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70-vuotias Hugo Lahtinen:

 Vanhoissa harjoitusmenetelmissä paljon nykypolvelle-
kin kelpaavaa

Tänään täyttää tunnettu tamperelainen urheilumies voimistelunopettaja 
Hugo Lahtinen 70 vuotta. Käytyään kansakoulun ja kauppakoulun Tampe-
reella hän teki opintomatkan Amerikkaan 1909-1912. Vuodesta 1914 läh-
tien hän oli Tampereen terveystoimistossa tarkastajana sekä vuodesta 1928 
Tampereen Yhteiskoulun voimistelunopettajana eläkeikäänsä saakka.

Hugo Lahtisen urheilu-ura oli harvinaisen monipuolinen. Hän oli painija, 
luistelija ja jalkapalloilija saavuttaen näissä lajeissa huomattavaa menestys-
tä. Yleisurheilussa hän v. 1914 teki pituushypyn SE:n700 ja voitti kahdesti 
Suomen mestaruuden. 5-ottelussa Lahtisen menestys oli paras. V. 1914 
Balttilaisissa kisoissa hän sijoittui toiseksi ja saavutti 19120 Antverpenin 
olympiakisoissa pronssimitalin sekä sijoittui vielä 1924 Pariisissa kuuden-
neksi. Suomen mestaruuden hän voitti neljästi.

Lopetettuaan aktiiviuransa Lahtinen toimi SVUL:n yleisurheiluvalmen-
tajana ja huolehti Suomen olympiajoukkueiden valmennuksesta vuoden 
19128 ja 1932 kisoihin. V. 1927 ilmestyi hänen valmennuskirjansa "Ur-
heilutaito" - siitä otettiin 5 painosta - ja neljä vuotta myöhemmin "Urhei-
lukenttä ja -välineet". Lahtisen kirjoitukset urheilun eri aloilta olivat aina 
arvossa pidettyjä. Myös Aamulehteä hän avusti lukuisilla asiantuntijakirjoi-
tuksillaan.

Urheilun järjestötyössä voimistelunopettaja on ollut mukana paljon. Hän 
kuului aikoinaan SVUL:n urheilujaoston valiokuntaan sekä Hämeen piirin 
johtoon. Tampereen Pyrinnön johtokunnan ja edustajiston jäsenenä hän on 
ollut vuosikymmeniä sekä kuulunut kahteen otteeseen useita vuosia kau-
pungin urheilulautakuntaan. Ansioista urheilun hyväksi opetusministeriö 
myönsi hänelle v. 1958 Suomen urheilun kultaisen ansioristin.

Urheilevat veljekset

Hugo Lahtinen on syntynyt Pispalaan. Hän kuului veljesjoukkoon, johon 
vuosisatamme vaihteessa oli tarttunut kilpailumieltä. Aarne oli hiihtäjä. 
Hän voitti kerran Näsijärvellä yleisten kilpailujen pääsarjankin. Väinö 
voimisteli ja kokeili monia eri lajeja sekä saavutti kerran polvien notkistuk-
sen maailmanennätyksen. Näiden kahden lisäksi oli perheessä kaksi muuta 
poikaa. Hiljaista ei talossa ja talon ympärillä ollut, sillä jokainen keikkui ja 



piti pojille luonteenomaista vilskettä parhaansa mukaan. Hyppyrimäkeä ei 
ollut vuosisadan alussa Pyynikin rinteellä, mutta hiihtokilpailuja järjestet-
tiin harjun alla pelloilla ja jäällä. Pispalan pojat koettivat pitää niitä salaa, 
etteivät Lahtisen hiihtäjät pääsisi voittamaan kaikkea.

Omasta urheiluharrastuksestaan Hugo Lahtinen kertoo naureskellen. Hän 
näki poikavuosiensa ryntäilyt kilpailusta toiseen sellaisina kuin ne olivat ja 
nyt myöhemmän valmentajauransa ja urheilun tutkimustyön valossa sellai-
sena, ettei niistä voi nyt kertoa tuntematta hilpeyttä.

- Ensimmäisen palkinnon voitin luistelussa 1904. Olin täyttänyt pari-kol-
me kuukautta aikaisemmin 13 vuotta ja kilpailin alle 15-vuotiaiden sarjas-
sa. Pikaluistelija minusta sitten tulikin. Siihen vaikutti työpäivä. Se kesti 
klo 7-19. Pimeän takia en päässyt hiihtämään, ja sen vuoksi kävin luiste-
luradalla. Siellä viihdyin hyvin, sillä rata oli aina valaistu, ja useina iltoina 
viikossa oli tansseja ilman luistimia. Nuorisoa oli aina paljon, ja sen käytös 
moitteetonta. Milloinkaan ei ollut reuhaajia tai mitään häiriöitä. Toisinaan 
oli kylmä ja kova tuuli, mutta keskellä rataa oli peltikamiina, ja käsiä sai 
lämmitellä sen ympärillä. Minusta sellainen ajanvietto tuntuu näin jälkeen-
päinkin muistellen miellyttävältä. Sunnuntaipäivinä hiihdin. Nuorten kilpai-
lut voitimme Elo Salmen kanssa vuorotellen. Hän oli oikeastaan pyöräilijä, 
mutta teki mitä vaan, jos harjoitteli.

Lännen maille Pispalasta

- Jalkapalloa pelasin Pyrinnön joukkueessa. Seuraa en ole sen koommin 
muuttanutkaan. Amerikassa ja Norjassa ollessani edustin sikäläisiä paikal-
lisia seuroja, mutta TP on pysynyt kotimaassa seuranani kaikissa vaiheis-
sa. Vaiheita Pyrinnöllä on ollutkin. Talvella v. 1918 takavarikoitiin kaikki 
kalusto voimistelumattoja myöten. Amerikkaan lähdin 1909. Siihen aikaan 
oli tapana käydä Amerikassa. Sinne meni moni pyrintöläinen. Minä läh-
din Uno Railon perään, ja tapasin hänet Fitchburgissa. Kilpailimme siellä 
monen monta kertaa keskenämme. Jään ja lumen puutteen vuoksi päälajik-
seni muuttui yleisurheilu. Eivät sitä muut siellä paljon harjoittaneet, eivät-
kä kentätkään olleet kehuttavat. Jatkoin painimistakin. Se oli Amerikassa 
suomalaisten eniten harrastama laji.

- Liikuin Amerikassa kyllä aika paljon - kävin länsirannikollakin - mutta 
enimmän osan asuin  Chicagossa ja Fitchburgissa. V. 1911 olin hyväs-
sä kunnossa ja kirjoitin Lauri Pihkalalle, että haluaisin tulla Tukholman 
olympiakisojen 5-otteluun. Hän vastasi, että sitä varten pitäisi ottaa osaa 
Suomessa järjestettäviin karsintakilpailuihin. Olin tosiaan hyvässä kunnos-
sa, mutta en voinut niin vain tehdä matkaa Suomeen saakka. Olympiakisat 
jäivät sillä kertaa.

    



SE-kuntoon Norjassa

- Poishan minä Amerikasta tulin, mutta vasta Tukholman kisojen jälkeen. 
Aikomukseni oli mennä takaisin Amerikkaan. Pysähdyin kuitenkin Osloon. 
Siellä tapasin suomalaisia. Asuin yhdessä viipurilaisen sähköteknikon Hugo 
Petaksen kanssa. Hän oli hiihtäjä ja mäenlaskija, ja kävimme usein Hol-
menkollenin maastossa. Petas oli ottanut osaa Holmenkollenin 50 km:lle 
ensimmäisenä suomalaisena ja sijoittui 13:nneksi ajalla 4.44.48. Oslolais-
ten painivalmentajana oli HAK:n Eemeli ("Ema") Westerlund, ja hän vei 
minut mukaansa painimaan. En ylipäänsä osannut tyytyä muutamaan ur-
heilulajiin. Pyrinnössä olin paininut jo kauppakouluvuosinani, ja paljon ei 
puuttunut, etteikö minusta tullut Amerikassa ollessani Chicagon kaupungin 
painimestaria. Pääsin loppuotteluun saakka.

- Oslossa harjoittelin talvella pikajuoksua ratsastusmaneesissa. Siellä oli 
pieni sahapururata. Se oli kimmoisa, ja pääsin kerta kaikkiaan mainion kun-
toon. Kesällä Pyrinnön kilpailujen edellä pyysin laittamaan hyppypaikan 
hyvään kuntoon. Ensimmäisellä hypylläni tulin alas pehmitetyn paikan yli 
kovalle ja jalkani loukkaantui. Siihen ainoaan hyppyyn loppui kilpailuni, 
mutta tulos oli uusi SE 699. Lopun kesää kävelin kepin varassa. Myöhem-
min en voinut enää hypätä huolettomasti. Ennen ennätyshyppyä olin Pyyni-
kin 250 metrin radalla voittanut Waldemar Wickholmin 400 metrillä ajalla 
51,7. Wickholm oli saman vuoden Suomen mestari, joten kuntoni oli todel-
lakin hyvä. Seuraavana vuonna hyppäsin sitten uuden SE:n 700.

Taktikoinnin uhriksi kolmessa 5-ottelussa

Balttilaisissa kisoissa Malmössä 1914 oli Lahtinen edustanut Suomea 
pituushypyssä ja 5-ottelussa. Molemmissa lajeissa hän sijoittui mitaleille. 
Ottelussa oli neljän lajin jälkeen tilanne järjestyspisteissä sellainen, että 
joko Lahtinen tai Baaske voittaa - Lahtinen siinä tapauksessa, että hänen 
ja Baasken väliin menee 1500 metrillä riittävästi muita. Ruotsalainen Gös-
se Holmér kuului taktikoitsijoihin. Hän oli lisäksi parempi  matemaatikko 
kuin siinä tilanteessa edes tarvittiin sekä sanoi:

"Näen mieluummin saksalaisen voittajana."
Holmér, joka normaalijuoksun suorittaen olisi päässyt Lahtisen ja Baas-

ken väliin, ei lähtenyt jatkamaan. Hän ei ollut silloinkaan Suomen ystävä! 
Lahtinen menetti voiton, sillä Holmérin muutkin sijoitukset jäivät laskujen 
ulkopuolelle ja uudet sijaluvut nostivat Baasken ensimmäiseksi. Lahtiselle 
jäi hopea. Pituushypyssä hänelle oli tullut pronssia, mutta siinä lajissa oli-
vat onneksi edellä suomalaiset E. Liusvaara (Liljeberg) ja Tuuloksen Ville.

Antverpenin olympiakisoissa 300 metrin lähettäjä päästi Bradleyn erän 
varaslähdöllä matkaan. Sen antoi jenkille ansiottoman järjestyssijan - sa-
man ajan, mutta eri erissä juosseiden Eero Lehtisen ja Legendren kanssa. 
Siinä vaihtui Lahtisen hopeamitalisija pronssiseksi. Pariisissa Lahtisen oli 



taktikoimalla juostava Leinon kannoilla maaliin. Siinä vaihtui hänen muu-
toin neljäs sijansa kuudenneksi!

Jalkapallokentältä Antverpeniin

- Antverpenin 5-otteluun olin lähtenyt oikeastaan jalkapallokentältä. 
pelasin TaPa:n joukkueessa vasempana laitahyökkääjänä. Siinä oli kehit-
tynyt nopeus, mutta kyllä toisaalta harjoittelin paljon, kun tuli tieto olym-
piakisoista. Pikajuoksua harjoittelimme Pyynikin keskitiellä jo talvella ja 
urheilukentältä lapioimme lunta sivulle, kun kesä viipyi. Semmoiset työt 
oli suoritettava siihen aikaan urheilijoiden itsensä. Lohjan leirillä olin kol-
me viikkoa. En luule siinä mitään liikaa olleen, sillä pääsin aika hyvään 
kuntoon. Pariisin kisojen jälkeen jatkoin pari vuotta kilpailemista. Minulla 
oli tavoitteena kultainen urheilumerkki. Sitä ei ollut vielä kukaan saanut. 
Vaikeutena oli se, että I-luokansuorituksia piti olla viisi ja viimeinen niistä 
35-vuotiaana. Kun sen sain, lopetin.

Vanhat huippu-urheiljat katsovat usein takanapäin olevaa omaa loistoai-
kaansa ruusunhohteisena ja nykyistä parempana. Hugo Lahtisella on ken-
tiltä ja niiden reunoilta 55 vuoden kokemukset. Mennyttä ja nykyistä hän 
vertailee rauhallisesti, valmentajan silmillä katsoen:

- Entisissä menetelmissä on paljon sellaista, mikä kelpaa nykyäänkin. 
Joissakin lajeissa ero tekniikassa näyttää suurelta, mutta periaate kuntou-
tumisessa on vanhaa perua. Juoksuissa intervalliharjoitus on hyvä. Sen 
yksipuolisesta käyttämisestä on kuitenkin päästävä. Rytmi katoaa, jos 
tyytyy jatkuviin pyrähdyksiin. Juoksijan on harjoiteltava pitkiäkin matko-
ja kestääkseen väsyneenäkin tahdissaan ja kilpailun maaliviivalle saakka. 
Harjoitellut mies voi kangistua, mutta ei kärsi siitä vahinkoa. Huonosti 
harjoitellut ei saa pinnistää yli voimiensa. Hänen sydämensä voi vaurioitua. 
Balttilaisissa kisoissa toijalalainen Lahna pökertyi 5 000 metrillä radalle 
ylirasituksen takia ja kannettiin paareilla pois ja sairaalaan. Sinne hän jäikin 
toisten lähtiessä kotimaahan.

Poika tarvitsee miehistä liikettä.

- Minun on vaikea käsittää niitä poikia, jotka eivät urheile. Karhunpennut 
leikkivät ja ottelevat aamusta iltaan. Ne tekevät sen vaistomaisesti ja ovat 
oikeassa. Miehinen poika tarvitsee myös liikettä. Hänen on valmistaudutta-
va elämää varten. Aikuista huippu-urheilijaa on toisaalta verrattava taitei-
lijaan ja käsiteltävä joskus sen mukaan. Turha on kuitenkin säälitellä heitä. 
Harjoitelleelle urheilijalle kovinkin ohjelma merkitsee nautintoa. Missään 
tapauksessa rääkkikään ei ole kärsimystä. Päinvastoin harjoituksen päätyt-
tyä olo tuntuu mukavalta - nautinnolta.



Tahko suuri herättäjä, Kalle Tuulos työmyyrä

- Urheilun johtajista on Tahko ollut suuri herättäjä. Keksintöjensä to-
teuttamiseen hän on jättänyt tosin toisten tehtäväksi, mutta sillähän ei ole 
mitään merkitystä. Pääasia on, että on pantu toimeksi. Olemme tarvinneet 
tahkoa. Tamperelaisista on Kalle Tuulos tehnyt suuren työn. Häntä on kun-
nioitettava urheilun raskaan työn tekijänä ja työmyyränä. Sellaiset tavalli-
sesti unohdetaan. Niin se on käynyt Kallellakin. Hyviä ulkomaanmatkoja 
ei ole riittänyt hänelle. Niistä ovat johtajat pitäneet itse huolen. Ja te urhei-
lulehtimiehet kirjoitatte joskus mitä sattuu. Parannusta on viime vuosina 
kyllä näkynyt. Enää ei ylennetä nuoria urheilijoita niin paljon kuin ennen. 
Ylentämistä nuoret eivät kestä. He menevät siitä piloille. Urheilu-uutisia on 
nyt paljon. Joskus oli sellainen aika, että piti itse kirjoittaa lehteen uutisia, 
jos halusi lukea jotain muutakin kuin tulokset. - J.K.

Kaksi Hugoa Oslossa 1913. Lahtinen )vas.) ja Petas, joka ensimmäisenä 
suomalaisena otti osaa Holmenkollenin 50 km:lle.

Hugo Lahtinen katselee maapalloa, jota on kiertänyt sen leveämmän ve-
den Tyynen valtameren rantaan saakka.

5-ottelun mitalimiehet Balttilaisissa kisoissa 1914. Voittaja Baakke (vas.), 
Hugo Lahtinen ja Juho Halme.


