
Otteita pääasiallisesti Aamulehden ja Helsingin Sano-
mien Antwerpenin olympialaisia 1920 käsittelevistä 
jutuista selkeillä fonteilla

Aamulehti 8.8.1920 s. 5

Tamperelaiset urheilijat olympialaisissa kisoissa: U. Peltonen, V. Tuulos, 
H. Lahtinen, J. Ruoho ja A. Rajala

- Aamulehti käy läpi Antwerpenin olympialaisten tamperelaisia osanotta-
jia

Helsingin Sanomat 15.8.1920, s. 4

Olympialaisten stadionkilpailujen alkajaispäivänä - Kisat alkavat tänään. 
Suomalaiset keihäänheittäjät stadionilla

- Iso juttu Antwerpenin alkavista olympialaisista, päivän osanottajat kari-
katyyripiirroksina

Helsingin Sanomat 16.8.1920, s. 1

Olympialaiset kisat - Suomalaiset keihäänheittäjät saavuttaneet ylivoimai-
sen voiton, kaikki olympialaisten kisojen keihäänheittopalkinnot Suomeen

- "Suomalaisten voitto keihäänheittokilpailussa oli ylivoimainen, sillä 
kilpailuun sai ottaa osaa 60 ulkomaalaisen ohella vain 4 suomalaista, jotka 
valtasivat kaikki ensimmäiset sijat. Voittaja Jonni Myyrän tulos oli uusi, 
loistava olympialainen ennätys." Tamperelainen Urho Peltonen sijoittui 
toiseksi, Paavo Johansson ili kolmas ja Julius Saaristo neljäs.. Tänä päivänä 
alkaa 5-ottelu, johon myös Hugo Lahtinen osallistuu.

Helsingin Sanomat 17.8.1920, s. 5

Tuoreimmat tiedot: Olympialaiset kisat - Uusi loistava suomalainen voit-
to, Eero Lehtonen ensimmäinen 5-ottelussa

- Karikatyyripiirrokset Lehtosesta ja kolmanneksi tulleesta Hugo Lahti-
sesta

- "Kun tieto eilen illalla Lehtosen ja Lahtisen voitosta saapui, valtasi sa-
noinkuvaamaton innostus yleisön. Lakit heitettiin ilmaan, ja eläköön -huu-
dot herättivät varmaankin keskikaupunkilaisen ihmettelemään moista mete-
liä. Katua ylös ja toista alas marssi suuri kansanjoukko laulaen ja hurraten." 



Aamulehti 17.8.1920 s. 3

Olympialaiset kisat
- Jutussa kerrotaan avajaisista sekä keihäs- että 5-ottelumenestyksestä to-

sin tässä vaiheessa virheellisin tiedoin, että Hugo Lahtinen olisi ollut toinen 
eikä kolmas.

Helsingin Sanomat 18.8.1920, s. 3

Olympialaiset kisat - Suomalaisten voittokulku jatkuu, kuulantyönnössä 
kaksoisvoitto, Paavo Nurmi voittaa hopeaa 5000 metrillä

- Edellisen päivän 5-ottelusta: "Mikäli myöhään yöllä tullut sähkösanoma 
kertoo, on Lahtinen sittenkin tullut kolmanneksi, kuten eilen jo kerroim-
me."

Helsingin Sanomat sama päivä kuin edellä eli 18.8.1920, s. 4

Me taasen punnitsemme - Yhtä ja toista olympialaisista
- Jutuissa varmastikin aivan aiheesta päivitellään ruotsalaisten avoimen 

ylimielistä suhtautumista suomalaisiin ja päivitellään sitä, että ruotsalaiset 
pääsevät poliittisesti vaikuttamaan asioihin niin, että esimerkiksi painiin 
ei saa osallistua kustakin maasta kuhunkin sarjaan kuin kaksi edustajaa, ja 
"selvästi näkyy, että tämä päätös on tähdätty pientä Suomea vastaan, joka 
voisi lähettää sellaisen vääntäjäjoukon, että paljon palkintoja ei jäisi muille.

" Ollaan iloisia Paavo Nurmen ja 5-ottelijoiden aiheuttamasta järkytyk-
sestä omasta mielestään "parhaalle urheilumaalle maailmassa" eli Ruotsil-
le: "...Lahtinen meni ja pilasi laskelmat voittaessaan (kolmossijan). Kelpo 
mies."

Helsingin Sanomat 19.8.1920, s. 3

Uusia suomalaisten mainetekoja Antwerpenissä - Painijoittemme yleensä 
suurta menetystä, Suomi pistemäärässä toisella sijalla, ruotsalaisten urheili-
jain keskuudessa erimielisyyttä

- Hugo Lahtisen sijoituksesta 5-ottelussa edelleenkin epäselvyyttä

Aamulehti 19.8.1920, s. 2

Olympialaiset kisat - Lahtisen ilmoittautumispapereiden katoaminen
-  "Tiistaina klo 6 tienoissa illalla saapui tänne Antwerpenistä Lauri Pih-

kalalta sähkösanoma, jossa pyydettiin Tampereen Pyrinnön puheenjohtajal-
ta valaehtoista siitä, että Lahtinen on omakätisesti allekirjoittanut ilmoittau-
tumisen 5-otteluun. Sähkösanomassa kehoitettiin edelleen mainittu todistus 
heti ensimmäisellä junalla tai autolla lähettämään Helsinkiin. 

    Sähkösanoman saavuttua alettiin ripeästi toimia. Julkinen notaari oli 
yöllä klo 11 aikaan autolla haettava Kangasalta todistamaan Pyrinnön pu-



heenjohtajan allekirjoitusta. Yöjunalla lähti sitten mies viemään todistusta 
Helsinkiin, josta se luotetun matkustajan mukana klo 10 aamulla Helsingis-
tä lähtevällä laivalla lähetettiin Tukholmaan. Siellä oli tarkoitus panna kirje 
expres-postissa Antwerpeniin.

    Muuten huomautettakoon, että Pyrinnön puheenjohtajan todistusta pyy-
dettiin ruotsinkielisenä - Lienevätkö ruotsalaiset olleet asiassa pehempia 
rettelöitsijöitä?"

Helsingin Sanomat 20.8.1920, s. 3

Olympialaiset kisat - V. Tuulos 3-loikkauksessa ensimmäinen, lähempiä 
tietoja 5-ottelusta

- 5-ottelun lajitulosten läpikäyntiä

Helsingin Sanomat 21.8.1920, s. 5

Suomalaisten olympialaisvoitot jatkuvat - Nurmi voittaa 10 000 metriä, 
Suomi maailman paras painimaa

- 5-ottelussa viimeinkin vahvistetaan lahtisen olleen kolmas,  osastolla 
"Sekalaista olympialaisista": "Ruotsalaiset ovat väittäneet, ettei Lahtinen 
ole ilmoitettu 5-otteluun. Ovatpa panneet vastalauseen, ja suomalaisten on 
viikon kuluessa näytettävä lahtisen ilmoittautuminen toteen. Sellaiset todis-
teet onkin täältä nyt lähetetty suurella kiireellä."

Aamulehti 21.8.1920, s. 4

Antwerpenin olympialaiset - Viisiottelun yksityistulokset
- "Pieniä jälkipoimintoja keihäänheitosta: 
    Amerikkalaiset heittivät omilla keihäillä. Belgialaiset protesteerasivat 

tällöin, jonka vuoksi yankeet saivat heittää uudelleen ja saivat kolme metriä 
paremmat tulokset

    Ruotsalainen Blomqvist pyysi suomalaisilta lainaksi heidän keihäitään, 
joita ruotsalaisten mukaan käytettiin vastoin määräyksiä. Pekka Johansson 
kuitenkin kieltäytyi luovuttamasta. ..

    Keihäänheitto suoritettiin ensin vastatuuleen, jonka jälkeen suuntaa 
muutettiin...

    Stadionilla oli kolme lipputankoa osoittamassa voittajien järjestystä, 
mutta vain yksi Suomen lippu ja sekin aivan pieni. Kaikessa tapauksessa se 
oli ensiksi tangon huipussa. Muuten näkyy belgialaisilla olleen se käsitys, 
että Suomen lippu olisi punainen (vaakunalippu mahdollisesti). Saariston 
nimissä olevaa olympialaisten ennätystä oli osoittamassa punainen lippu."



Helsingin Sanomat 23.8.1920, s. 1
Kunniakas päivä Suomelle olympialaisissa - Hannes Kolehmainen voittaa 

maratonin, kiekonheitossa kaksoisvoitto
- Hugo Lahtinen on mukana 10-ottelussa

Aamulehti 26.8.1920, s.3 ja 5-6

-Huomioita olympialaisten yleisurheilukilpailuista
"Suomella on siis yleisurheilussa toinen sija samoin kuin kaikissa urhei-

lulajeissa. Kuten tunnettua, muutettiin pistelaskujärjestelmä vasta kisojen 
alettua siten, että pisteitä saavat kuusi parasta joka lajissa. Tämä toimenpi-
de johtuu ruotsalaisten aloitteesta, jotka aikoivat suurella kolmisataisella 
joukollaan hämmästyttää maailmaa. Tästä uudesta pistelaskujärjestelmästä 
olisi pitänyt antaa aikaisemmin tietoa, sillä silloin olisi Suomikin, huonoista 
raha-asioistaan huolimatta voinut lähettää koko joukon urheilijoita, jotka 
olisivat tuoneet Suomelle pisteitä. Tämän menettelyn kautta sai Ruotsi it-
selleen suuresta epäonnistumisestaan huolimatta kootuksi melkoisen piste-
määrän, vaikkeivät Ruotsin "suururheilijat" sitaateissa voineet sijoittautua 
palkinnoille, muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.

    Kultamitaleja saivat rataurheilussa Suomi 9, Amerikka 9, Englanti 3, 
Italia 2, Norja 1, Etelä-Afrikka 1, Kanada 1, Ranska 1 ja Ruotsi 1. Ruotsi 
voitti pituushypyn sen kautta, että amerikkalaisten ja maailman paras pi-
tuushyppääjä Butler nyrjäytti jalkansa ensimmäisellä hypyllään ja näin ol-
len täytyi luopua kilpailusta. Ellei tätä onnettomuutta olisi tapahtunut, olisi 
Ruotsi jäänyt ilman kultamitalia.

    Kisojen paras mies oli p. Nurmi, joka voitti kaksi kultamitalia ja yhden 
hopeamitalin. Suomen urheiluteoreetikko Lauri Pihkalan sanojen mukaan 
olisi Nurmi voittanut myös 5000 m juoksunkin, ellei kova meritauti olisi 
heikentänyt hänen voimiaan niin paljon, ettei kerinnyt niitä vielä saamaan 
takaisin.

    Hannes Kolehmainen osoitti jälleen olevansa sama juoksija kuin Tuk-
holmassakin. Ruotsin lehdet toitottivat, ettei häntä enää tarvitse pelätä. Oli-
si muuten ollut mielenkiintoista nähdä Nurmen ja Hanneksen kamppailua 
10 000 m:llä, johon Hanneksemme piti myös ottaa osaa, mutta kun 10 000 
siirrettiin siksi lähelle maratonjuoksua, että ei uskallettu antaa Hanneksen 
väsyttää itseään.

    Kuten jo aikaisemmin epäilimme, olivat ruotsalaiset evänneet meikäläi-
sen Lahtisen osanoton 5-otteluun muka sen perusteella, ettei hän ollut itse 
allekirjoittanut ilmoittautumistaan. Ihmeellisintä kuitenkin on ollut se, että 
lahtisen ilmoittautumispaperit olivat kokonaan hukkuneet, mutta suoma-
laisten voimakkaiden vaatimuksien johdosta kuitenkin löytyivät. Mistä, ei 
ole tietoa."

-Olympialais-voittojemme johdosta
" Koko maailma on lyöty hämmästyksellä. Kaikki vallat ovat saaneet 

iskun vasten kasvojaan. - Tämän kaiken ovat saaneet aikaan poikiemme 



kunniakkaat voitot maapallon valtakuntain kilpakentillä. Mikä ihme, onko 
tuo mongolilainen rotu pystynyt tähän, kysyy ehkä kummissaan moni muu-
kalainen. Suomen kansa on taas yhdellä iskulla avannut kansojen silmät 
näkemään, että mongolilainen rotu ei saata olla halveksutumpi kuin germa-
nilainen tai joku muu rotu. Ei, vaan kansamme on kerta kaikkiaan tehnyt 
mongolit ihailtaviksi, ja onhan syytäkin, sillä ovathan he jo kautta aikojen 
olleet mahtavan voiman ja tarmon rotua, herättäen silloin tällöin pelkoa 
ymärilleen.

    Se seikka, että me suomalaiset emme ole menettäneet vieläkään tätä 
voimaa, ja että se on saanut hienostuneen ja jalostuneen yleiseurooppalai-
sen muodon, pitäisi olla selvästi ilmeinen, kaikkialla tunnettu."

- Olympialaiset kisat, kisojen ensimmäinen päivä (Aamulehden oma kir-
jeenvaihtaja, juttu viikon myöhässä)

"Kisojen sääntöjen mukaan pitäisi keihäskilpailun loppuotteluun päästä 
ainoastaan kuusi parasta: Karsintakilpailuissa tulivat näiksi kaikki neljä 
suomalaista keihäsmiestämme, ruotsalainen Lindström ja virolainen Klum-
berg, siis vain kaksi muukalaista. Iltapäivällä aivan loppuottelun alkaessa 
ilmoitettiin kuitenkin, että oli tehty sellainen muutos ohjesääntöihin, että 
kokonaista kymmenen saisi olla tässä ratkaisevassa mittelössä mukana. 
Muutos oli tietenkin vastoin ohjesääntöjä, mutta ruotsalaisten painostuk-
sesta oli muutos tehty. Tästä aiheutui, että ruotsalaiset saivat kolme miestä 
lisää ja Amerikka yhden. Ruotsalaisten homma ei kuitenkaan tuottanut hei-
dän toivomaansa tulosta, sillä niin ylivoimaisesti löivät suomalaiset vastus-
tajansa ja anastivat itselleen kaikki neljä ensimmäistä sijaa."

Helsingin Sanomat 28.8.1920, s. 5

Antwerpenin olympialaiset - Jälleen tuli kaksi kultamitalia Suomeen va-
paapainista, amerikkalaiset tahtovat Kolehmaisen maratonvoittoa itselleen?

"Kolehmaisen maratonjuoksu mitättömäksi?"
    "Amerikka on pyytänyt Hannes Kolehmaisen kilpailutulosten julis-

tamista mitättömiksi, hän kun on kilpaillut Suomen puolesta, vaikka on 
Amerikan kansalainen. Vastalause käsitellään viipymättä. Jos se hyväksy-
tään, menettää Suomi 11 pistettä ja Ruotsi sijoittuu yleisurheilussa toiselle 
sijalle.

    Tämän sähkösanoman johdosta tulee huomauttaa, että Amerikan Ur-
heiluliitto on aikaisemmin päättänyt sallia jokaisen urheilijan edustaa sitä 
kansallisuutta, johon hän kuuluu. Suomalaisella taholla oli kyllä otettu 
huomioon sekin mahdollisuus, että Hannes Kolehmainen ei olisi oikeutettu 
edustamaan Suomea, jonka vuoksi asiasta oli otettu selvää. Tällöin olikin 
tultu tyydyttäviin tuloksiin.

    Asiaa hoitaneelle ministeri Kolehmaiselle tämä tuli täydellisinä yllätyk-
senä, mutta hän uskoi jutun kuitenkin onnellisesti selviävän, koska amerik-
kalaiset tällaisissa asioissa tavallisesti ovat hyvin vapaamielisiä."

    Jutun lopussa viitataan myös Hugo Lahtiseen kohdistuneeseen vasta-



lauseeseen ja sen noloon päätökseen.

Aamulehti 28.8.1920, s. 4

Olympialaiset kisat (Aamulehdenerikoiskirjeenvaihtajalta)
- Myöhässä oleva juttu olympialaisten ensi päiviltä, tarkka kuvaus 5-otte-

lusta
- Tässä selostusta 5-ottelun viimeisestä lajista eli 1500 metristä: 
    "Lahtisen epäonnistuminen keihäänheitossa pani epäilemään, jaksaako 

mies kohota enää palkinnon saajain joukkoon.
    Jo juoksijain taipaleelle lähtiessä huomasi lahtosen ylivoimaisuuden 

kanssakilpailijoihinsa nähden Lahtisen pysyessä siellä juoksijajoukon kes-
kipaikkeilla. Mutta miten ollakaan, alkaa Lahtinen sivuuttaa yhden toisensa 
perästä ja kun loppupää alkaa lähestyä, syöksyy Lahtinen oikein pikajunan 
vauhdilla Lehtosen kantapäille, sivuuttaa tämän ja saapuu ensimmäisenä 
perille ollen Lehtonen taas vuorostaan hänen kantapäillään! Asema on pe-
lastettu.

    Taaskin kohosi Suomen lippu voittotankoon osoitteeksi, että kyetään 
sitä muuhunkin kuin vaan keihäänheittoon."

    Paavo Nurmi sijoittui ensimmäisellä juoksumatkallaan 5000 metrillä 
toiseksi. Kirjoittaja näkee tässä yhden lisävarjopuolen:

    "Ikävänä juttuna tässä tappiossamme ensisijasta tahdon mainita sen, 
että kilpailua oli seuraamassa itse kuningas Albert, joka kilpailun päätyt-
tyä lähti aitiostaan kisakentälle ja oikein kättä lyöden onnitteli ranskalaista 
voittajaa. Olisi tuo kuninkaallinen kädenlyönti joutanut tulla Nurmenkin 
osalle."

Nuori Voima 1.9.1920 s. 481. 495-496

Olympialaiset kisat
- Luettelo suomalaisista yleisurheilumitalisteista ja pistetaulukko

Aamulehti 2.9.1920 s. 6

Antwerpen
- Jutussa päivitellään olympialaisten vastalauseita mm. Lahtista ja Ko-

lehmaista vastaan: "Ruotsalaisten vastalause Lahtisen osanottoa vastaan ti 
tuottanut mitään tulosta,  kun hukkuneet ilmoituspaperit myöhemmin 'löy-
tyivät'."

Helsingin Sanomat 11.9.1920 s. 3

Samana päivänä ilmestyvän Suomen Kuvalehden mainos "olympialaisku-
vista" mm. Hugo Lahtisesta sankareiden paluuseremoniasta



Suomen Kuvalehti 11.9.1920 s. 843, 845, 852-853

Olympialaistemme vastaanotto - Voitonsankarit kunniavaunussaan rie-
muitsevain kansalaisten keskellä

"Pääkaupunkimme oli valmistautunut vastaanottamaan olympialaisia voi-
tonsankareita suurenmoisin juhlallisuuksin, joista tässä Suomen Kuvaleh-
dessä löydetään useita kuvia. Toimituskin oli varustautunut ottamaan kuvia 
sekä maalta että mereltä - vieläpä katolta ja ilmastakin. Viimeksi mainitun 
yrityksen esti savusumu, mutta muut kuvamme onnistuivat sitä paremmin. 
Tämän sivun kuvassa nähdään oikealta vasemmalle: Maratonvoittaja Han-
nes Kolehmainen, hänen äitinsä, 5-ottelun sankarit Lehtonen ja Lahtinen."

- Hienoja kuvia olympiasankareista satamassa suurten väkijoukkojen ym-
päröiminä.


