen eriytyy lajin 
erilliseksi osaksi, vaikka säännöt ovat molemmille su-
kupuolille samat. Palloliiton yhdenvertaisuussuunnitel-
massa vuodelta 2016 painotettiin, että ainakin viestin-
nässä pyritään yhdenmukaiseen tyyliin.

Naisten ja tyttöjen pelaama jalkapallo on nopeimmin 
kasvava urheilulaji koko maailmassa. Kuopiossa lajia 
on harrastettu viisikymmentä vuotta. Suurimmat erot 
miesten ja poikien pelaamaan jalkapalloon nähdään 
katsomoissa. Naisten ja tyttöjen peleissä on perheitä, 
parhaimmillaan kolme sukupolvea, sekä miehiä että 
naisia, poikia ja tyttöjä.

Vaikka Kuopiolla on ollut vahva asema naisten pelaa-
massa jalkapallossa, KuPS:n taival tässä lajissa on ollut 
lyhyempi. Pallokissojen kanssa fuusioitunut joukkue 
pääsi Kansalliseen liigaan takaportista täydennysmenet-
telyllä vuonna 2018. Sen jälkeen se on noussut raketin 
lailla kohti mestaruuksia. Ensimmäisellä kaudella KuPS 
oli viides, toisella kolmas ja vuonna 2021 ykkönen, kun 
se toi maakuntaan kautta aikojen ensimmäisen naisten 
Suomen mestaruuden. 

Kauden saavutus sinänsä oli jo huima, 19 voittoa, 
kaksi tasapeliä ja vain yksi tappio. ”Tilastoista huolimat-
ta kärkikamppailu oli melko tiukka. TiPS oli koko kau-
den kannoilla, ja vasta viimeisissä peleissä tajusimme, 
että nyt ollaan aika lähellä. Kaikkihan sitä sarjatauluk-
koa katsovat vähän eri tavalla, mutta itse ainakin menin 
peli kerrallaan. Huikean onnellinen ja kiitollinen olo, 
että sain olla voittamassa”, Neea Berg sanoo. 

Naisten joukkueen manageri Vesa Kauppila on ollut 
kokonaisuuden rakentamisessa ja pelaajarekrytoinneissa 
tärkeässä roolissa. Ari Lahti on pitänyt huolen siitä, että 
toiminta on alusta pitäen ollut miesten kanssa yhden-
vertaista. Seuran taustoille tuo vahvaa osaamista myös 
hallituksen puheenjohtaja Markku Raatikainen, joka 
tuntee lajin, seuratyön ja yrityselämän.

Koronarajoitusten aikaan pelaajat käyttivät kentän ulkopuolella maskia. Puolustaja Nanne Ruuskanen oli 
tunnistettavissa myös sen takaa. Hän pelasi ensimmäiset ottelunsa Kansallisessa liigassa kaudella 2018 Pallokissojen 
joukkueessa ja on sen jälkeen edustanut Kuopion Palloseuraa. Nanne on pelannut myös naisten U23-maajoukkueessa. 
Kuva Mauno Hämäläinen

Ollipekka Ojala on omistautunut ja intohimoinen 
valmentaja, jonka tyyli on sopivan vaativa. Joka-
päiväinen tekeminen on ammattimaista ja päämäärä-
tietoista. Kentän laidalla Ojala elää niin tunteella, että 
saa toisinaan tuomareilta varoituksia. Savon Sanomat
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