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Keijo ”Keppana” Hänninen 
 
Rautatieasemalta lähteneiden junien kyytiin hyppiminen ja ”vapaamatkustus” Lappeenrannasta 
Lauritsalaan olivat 1950-luvun lopulla Alakylän kaupunginosan, Keltun poikien jännittävä ja 
ajattelematon leikki. Kerran junan vauhti oli jo liian kova ja epäonnistunut hyppy-yritys jätti 7-vuotiaan 
Keijo Hännisen oikean jalan ratapenkalle ja vei pojan ambulanssikyydillä sairaalaan. Siellä jalka 
amputoitiin polven yläpuolelta. 
 
Kymmenkunta vuotta myöhemmin, syksyllä 1968 nuori Hänninen liittyi Etelä-Saimaan Invalidien 
(ESI), lähinnä sodan käyneitten veteraanien, istumalentopalloporukkaan. Sakki osallistui liiton SM-
kisoihin ensimmäisen kerran seuraavana vuonna 1969 – sijoittuen 10 joukkueen sarjassa 
yhdeksänneksi. Tulosluetteloon viisi parasta kirjattiin A- ja muut B-sarjaan tulevien vuosien kisoihin. 
 
Joukkueen vaatimattomasta sijoituksesta huolimatta Etelä-Saimaan puheenjohtaja Lauri 
Hämäläinen esitti liitolle, että SIU:n edustusjoukkueeseen Solnan kisoihin nimettäisiin ESI:n 
pelaajista Reijo Musto ja Keijo Hänninen, koska he ovat nuoria ja monipuolisesti urheilua harrastavia 
miehiä. Eipä vielä valittu, mutta perästä kuului. 
 
B-sarjavuosien 1970 – 1975  jälkeen joukkue ja Keijo pelasivat liiton A-sarjassa kerran 1976 (4.). 
Sitten jäi vuosi väliin ja edessä oli paluu B-sarjaan vuosiksi 1978 – 80, jolloin B:n voitto avasi taas 
tien A-sarjaan. Mitalien makuun joukkue pääsi keväällä 1983 saavuttamalla hopeat. Kaudella 1985-
86 pelattiin Kotkassa ensimmäinen Suomen Cup, jonka joukkue voitti ja seuraavalla kaudella1986-
87 myös ensimmäisen Suomen Mestaruuden.

 

 
       1. Suomen Cupin voittajat 1985-86 – ESI Lranta 

 

 

 
                ESIn 1. Suomen Mestaruus 1986-87 

 



 
Keijo Hännisen Suomen Mestaruudet:  

 SM-kulta – 14 kertaa vuosina 1987 – 2000  
 

 Suomen Cupin voitot: 
  5 kertaa vuosina 1986, 1988, 1993, 1994, 1998 
 

 Arvokisamitalit: 
 Pohjoismaiset Mestaruuskisat: 
 1986 (1.), 1992 (2.), 1994 (2.), 1996 (2.), 1998 (2.) 
 Mestariseurojen Euro-Cupit: 
 1992 (2.), 1994 (1.), 1996 (3.) 
 Euroopan Mestaruuskisat: 
 1993 (2.), 1997 (1.), 1999 (3.) 
 Maailman Mestaruuskisat: 
 1998 (2.) 
 Paralympialaiset:  
 1996 (3.), 2000 (3.) 
 
Sisulla ja sydämellä ja väliin Scaniallakin Keijo teki ammattiautoilijana pitkän työuran. Invaliiton 
järjestötoiminta Etelä-Karjalassa on aina ollut lähellä sitä sydäntä ja istumalentopallosta mies teki 
itselleen melkoisen menestysmaailman. Jos vaan pätkitty raaja periksi antaa – toivottavasti mies 
nähdään perspallokentällä kaudella 2018—19 juhlistamassa 50-vuotispeliuraansa. 
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Keijo - ja ties monesko SM-mitali 

 

     


