
 

Toukokuun lopulla julkistettiin Pallokentällä tuhti 
teos Bollis - Töölön pallokentän 100 vuotta. Kir-
joittaja, töölöläinen Erkki “Eki” Alaja on tehnyt 
todellisen kulttuuriteon kirjoittamalla lähes 400-si-
vuisen kirjan niin monia koskettaneesta ja kosket-
tavasta paikasta ja alueesta. Eki kirjoittaa tyylinsä 
mukaisesti elävästi, intohimoisesti kohdettaan 
rakastaen. Ansiokas kirja ei ole syntynyt helpolla 
eikä oikoteitä ole käytetty, sillä Eki on kahlannut 
perusteellisesti arkistomateriaalia läpi ja lukenut 
aikaansa mainiosti kuvaavat lehdet sekä haastatel-
lut 160 henkilöä. Kirja hengittää Bolliksen käyt-
täjien, urheilijoiden, katsojien tunteita ja elämyk-
siä. Lukijallekin Pallokenttä herää henkiin. Oma 
lukunsa on kirjan ainutlaatuinen kuvitus, jonka 
toteuttamisessa on nähty todella paljon vaivaa.

Töölön pallokenttä rakennettiin sata vuotta sitten 
hylätylle kaalimaalle. Hankkeen ideoija ja toteut-
taja oli “Jokapaikan Erkki”, Erik von Frenckell, 
jonka elämäntyölle koko suomalaisessa urheilussa 
Alajan kirja on myös kunnianosoitus. Pallokentän 
pääkenttä, kenttä no 2 nimetäänkin 13.6.2015 Erik 
von Frenckellin kentäksi alle 21-vuotiaiden maaot-
telun Suomi-Ruotsi yhteydessä. Otteluun on vapaa 
pääsy.

Bollis-kirja on tärkeä osa Töölön historiaa. 
“Töölöläisille Bollis on ollut ja on liikkumisen 
ja harrastamisen kehto, olohuoneen jatke ja siinä 
mielessä myös kaikenlaisen kansanurheilun mah-
dollistaja”, toteaa Erkki Alaja. “Yhteisöllisyys” 
kuvaakin hänen mielestään Bollista osuvasti. Siitä 
on syntynyt Bolliksen henki. Töölön historiasta ja 
kaupunginosan nopeasta rakentamisesta ja laajen-
emisesta sekä liikenteen kehittymisestä on kirjassa 
hieno yhteenveto. Töölö on koko Helsingin, tai 
paremminkin koko Suomen kulttuurin ja urheilun 
kehto. Täällä sijaitsevat merkittävimmät taide- ja 
urheilulaitokset. Kirja on kunnianosoitus kentälle, 
jonka monivaiheinen ja värikäs tarina on erottama-
ton osa suomalaista urheilu- ja kulttuurihistoriaa.

Bollis tulvii tarinoita - Pallokentän huvipuisto, 
naiset pelaamassa jääpalloa lähes sata vuotta sitten, 
Paavo Nurmi juoksemassa Bolliksella rahaa, Miss 
Universum Armi Kuusela kotiinpaluujuhlassaan, ja 
paljon muuta. Alkuperäiseen lajivalikoimaan kuulu-
neiden jalkapallon, jääpallon ja maahockeyn lisäksi 
Bolliksella on nähty uskomaton kirjo kesä- ja 
talvilajeja; MM-kisojakin muun muassa pikaluiste-
lussa ja jousiammunnassa, pelattu olympiakisojen 
jalkapallo-otteluita, järjestetty SVUL:n Suurkisoja 
ja TUL:n Liittojuhlia. Bolliksella pelattiin myös 
itsenäisen Suomen ensimmäinen jalkapallomaa-
ottelu ja Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen 
jääkiekkomaaottelu, toimipa se maan ensimmäisenä 
golfkenttänäkin.

Töölöä koskevana kuriositeettina voi mainita, että 
yhden kesäisen viikon aikana synnytti jalkapal-
loinnostus Töölöön monta urheiluseuraa. Erik 
von Frenckellin tarmokkaan toiminnan ansiosta 
Kansainvälinen jalkapalloliitto (FIFA) järjesti 
kongressinsa kesäkuussa 1927 Helsingissä. Tuossa 
kokouksessa von Frenckell valittiin myös FIFA:n 
varapuheenjohtajaksi - mahtava kunnianosoitus 
hänelle ja koko Suomelle. Samalla viikolla pelattiin 
Pallokentällä kansainvälinen kaupunkien välinen 
juhlaturnaus. Kirjassa kuvataan hauskasti miten 
turnausta Pallokentän viereisten talojen “tuule-
tusparvekkeilla” seuranneet pojat perustivat poi-
kaseuroja. Näin syntyivät silloin Töölön Jalkapal-
loklubi (myöhemmin Töölön Urheiluseura), Töölön 
Urheilupojat, Taka-Töölön Tähti ja Urheilupojat.
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Kirjan kustantaja on laadukasta 
kirjallisuutta julkaiseva Kustannuso-
sakeyhtiö Teos (www.teos.fi), joka 
on toteuttanut kirjan yhteistyössä 
Helsingin kaupungin liikuntaviras-
ton kanssa. Helsingin kaupungin 
liikuntavirasto on avannut oman 
verkkosivuston www.hel.fi/bol-
lis100.

Merkkivuoden kunniaksi Bolliksen 
luonnonnurmella (Pallokenttä 1 ja 
Pallokenttä 2) järjestetään myös kai-
kille avoimia ja maksuttomia Skulaa 
Bolliksella -höntsäpelivuoroja, jotta 
kuka tahansa voi samaistua kentällä 
viilettäneisiin historiallisiin merkki-
henkilöihin. Pelivuorot järjestetään 
yhdessä helsinkiläisten seurojen 
kanssa. Pelipäivät löytyvät liikunta-
viraston em. verkkosivustolta.
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