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Lauri ”Tahko” Pihkala – urheiluelämämme 

unohdettu legenda?  

 

 

 

Lauri "Tahko" Pihkala (vuoteen 1906 asti Gummerus) 

5.1.1888, Pihtipudas - 20.5.1981, Helsinki 

Filosofian kandidaatti 1912 (kansantalous, käytännöllinen filosofia, 

latina ja Pohjoismaiden historia), Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto 

Tasavallan presidentin myöntämä professorin arvonimi 1948. 

Kunniatohtori 1969, Jyväskylän yliopisto. 

Työskenteli urheiluvaikuttajana, kirjailijana sekä päätoimittajana. 

 



 
 

Aluksi 

Kun Veikko Väisänen minua marras 2016 pyysi pitämään Lions-klubiin esitystä Tahko Pihkalasta, 

ensimmäinen reaktioni oli: "Ei missään tapauksessa. Enhän oikeastaan tunne koko miestä."  

Aikani asiaa makusteltuani ja Veikon rohkaisemana päätin kuitenkin ottaa haasteen vastaan. 

Minun ikäiset ja sitä vanhemmat ihmiset kyllä tuntevat ja tietävät Tahkon ja osaavat yhdistää hänet 

mm. pesäpalloon. Monille nuoremmille hän on kyllä nykyään jo varsin tuntematon. Itse olen saanut 

suvun siunausta tai kirousta - näkökulmasta riippuen – saanut kantaa. Minua kutsuttiin 

varusmiespalveluksen aikana jopa Tahkoksi, mikä on sikäli perin ironista, että olen itse varsin 

lahjaton urheilijana yleensä ja hiihtäjänä/pesäpalloilijana erityisesti.  

Otin tämän esitelmän pitämisen kuitenkin pienoisena tutkimusmatkana erään sukumme 

tunnetuimman henkilön elämään. Jo tässä vaiheessa kiitän teitä tästä minulle tarjoutuneesta 

mahdollisuudesta tutustua tarkemmin isosetääni.  

Lapsuus ja perhe 

Lauri Pihkala syntyi 5.1.1888 Pihtiputaan kirkkoherra Aleksander Gummeruksen ja hänen 

puolisonsa Alma Marian (o.s. Nordlund) 11 lapsesta nuorimmaisena. Hänellä oli kuusi 

vanhempaa veljeä ja neljä vanhempaa siskoa. Hänen veljiään olivat mm Tampereen hiippakunnan 

piispana toiminut Jaakko Gummerus (s.1870), kansanedustajana ja Vientirauhan 

toimitusjohtajana työskennellyt vaarini Martti Pihkala (s.1882) sekä maanviljelystalouden 

professorina toiminut Rurik Pihkala (s.1885). 

Jo seitsemänvuotiaana Lauri järjesti pappilassa vanhempien veljiensä kanssa hiihtokilpailut. 

Kilpailuun saatiin rahapalkinnotkin, eli amatöörisääntöjä tulkittiin aika väljästi. 

Isä-rovasti antoi Laurin urheilemiselle hiljaisen hyväksynnän, vaikka sunnuntaisin olisi voinut 

harrastaa jumalallisempiakin asioita... 

Lauri oli pienestä pitäen huonokuuloinen (kuten veljensä, vaarini Marttikin) ja oppi tämän vuoksi 

puhumaankin varsin myöhään. Tämä vajavaisuus ja ”pahnan pohjimmaisuus” saattavat osaltaan 

selittää hänen äärimmäistä sitkeyttä ja sinnikkyyttään. 

  



Kun Tahko myöhemmin kertoi lapsuuden harrastuksista, hän ilmaisi ne prosenttiosuuksina näin: 

 ”urheilua 58,4% 

 ulko- ja maailmanpolitiikkaa 14,2% 

 kirjallisuutta 12,8% 

 piirustusta (ukonkuvia, laivoja ja sotamiehiä) 11,8% 

 sekalaista, ei kuitenkaan kasvioppia ja latinaa, loput  

Tahkon vaimo ja lapset 

Lauri Pihkala avioitui elokuussa 1916 ja hänellä sekä puolisollaan Raunalla (o.s. Schwartzberg/ 

Mustakallio – Lahden Raute Oy:n omistaja/perustajasukua ja Kuopion tuomiorovastin tytär) oli 

kaikkiaan viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tytärtä. Lapsista vanhin Kasperi kuoli jo alle kahden 

vuoden iässä kurkkumätään ja kolmanneksi vanhin Otto kahdenkymmenen vuoden iässä vaikean 

sydänsairauden murtamana. Tahkon tytär Raili oli naimisissa kirjailija Paavo Rintalan kanssa.  

Läheinen perhetuttava kuvailee Tahkoa perheenisänä näin: "Tahko antoi itsestään niin paljon 

maailmalle, että perhe joutui siitä kärsimään. Lapset eivät isäänsä paljon nähneet. Tahko oli aina 

työssä tai matkoilla niin että hänen kosketuksena perheeseen jäi kovin vähäiseksi." (Seppälä) 

 

 

 

 



 

 

 

Opinnot, työura, sotilasura, urheilu-ura, kirjallinen toiminta 

Opinnot 

Tahko kirjoitti ylioppilaaksi suurlakkovuonna 17-vuotiaana maineikkaasta Jyväskylän Lyseosta 

10.6.1905 - koulutovereidensa joukossa olivat mm. O.W. Kuusinen, Edvard Gylling ja Taavetti 

Laatikainen. 

Alun perin Lauri halusi lähteä opiskelemaan voimistelunopettaksi, mutta laitokseen ei hyväksytty 

huonokuuloisia. Lauri Pihkala valmistui Helsingin yliopistosta 31.5.1912 filosofian kandidaatiksi 

aineyhdistelmänään kansantalous, pohjoismaiden historia, latina ja käytännöllinen filosofia. 

Pihkalan pro gradu -tutkielmassa verrattiin ylioppilaiden urheilu- ja opintosuorituksia. 

Hän teki opintomatkat Yhdysvaltoihin 1907 ja 1912-13 ja tutustui maan urheiluoloihin. Nämä 

matkat eittämättä vaikuttivat hänen ajatteluunsa ja hän tutustui mm. uuteen peliin, baseballiin  

Työura 

Tahko oli toimittajana Suomen Urheilulehdessä 1906-1911 ja toimitussihteerinä v. 1910-11. 

Vuosina 1913–1917 Pihkala toimi Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton kiertävänä valmentajana – 

ensimmäinen päätoiminen valmentaja maassamme - virkanimekkeellä Suomen Voimistelu- ja 

Urheiluliiton neuvoja.  

Pihkala liikkui ympäri Suomea Wanderer-moottoripyörällä aktivoimassa erityisesti maaseutua 

urheilutoimintaan ja antoi tukea urheiluseurojen perustamiseen. Esimerkiksi vuonna 1915 hän kävi 

kaikkiaan 95 paikkakunnalla puhumassa noin 15000 kuulijalle. Hän kehitti mm. vaativiin 

tulosrajoihin perustuvan urheilumerkkijärjestelmän. 

Vuodenvaihteessa 1917-18 hän toimi Uuden Metsätoimiston kuriirina, mikä käytännössä tarkoitti 

suojeluskuntien ja vapaapalokuntien perustamista sekä yhteydenpitoa Saksassa oleviin 

jääkäreihin. 

Sotaministeriön ja sotaväen esikunnan urheiluasiain toimistopäällikkönä hän työskenteli 1918-21. 

Suojeluskuntajärjestön palveluksessa hän teki pitkää uraa, ensin Suojeluskuntain Yliesikunnan 

urheilutarkastajana 1921-26; välillä hän työskenteli Puolustusministeriössä 1926–1927. 

Suomen puunjalostusteollisuuden työnantajaliiton toimitusjohtajana Pihkala toimi vuosina 1927-

1930. Tässä tehtävässä hän kulki tavallaan Martti-veljensä jalanjäljissä (kenties veljensä 

suosittelemanakin?); Marttihan organisoi ja johti STK:n toimeksiannosta mm. 

lakonmurtajaorganisaationa toiminutta Vientirauhaa ollen sen toimitusjohtajana.  

Tahko-nimen historia (Seppälä s. 17) "Se syntyi ensimmäisenä opiskelusyksynä, kun minä 

tulin ylioppilasvoimistelijoihin 1905. Ennen harjoitusten alkua istuin sitomassa 

kengännauhojani. Minulla oli valkoiset kumikengät ja uimahousut, muuten olin alastomana. 

Kustaa Eemil Levälahti, myöhemmin Suojeluskunta-järjestö yliesikunnan urheilupäällikkö ja 

minun esimieheni 20-luvulla, katsoi siinä ja tokaisi: 'Mikäs tahko tuo on? Sen minä sitten 

sieppasin siinä ja se sopi hyvin..." 



Tahko ei kuitenkaan lakonmurtotehtäviin osallistunut, vaan hänen vastuullaan oli 

puunjalostusteollisuuden työntekijöiden asunto-olojen kartoittaminen. Tuo homma ei häntä 

erityisemmin kiinnostanut, ja hän käyttikin aikaansa enemmänkin puulaakiurheilutoiminnan 

käynnistämiseen Suomessa. 

Pihkala työskenteli taas uudelleen Suojeluskuntien Yliesikunnan urheiluosaston 

toimistopäällikkönä (vt. osastopäällikkönä) 1931-34 ja 1935–1944 sama osaston osastopäällikkönä 
 

Jatkosodan päätyttyä syksyllä 1944 Pihkala menetti työnsä, kun Suojeluskunta-järjestö 

lakkautettiin lokakuussa 1944. Virallisesti Tahko siirrettiin valtion eläkkeelle. 

 

Kansalaissota ja sotilasura 

 
Pihkala liikkui 1913-1917 ympäri Suomea aktivoimassa erityisesti maaseutua urheilutoimintaan ja 
antoi tukea urheiluseurojen perustamiseen. Vuoden 1917 aikana, erityisesti syksyllä, Pihkalan teh-
tävä sai uuden piirteen. Poliittinen tilanne oli kiristymässä, ja Pihkala osallistui aktiivisesti porvarilli-
sen järjestysvallan järjestyskaartien eli suojeluskuntien luomiseen. Pihkala oli laatinut kirjasen "Ny-

kyhetki ja urheiluväen velvollisuudet", jossa kirjoitti muun muassa: 

»Ollaksemme vapauden arvoisia meidän on itse hankittava ja oltava valmiit panemaan alttiiksi 
kaikkemme.» 

Kirjasessaan hän idealistisesti kuvitteli, että urheilu tässä tilanteessa pystyisi yhdistämään kansan. 

Kansalaissodassa sotatoimiin hän siirtyi Vilppulan kautta Kuhmoisiin, missä hän vänrikkinä (omien 

sanojensa mukaan ”jonkinlaisena vääpelinä”) avusti Itä-Hämeen joukkojen johtajaa majuri Hans 

Kalmia propagandatoiminnassa laatimalla mm lehtisiä jaettavaksi vihollisen joukoille. Liikkuvan 

sodankäyntityylin vuoksi yksikkö sai vastustajiltaan nimen ”Kuhmoisten pirut”.  

Virolaissyntyinen Kalmi syyllistyi usein käskyistä piittaamatta omavaltaisuuksiin ja mm. teloituksiin 

Lahden Hennalassa ja Kuhmoisten Harmoisissa. Eräissä teoksissa on väitetty, että Tahko ja 

isoisäni Martti olisivat olleet näissä tekosissa mukana. 

Oliko Tahko Pihkala mukana Harmoisten verilöylyssä (10.3.1918)? Jaakko Heinämäen Kalm -

elämänkertakirjassa [Heinämäki Jaakko: Hans Kalm: vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri. Helsinki, 

Jyväskylä: Minerva Kustannus, 2007. ISBN 978-952-492-003-2.] kerrotaan seuraavasti sivuilla 48-

49: 

"Valkoisten ryhmää johti Gyllenbögel. Pitäjässä kiertävän muistitiedon mukaan 

tunnetuin hiihtoryhmässä mukana ollut oli Lauri Pihkala. Tahko ei vuosia myöhemmin 

mielellään, kuten ei moni muukaan, puhunut talvesta 1918. Miehen tunnettu virnistys 

hävisi aina ajan uurtamilta kasvoilta, jos keskustelu kääntyi tähän aikaan."  

Kare Kauko: Tahko Pihkala – Legenda jo eläessään. Porvoo: WSOY, 1975. ISBN 951-0-07282-6. 

Sivut 11 ja 207-207. Erkki Palolampi kertoo: 

"Täytyykö edes sanoa, että Pihkala - vänrikki ja joukkueenjohtaja - kuului tuohon 

komppaniaan. Pataljoonan komentaja oli Viron kävijä, everstiluutnantti Hans Kalm. 

Hän oli koukkaaja kaksikymmentä vuotta ennen Motti-Matteja. Hän operoi 

saartoliikkeillä, jota taitoa ei valkoisessa armeijassa juuri tunnettu. Kalmin pojat 

ilmestyivät milloin missäkin vastustajien selkäpuolelle'. 

Näissä puuhissa Teivaalan komppania teki aikamoisia temppuja. Ja aina kekseliäs 

Pihkala oli eräiden temppujen mestari. 



Tahko osallistui ainakin 10.3. /15.3.1918 Putikon taisteluun Kuhmoisten Vehkajärvellä.  Taistelun 

aikana Tahko koki todellista kuolemanpelkoa. Tämän tulitaistelun Tahko muisti sodan jälkeen ja 

rupesi miettimään, miten olisi valmennettava miehiä, jotka joutuvat taistelemaan talvioloissa. 

Murtomaahiihdon merkitys alkoi hänelle kirkastua.  Siihen asti hiihtokilpailut oli pidetty tasamaalla 

tai esimerkiksi järvien jäällä. 

Tampereen valtauksen jälkeen Tahko toimi neuvottelevana adjutanttina Pohjois-Hämeen 

ensimmäisen pataljoonan esikunnassa ja toukokuun alusta Itä-Armeijan urheiluohjaajana. 

Kansalaissodan päätyttyä hänet ylennettiin reserviluutnantiksi. 

Sota oli Tahkolle joka tapauksessa henkisesti raskas kokemus. Hän koki tuon veljessodan 

järjettömän vihan sotana, syvästi inhimillisenä murhenäytelmänä. Vanhoilla päivillään hän kertoi 

näin:  

”Vapaussota on oikea nimi. Molemmat osapuolet silloin katsoivat taistelevansa vapauden puolesta, 

niin punainen kuin valkoinen.” 

Tahko meni 1934 suojeluskuntain päällystökouluun aktiiviupseerikurssille, ”mullikurssille” ja suoritti 

siellä Kadettikoulun yleisen osaston loppututkinnon kesäkuussa. Tämä mahdollisti hänen 

osastopäällikön virkansa vakinaistamisen vuonna 1935. 

Toukokuussa 1935 Pihkala ylennettiin kapteeniksi. Jatkosodan alettua Pihkala ylennettiin majuriksi, 

mutta ikänsä, huonon kuulonsa ja moottoripyöräilyssä saamastaan selkävammasta johtuen hän ei 

joutunut rintamapalvelukseen, mikä seikka häntä jossain määrin nolotti. 

Kirjallinen toiminta 

20-vuotiaana Pihkala kiersi 1907 useiden kuukausien ajan Yhdysvalloissa ja kirjoitti uraauurtavan 
"Urheilijan Oppaan" (1908), joka oli ensimmäisiä näyttöjä hänen kirjoittajan taidoistaan.

Pihkala kirjoitti elämänsä aikana valtavat määrät, kirjoja, artikkeleita, pakinoita, kirjeitä, muistioita ja 

ohjelmia. Monissa niistä hän pohti niin liikkumisen alkuperää kuin urheilun perimmäistä olemusta. 

Osa näistä teksteistä on koottu Pihkalalle omistettuun juhlakirjaan Tahkon latu. Kirjan tekstit on 

kenties valikoimalla valitut, mutta katkelmista paljastuu silti urheilumiehen ajatusmaailmaa. 

Tahkon kirjallisen tuotannon laajuus on hämmästyttävä erityisesti. kun tiedetään kirjoittamisen 

olleen hänelle äärimmäisen vaikeata. Hän kirjoitti kaikki tekstinsä ainakin neljään kertaan ja korjasi, 



muokkasi ja pyysi vaimoltaan kommentteja. Erityisesti hän tuskaili pitkiä ja vaikeaselkoisia lauseita. 

Mieluiten hän ilmaisikin itseään puhumalla.  

 

Kauko Kare kuvaa kirjassaan ”Tahko – legenda jo eläessään” Tahkon kirjoitusten sävyä ja löytää 

niistä nämä elementit:  

1) Pojanmielinen kujeilunhalu 2) yleensä huumori, joskus ystävällisen leikkisä, joskus hirtehisen 

leukaileva 3) allegoriaan taipuvainen,  jopa absurdi aiheenkehittely 4) ulkoilma- ja liikuntamalli 5) 

antiikin muistumat 6) elämänfilosofia 7) kansallinen moraali- ja tapakritiikki  8);vastamielteiden liike:  

päätöksenteko – leikkaukset, latina – ”tuhmuudet” 9) luontumus kielikuviin, assosiaatioihin, 

antiteeseihin;  sointuarvot 10) luonteenomaista ’pitkä’ lauserytmi. 

Urheilu-ura 

Tahko oli itse aktiiviurheilija ja vuonna 1908 Pihkala edusti Suomea Lontoon 

olympialaisissa korkeushypyssä ja kiekonheitossa ja neljä vuotta myöhemmin Tukholman 

olympialaisiin hän osallistui 400 ja 800 metrin juoksuihin. Pihkala saavutti ensimmäisen Suomen 

mestaruutensa  vuonna 1910 juoksussa 400 metrillä ja seuraavina kahtena vuonna niin 200, 400 

kuin 800 metrin Suomen mestaruudet. 

Tahkon urheiluennätykset: 

o 200 m: 23,4 s 
o 400 m: 51,5 s (Tukholmassa 1912) 
o 800 m: 1.58,1 (ensimmäinen suomalainen 2.00-alitus Tukholmassa 1911) 
o 1000 m: 2.42,8 (SE 1911) 
o korkeushyppy: 1,79 m 
o seiväshyppy: 3,30 m 
o kuulantyöntö: 11,80 m 

Urheilu-urallaan Lauri Pihkalan seurat olivat Ylioppilasvoimistelijat, Helsingin Unitas ja Helsingin 

Kisa-Veikot, joista hän edusti Unitasta Lontoon olympialaisissa 1908 ja HKV:tä Tukholman 

olympialaisissa 1912. Hänen olympiamenestyksensä ei ollut korkeaa, mutta pelkkä osallistuminen 

Lontoon vuoden 1908 ja Tukholman 1912 kisoihin oli saavutus peräkylän pojalle. 

 Urheilijan opas / toim. Lauri Pihkala; avustajat: Harriet I. Ballintine ... [et al.]. Jyväskylä: Gummerus, 1908. 

 Joka miehen koneoppi eli Liikunnon merkityksestä. Porvoo: WSOY, 1909. 

 Koululaisurheilijan opas. 1914 

 Poikain urheilu-opas. Helsinki: Urheilijain kustannus-osakeyhtiö, 1915. 

 Pitkäpallo: pallonlyönnin merkitys: säännöt, opetusohjeita ja harjoitusneuvoja. Helsinki: Urheilijain kustannus-osa-
keyhtiö, 1917. 

 Nykyhetki ja urheiluväen velvollisuudet. 1917 

 Olympialaiskisat. 1, Ennen ja Parisissa 1924 / toim. Lauri Pihkala ja Martti Jukola. Porvoo: WSOY 1924 

 Olympialaiskisat. 2, Ennen ja Parisissa 1924 / toim. Lauri Pihkala ja Martti Jukola. Porvoo: WSOY 1924. 

 "Tahkon" mukana jenkkien maassa. 1-10: Tahkon ja Esko Topiaanpojan matkoja, seikkailuja ja mietteitä, muistiin 
merkinnyt, koonnut ja järjestänyt K. P.  Porvoo: WSOY, 1928. 

 Olympialaiskisat Los Angelesissa 1932, toimituskunta Lauri Santala, Lauri Pihkala, V. J. Niiniluoto. Porvoo: 
WSOY, 1933. 

 Hitaasti kiiruhtamisen kilpailu: hiihtäjien, murtomaajuoksijain, kävelijäin ym. kuntouttajana: perusteluja, järjestely-
ohjeita ja tulosten laskentataulukkoja. Helsinki: Otava 1934. 

 Suomen latuja. Helsinki: Otava, 1941. 

 Suomen miehen kuntokurssi. Helsinki: Otava, 1943. 

 Olympialaiset ovella: huomioita ja huolia, ehdotuksia ja ennustuksia asiasta ja sen vierestä. Porvoo: WSOY, 1952 



 

Urheilujohtaja, kuntoliikunnan edistäjä 

Kansalaissodan jälkeinen urheiluelämän jakautuminen ja Työväen Urheiluliiton perustaminen 
vuonna 1919 oli Tahkolle kipeä isku suoraan sydämeen. 
 
Lauri Pihkalasta tuli vuonna 1927 SVUL:n urheilujaoston puheenjohtaja. Hän joutui luopumaan teh-
tävästä parin toimintavuoden jälkeen koska oli ennen Amsterdamin olympiakisoja 1928 toiminut 
Suomen olympiaboikotin puolesta. Pihkalan mielestä tärkeämpää olisi ollut kehittää kansallista ur-
heilutoimintaa laajalla rintamalla ja jättää olympiakisat käymättä.  
 
Tahko oli jo 1912 Tukholman olympialaisissa tutustunut Avery Brundageen (KOK:n pj 1952-72) ja 
ystävyys jatkui Brundagen kuolemaan (1975) asti.  
 
Olympiaboikotti tulehdutti Olympiakomitean ja Pihkalan välit pitkäksi ajaksi. Lisäksi Pihkalan kiih-
keän suomenmielinen ajattelu ja aiemmat kriittiset lausunnot Olympiakomitean ruotsinkielisestä 
johdosta pitivät suhteet kireinä.  
 
1920-luvun lopun porvarillisessa urheilussa syntyi useampia vastakkainasetteluja, joissa Pihkala oli 
vahvasti mukana. Tahko mm. riitautui Paavo Nurmen kanssa pahoin pitäen tätä rahanahneena ja 
sala-ammattilaisena. Välirikko kesti vuodet 1922-30, jonka jälkeen suhteet paranivat ja Tahko puo-
lusti Nurmea ammattilaiskiistassa, joka kuitenkin hävittiin ja Nurmi suljettiin pois Los Angelesin ki-
soista. 
 
Tahko ja esimerkiksi Urho Kekkonen kannattivat itsenäisiä SVUL:n alaisia erikoisliittoja. Asiaa 
vauhdittamaan Pihkala perusti yhdessä näkyvien urheilumiesten kanssa kaksi kertaa viikossa il-
mestyneen Urheilulehti Kirin (1929-1931) kilpailijaksi SVUL:n omistamalle Suomen Urheilulehdelle. 
Tahko avasi lehteen tasa-arvoisesti sekä TUL:n että SVUL:n omat palstat. Lopputulos oli, että ur-
heiluliittorakenne toteutui 1930-luvun alussa, mutta Kiri teki konkurssin erityisesti Pihkalan ja Kol-
kan joutuessa pitkäaikaisiin velkoihin. 
 
Sotien jälkeen Tahkon toimintakenttänä olivat sen jälkeen SVUL, ja SUL. Erityistä katkeruutta Pih-
kala koki entisen läheisen urheiluystävänsä Urho Kekkosen - Olympiakomitean puheenjohtajan ja 
SUL:n puheenjohtajan - siirryttyä uuden neuvostomyönteisen ulkopolitiikan kannalle. Pihkala johti 
marraskuussa 1946 epäonnistunutta yritystä syrjäyttää Urho Kekkonen SUL:n johdosta. Kekkonen 
sai jatkaa tehtävässä vielä kaksi vuotta, mikä tulehdutti Tahkon ja Kekkosen suhteita entisestään. 
Ulkopoliittisen linjan lisäksi Pihkala näki Kekkosen vikana alkoholin käytön urheilutapahtumissa.  
Välirikko ei koskaan korjaantunut.  
 
1970-luvun puolivälissä Kekkonen koetti Raili Rintalan vinkin pohjalta lepytellä Tahkoa lähettämällä 
tälle suksiparin, jonka Tahko palautti avaamattomana Tamminiemeen saatesanoin: ”Valitettavasti 
en voi enää näitä käyttää” 
 
Suomen urheiluelämän jakaantuminen kahteen poliittiseen leiriin – SVUL ja TUL – murehdutti Tah-
koa ja hän ehdotti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ideakilpailussa nimimerkin suojasta vuonna 
1957 kansan urheiluun painottuvan ”Kuntokuntien Liiton” perustamista. Se oli monimutkainen hal-
linto- ja rahoitusmalli, mutta se ei ideakilpailussa menestynyt. 
 
Ideoita ja liikuntainnovaatioita 

Lauri "Tahko" Pihkala muistetaan ensisijaisesti käytännön miehenä. Hänen pohdintansa urheilun 

ja liikunnan olemuksesta ovat yleensä jääneet vähälle huomiolle. Pihkalalle yksi suurimmista 

urheilufilosofillisista ongelmista oli liikkumisen perustarpeen ja mukavuudenhaluisuuden ristiriita. 



Hänelle vastaus löytyi niin kuntoliikunnasta kuin liikunnan tekemisestä hauskaksi ja luonnolliseksi 

osaksi päivittäistä rytmiä. Erityisesti hiihtoa Pihkala oppi arvostamaan Lönnrotin esimerkin 

mukaisesti. Tahkon latu -teoksessa käy ilmi, että Pihkala ajatteli hiihtoa, kuten liikuntaa yleisesti, 

sotilaallisesta hyötynäkökulmastakin käsin. 

Tahko ideoi Tapani Nikun kanssa ”Suomen Holmenkollenin” -kisat eli Lahden Salpausselän 

hiihdot, jotka järjestettiin ensi kerran vuonna 1923. 

Osittain Pihkalan ansiota oli se, että 1930-luvulla koululaisille tuli viikon mittainen hiihtoloma. 

Vaikka Pihkala oli perehtynyt huippu-urheiluun, oli hänelle urheilun sijaan tärkeämpää saada 

kansakunta liikkumaan. Tavoitteen toteuttaminen vaati niin asenteisiin vaikuttamista kuin 

varsinaisten harrastamismahdollisuuksien parantamista.  

1930-luvulla suojeluskuntajärjestössä käytiin kaksintaistelu N.V. Hersalon sotilasottelun ja Pihkalan 

”hitaasti kiiruhtamisen” -aatteen välillä. Voiton vei lopulta Pihkala, mutta oikeastaan vasta 

parikymmentä vuotta myöhemmin – suojeluskuntajärjestön jo lakattua – jolloin Tahko sai 

suomalaiset innostumaan laturetkistä. 

Yksi Pihkalan tunnetuimmista ideoista oli erillisten urheiluopistojen muodostaminen. Ajatus oli 

lähtenyt liikkeelle ilmeisesti jo Yhdysvaltojen matkoilla, mutta varsinainen päätös opiston 

perustamisesta tehtiin vuonna 1924. Kolmen vuoden valmistelujen jälkeen Suomen Urheiluopisto 

perustettiin 1927. Tilat opistolle löydettiin Vierumäeltä entisen sotilasleirikentän paikalta. 

Kiitokseksi työstään Pihkala sai patsaansa Helsingin Olympiastadionin kupeessa olevaan puistoon 

sekä Vierumäen opiston päärakennuksen eteen. 
 

Yhdessä Pihkalan kanssa Erkki Palolampi ideoi Pirkan Hiihdon, joka järjestettiin ensimmäistä 

kertaa vuonna 1955. Tämän jälkeen Tahko kiersi maata ideoimassa uusia laturetkiä, ja niille 

osallistui vuonna 1956 kaikkiaan 6000 osallistujaa. 
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 1912 Olympiayleisurheilujoukkueen johtaja 

 Hän edusti Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoa kansainvälisen urheiluliiton konferensseissa 

Bernissä ja Lyonissa 1913 ja 1914 kuuluen valiokuntaan, joka laati amatöörisäännöt. 

 1913–1936 Suomen edustaja IAAF:n kongressissa           

 1919 Suomen Ampujaliiton perustaja ja johtokunnan jäsen 

 1920 Olympiajoukkueen varajohtaja 

1924–1945 Suomen Akateemisen Urheiluliiton esimies 

 1926– Suomen Urheiluopiston hallintoneuvoston jäsen 

 1927–1928 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton urheilujaoston pj 

 1932– Pesäpalloliiton kunniapuheenjohtaja 

 1938– Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton kunniajäsen 

 Suomen Ladun johtokunnan jäsen järjestön perustamisesta (1938) lähtien 

Toiminut myös useissa eri jaostoissa, valio- ja toimikunnissa sekä suunnittelemassa erilaisia 

urheilumerkkejä ja niiden luokittelujärjestelmiä 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkan_Hiihto


Pesäpallon kehittäjä 

Lauri "Tahko" Pihkala muistetaan erityisesti työstään pesäpallon kehittäjänä. Pesäpalloa 

verrataan usein amerikkalaiseen baseballiin, eikä syyttä suotta. Pihkala oli nimittäin vuonna 1907 

vierailulla Yhdysvalloissa ja pääsi seuramaan paikallista baseball-peliä. Pihkalan on jälkikäteen 

sanottu ihmetelleen sitä, miten ihmiset jaksavat katsella niinkin pitkäveteistä peliä useamman 

tunnin ajan. Hän ymmärsi kuitenkin, että nimenomaan pallopeleissä saattaisi olla sitä jotain, joka 

saa ihmiset kiinnostumaan. 

”Tuskin mikään esine houkuttelee niin voimakkaasti lapsen ja varsinkaan poikalapsen hyppysiä. Se 

vetää puoleensa kuin vesi ankanpoikaa. Se opettaa haltijaansa.” 

Idean vieminen toteutukseen vei aikaa ja ensimmäinen nykytyyppisen pesäpallon koepeli pelattiin 

14. marraskuuta 1920 Helsingin Kaisaniemen kentällä. Siinä pelasivat vastakkain 

Pioneeripataljoona 1 ja Hämeenlinnan suojeluskunta. 

Alkuvuosina pesäpalloa levitettiin erityisesti suojeluskuntajärjestöjen kautta. 

Suojeluskuntajärjestöille pesäpalloa myytiin sotaan valmentavana pelinä kuolemisineen ja 

haavoittumisineen. Osittain kyse oli kuitenkin mainontakeinosta. Suojeluskuntien osuus on 

kuitenkin jäänyt monien mieleen ja pesäpallon sotilaallisuudesta on vielä 1980-luvullakin käyty 

keskustelua. 

Pesäpallo levisi nopeasti koko kansan piiriin ja se julistettiin Suomen kansallispeliksi. Yritykset lajin 

levittämisestä maailmalle kuitenkin epäonnistuivat. Yksi tällainen yritys oli Berliinissä 

olympiavuonna järjestetyt näytösottelut. 
 

Pesäpallo on kansallispelinä pitänyt asemansa Suomessa hyvin. Laji onkin osa suomalaista 

liikuntakulttuuria, ja sen katsottiin aiemmin toimineen jopa kansallisena yhdistäjänä. Pesäpalloon 

liittyy myös voimakas paikallistunne, sillä se on tyypillisesti hyvin maakunnallinen laji. Pesäpallon 

harrastajia oli vuonna 2010 kaikkiaan noin 52 000 ja lisenssipelaajia noin 16 000. 

Pesäpallon menestyksekäs hyvinkääläisseura on nimeltään Tahko ja se pelaa kotiottelunsa 

Pihkalan stadionilla. 

Lauri Pihkala kertoo näkemyksiään urheilun militaristisuudesta Ylen Elävän arkiston videolla 

(Paavo Noposen tekemä haastattelu vuodelta 1976). 

 

  

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/pesapallolla_kohotettiin_suojeluskuntien_sotataitoja_78757.html


Maanpuolustus ja urheilu, urheilufilosofia 

Pihkalan ajattelussa maanpuolustus ja urheilu liittyivät läheisesti yhteen. Hän määritteli urheilun 

”taisteluharjoitukseksi ja leikkisodaksi”, joka on syntynyt ”keihään alla”. Urheilu on ”miellyttävää 

militarismia”, Tahko totesi Paavo Noposen tekemässä haastattelussa vuonna 1976. 

Tutkija Erkki Vasara kertoo vuonna 1997 tehdyssä radio-ohjelmassa näin: ”Pesäpalloa käytettiin 

urheilullisena simulaattorina sille, mitä tapahtui sitten aikanaan Karjalan metsissä”, Vasara sanoo. 

Tahko Pihkala perusteli termejä ”haavoittuminen” ja ”kuolema” mm. sillä, että niiden käyttö opetti 

nuoria sotilaita olemaan pelkäämättä näitä asioissa tulevissa taisteluissa.  

Syksyllä 1918 Tahko kirjoitti tietosanakirja-artikkelin urheilusta todeten mm. näin:  

”Hyvin usein urheilutehtävien taisteluluonne on aivan ilmeinen, esim. painin, nyrkkeilyn, 

miekkailun, heittämisen ja ampumisen. Myöskin esim. juoksun, käynnin, hyppäämisen, 

uinnin, soudun, hiihdon, purjehduksen ja ilmailun taisteluluonne on hyvin ymmärrettävissä, 

kun ajatellaan liikkumiskyvyn ratkaisevaa merkitystä taistelussa.” 

Vuonna 1919 Pihkala kirjoitti ”Vanhaan Tietosanakirjaan” artikkelin urheilusta. Siinä oli yhtenä 

osuutena urheilun arviointi sen hyötyjen ja haittojen suhteen. 

”Sosiaalisessa suhteessa urheilu kestää arvostelun kenties parhaiten.  Se lähentää eri 

kansankerroksia toisiinsa. Suurissa urheiluleikeissä nuoriso luontevammin kuin ehkä 

missään muussa oppi tajuamaan ja sulattamaan lihaksi ja vereksi yhteiskuntatoiminnan 

monia, muuten abstrakteja käsitteitä. ” 

Aikakauslehti Suomalaisessa Suomessa (5/1946) Tahko kirjoitti artikkelissaan ” 

Urheilumme päämäärä, tie ja henki”: 

 

”Leikki ja sen aikuisosastona urheilu on ihmiskunnan suurin, mahtavin ja suopein 

työnantaja, jonka ei tarvitse maksaa onnellista iestä kantaville orjilleen mitään palkkaa yli 

tehtävien itsensä ilon. Niin on ollut, ja niin on vastakin oleva.”  

Viimeinen esitelmä 84-vuotiaana 17.5.1972 

Urheilulla taistellaan kolmea perivihollisia vastaan: sairaus, väsymys ja pelko; tavoitteena 

siis terve, kestävä ja rohkea kansa. 

Painopisteitä tarvitaan. Tahkon mielestä pitää voida arvostella eri urheilumuotojen/lajien 

tarkoituksenmukaisuutta tämän päivän päämäärän saavuttamisen kannalta. 

1. Urheilun pitää olla hauskaa/viehättävää/huvia  

2. Sen pitää olla vaikutuksiltaan tehokasta  

3. Sen oltava toteuttamiskelpoista 

Tahkon oma lajien arvojärjestys oli: suunnistus (hiihto ja juoksu siihen yhdistettyinä), uinti, 

juoksu.  

Erityisinä ”inhokkeina” Tahkolle olivat jalkapallo, jääkiekko, pujottelu ja moottoriurheilu. 

”Urheilu on ilon lähde, eikä mikään marttyyrikohtalon aihe.” 

Katkelma Tahkon ajatuksista lasten liikkumisen tärkeydestä https://1drv.ms/v/s!AoQE-

tv6a9WVgYwmtzcHMssbj4AVnQ 

https://1drv.ms/v/s!AoQE-tv6a9WVgYwmtzcHMssbj4AVnQ
https://1drv.ms/v/s!AoQE-tv6a9WVgYwmtzcHMssbj4AVnQ


 

Salamapallo 

Lauri Pihkala oli kehitellyt soikkopalloa Suomen oloihin 1930-luvulta lähtien. Pelin toisena 

kehittäjänä oli skottilainen James B. Hogg. Heinäkuussa 1961 pidettiin Vierumäen urheiluopistossa 

ensimmäiset soikkopallokurssit liikuntaneuvojille ja kansakoulunopettajille, ja Suomen Latu julkaisi 

pelin säännöt kirjasena. Laajamittaisesta yrityksestä huolimatta soikko- eli salamapallo ei 

kuitenkaan koskaan juurtunut suomalaiseen urheiluelämään. Pelin historiasta kertoo Eija-Leena 

Wuolion teos Salamapallon satuttamat (2003). Soikkopallon säännöt ja peliohjeita, Suomen Latu 

ry:n julkaisuja n:o 8, 1962. 

1960- ja 1970-luvuilla Tahko kiersi maata salamapallo repussaan peliä markkinoimassa. 

Jonkinlainen onnistuminen oli kouluhallituksen pääjohtaja Ahon heinäkuussa 1978 

koululautakunnille ja koulujen johtajille lähettämä kirje, jossa hän esitteli salamapallon Tahkon 

”toistaiseksi viimeisenä keksintönä”, Kirjeessä kehotettiin opettajia peluuttamaan ja harjoituttamaan 

salamapalloa vähintään yhdellä pelijaksolla. 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/02/24/pesapallon-isa-keksi-toisenkin-lajin 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/02/24/pesapallon-isa-keksi-toisenkin-lajin


 

 

  



Poliittinen toiminta 

Poliittisilta mielipiteiltään Tahko Pihkala olisi ehkä nykynäkemyksen mukaan äärioikeistolainen, ja 

hänen väitetään tunteneen vetoa muun muassa sosiaalidarwinismiin, eugeniikkaan ja 

rodunjalostukseen. Näissä näkemyksissään hän oli kuitenkin mielestäni pitkälti oman aikansa 

lapsi.  

Seppälän Tahko-kirjassa todetaan: Rintala [Tahkon vävy, kirjailija Paavo Rintala] torjuu 

määritelmän, että Tahko olisi edustanut oikeistolaista ajatussuuntaa. ’Hän oli kauhean kaukana 

kaikesta tällaisesta todellisuudesta’    

Kuka kukin on -teokseen Tahko ilmoitti puoluekannakseen ”realistinen kansallisromantikko”. 

Seppälän kirjan mukaan Lapuan liikkeen miesten rettelöidessä Jyväskylässä, lähetti tasavallan 

presidentti P.E. Svinhufvud kapteeni Lauri Pihkalan paikalle rauhoittamaan tilannetta. Ukko-Pekan 

arvion mukaan ”lapualaiset uskovat Tahkon sanaa.” 

 

Myös Hannes Raikas mainitsee Suojeluskuntien historiassa veljekset Lauri ja Martti Pihkalan 

Mäntsälän kapinan mielialojen rauhoittajina. Tähän liittyy anekdootti, jonka todenperäisyydestä ei 

ole tietoa. Sen mukaan Tahko olisi kapinan kukistamisen jälkeen lähettänyt 

pääesikuntaan/puolustusministeriöön laskun: ”Kukistettu yksi kappale kapina. 50 markkaa.” 

1930-luvulla pulavuodet, Hitlerin aikaansaama Saksan nousu, Suomessa tunnettu Venäjän pelko 

ja maailmanpoliittisen tilanteen synkistyminen kypsyttivät Lauri Pihkalan maailmankuvan 

kallistumaan Saksan kannalle. Sotilasta ja urheilumiestä lämmitti natsien urheiluystävällisyys. 

Politiikassa Tahko oli enemmän tunneihminen kuin realisti. Kuten Seppälä kirjassaan toteaa: ”Hän 

saattoi poliittisesti vaikuttaa naiivilta, mutta hänellä oli herkkä itsesuojeluvaisto. Hän vainusi vaaran 

ja toimi sen mukaan.” Ennustipa hän jo 1924 Kuusisen hallituksen pystyttämisen.  

Vielä heinä-elokuussa 1944 – siis Kannaksen suurhyökkäyksen jälkeen - Tahko uskoi vankkumatta 

Saksan voittoon suursodassa. 

Sotien jälkeen Pihkala oli mukana suunnittelemassa aseellista vastarintaa Suomessa siltä varalta, 

että Neuvostoliitto miehittäisi maan. Tässä tarkoituksessa hän oli yhteydessä mm. Martti-vaariini 

vuonna 1945 (Seppälän kirja s. 133). Hän oli mukana vuonna 1948 Oslossa vastarintaliikkeen 

edustajana tiedustelemassa Norjan tai Yhdysvaltain tukea siinä tapauksessa, että miehitys 

toteutuisi 

Sotien jälkeen hän teki vuosikausien ajan työtä puolueettoman Pohjola puolustusliiton 

aikaansaamiseksi. Vuonna 1948 Tahko esitteli tätä koskevan suunnitelman, joka julkaistiin 

Aamulehdessä. Hankkeen taustatukijoita olivat mm. Matti Virkkunen, Väinö Leskinen, Väinö 

Tanner ja Päiviö Hetemäki, joista kukaan ei tehnyt sitä julkisesti. Kekkosen johdolla hanke 

ammuttiin alas.  

Lisäksi Tahko piti tiivistä yhteyttä Tukholmaan paenneeseen Arvo "Poika" Tuomiseen, 

yhteydenpito koski yhtä lailla politiikkaa kuin urheiluakin. 

1960-luvulla Tahko esitteli ideaa vaalijärjestelmästä – paremmuusjärjestyksessä annettujen äänien 

siirto (”Transfer of preferential votes”) – jossa, vaali tapahtuisi yhden miehen vaalipiirissä. Aika 

mutkikas, mutta erittäin kiintoisa järjestelmä, jonka kuvaamiseen ei nyt tässä ole tarkemmin 

mahdollisuutta. 

Pihkalan näkemykset heijastuivat hänen käsityksiinsä kulttuurista: 

"Myös urheilun pikkuserkku maanpuolustus kuuluu kulttuuriin sen suojelijana ja karkaisijana." 



Erikoisen episodin vuodelta 1961 kuvaa Seppälä kirjassa (s. 137-138) 

 

 

 

 

Luonne, ajatusmaailma, huumori 

Tahko oli sanavalmis ja joskus häikäilemätönkin koiranleuka, mutta myös herkkä ja tahdikas 

ihminen. Erkki Palolampi on kuvannut Tahkon luonnetta näin: 

”Minusta tuntuu, ettei tuo Lauri ole koskaan todella suuttunut kenellekään. Ainakin minusta hän on 

aina ollut ystävällinen ja tahdikas. Tämä ei tietenkään eliminoi sitä, että hän tärkeästä asiasta tai 

periaatteesta puhuessaan päästää ilmiömäisen irvailukykynsä valloilleen.” 



Tahkosta on ehtymätön määrä erilaisia kaskuja ja hauskoja juttuja. Tässä vain muutama esimerkki. 

Tahkon Raili-tyttären mies oli siis kirjailija Paavo Rintala, joka mm. Teoksellaan Sissiluutnantti 

herätti jossain määrin pahaa verta ns. Isänmaallisissa piireissä. Kun kerran joku toimittaja 

tiedusteli, että mitä mieltä hän on vävynsä, kirjailija Rintalan töistä, Tahko tokaisi omalla narisevalla 

puhetyylillään: "Ei se ole mikään kirjailija, se on biokemisti. Se tekee paskasta rahaa." 

Joskus nuorena poikana Tahkon kerrotaan kovalla viimaisella pakkassäällä hiihtäneen järven 

jäällä. Kylmyys alkoi purra ja pojan "pili" alkoi jäätyä. Tahkolla alkoi olla jo hätä käsillä, mutta hän 

itse kertoi ratkaisseensa ongelman näin. "Aloin ajatella hävyttömiä/tuhmia ja sitten se loppumatka 

jo sujuikin." 

Tahko oli tiukka raittiusmies ja kerrotaan, että jos hänen pöytäseurueessaan joku sytytti tupakan, 

Tahko kaivoi repustaan tutin ja alkoi imeä sitä. 

Tahko oli puhujamatkalla Alavudella ja yöpyi kyläpaikassa. Hänelle tarjottiin herätyskelloa, mutta 

hän kertoi pitävänsä aina herätyskellon mukanaan. Isäntäväki ihmetteli, kun ei kelloa nähnyt. 

Tahko totesi: ’Jos minun on herättävä klo seitsemän, juon illalla kaksi lasillista vettä, ja jos klo 

kuusi, juon kolme lasillista’. Isäntä tiedusteli, toimiiko kello. Tahko vastasi: ’Hyvin muuten, mutta 

näin ikäihmisen tuppaa edistämään.’ 

 Veljessarjan vanhin, Jaakko, oli nimitetty Tampereen piispaksi. Vihkiäistilaisuudessa oli läsnä 

kirkon, kaupungin ja suvun arvohenkilöitä.  Keskusteluun tuli jossain vaiheessa ns. ”hiljainen hetki”. 

Ainoastaan huonokuuloiset veljekset Lauri ja Martti jatkoivat keskusteluaan. Tahko kommentoi 

päivän merkitystä veljelleen tähän tapaan: ”Eipä sitä olisi uskonut, että tuosta meidän Jaakosta 

tulee oikein piispa, vaikka sillä syntyessään ei ollut edes persreikääkään. .”. [Jaakko 

Gummeruksella oli tosiaan tällainen synnynnäinen puute, joka pian leikkauksella korjattiin]. 

Tahko ajoi paljon autolla, mutta ”Tahkolta puuttui täydellisesti takapuolituntuma ajamiseen. 

Liikenteessä kaikki tuli hänelle yllättäen. Kun hän lähti liikkeelle, nousi kytkin salamannopeasti ja 

toinen jalka polki jo kaasua koko voimalla.” (Seppälä, s. 157) 

Tahko oli myös keksijä, mutta monissa hänen keksinnöissään oli vikana epäkäytännöllisyys tai liika 

lennokkuus.  Omaan käyttöönsä kehittämälleen Knefix-laitteelle – rakennelma, jonka avulla 

kirjoituskoneen sai puristetuksi polvien väliin siten, että kirjoitustöitä pystyi tekemään vaikkapa 

urheilukilpailujen katsomossa - Tahko kuvitteli saavansa maailmanlaajuiset markkinat. Teettipä 

hän tästä koe-erän Lahden Rautateollisuudessa ja lähti myynninedistämismatkalle Amerikkaan. 

Business ei lähtenyt lentoon… Yhtä huonolla menestyksellä hän kehitteli uudenlaisia suksien 

siteitä, selkäreppuja, ampumahiihdon maalitauluja, sokeriveden juottopussia, valaisimia, 

retkivarusteita jne. 

Tahko oli selittämättömällä tavalla kaksijakoinen ihminen. Hän oli poikkeuksellisen voimakkaasti 

tunteva ihminen, mutta vaikka hän oli myös mielikuvitusihminen, hän ei osannut nauttia esimerkiksi 

kaunokirjallisuudesta tai muusta taiteesta. 

Tahko oli äärimmäisen intensiivinen luonne. Hän unohti ajan ja paikan, kun innostui jostakin 

aiheesta ja keskittyi siihen täysin. 

Tahko pohdiskeli usein suomalaista kansanluonnetta, ja kirjoitti mm. artikkelin ”Suomalainen 

herraviha” (1949). Jo aikaisemmin (1928) hän oli kuvannut kansallista perusristiriitaisuuttamme 

näin:  

”Lieneekö meillä suomalaisilla suurempaa heikkoutta kuin (sivistyksellisen ja valtiollisen) 

tasapainon puute. Joko me olemme sellaisia dundeilevia, maailmaa parantavia vetistelijöitä tai 

sitten tuhattulimmaisen rehenteleviä ja rellestäviä rähjääjiä, jotka annamme pitkät peet muille. Tai 



joko ankarasti itsenäisiä supi- tai suursuomalaisia tai yltiöpäisiä, Moskovan saappaita 

nuoleskelevia internationalisteja.” 

”Kyllä Lauri oli niin omaperäinen ja omintakeinen ihminen, että kukaan tavallinen nainen ei hänen 

rinnallaan olisi pitkään kestänyt”, totesi eräs sukulainen Seppälän kirjan mukaan. Puoliso Rauna 

kuoli vuonna 1978. Vaimon kuolema suisti Tahkon henkisesti ja myös fyysisesti. Puolitoista vuotta 

Raunan kuoleman jälkeen Tahko sai keuhkokuumeen, josta ei enää toipunut. 

  

Huomionosoitukset 

Tasavallan presidentin myöntämä professorin arvonimi 1948. 
Kunniatohtori 1969, Jyväskylän yliopisto. 

"Suomen legendaarisin urheilumies Lauri "Tahko" Pihkala sai ansionsa mukaan, kun tälle 

pystytettiin näköispatsas Helsingin Olympiastadionin kupeeseen vuonna 1988." Patsaan 

paljastustilaisuus katseltavissa Ylen Elävän arkiston tallenteena. 

 

Ansiomerkit 

 Suomen 4. lk:n Vapaudenristi miekan kanssa 

 Suomen Valkoisen Ruusun 2. lk:n ritarimerkki 

 Vapaussodan muistomitali soljen kanssa 

 Preussin sota-ansiomitali 

 Aktivistimitali 

 Viron Kotka-Risti 5 

 Ruotsin maanpuolustusyhdistyksen hopeinen ansiomerkki 

 SVUL:n ansiomerkki 

 SAUL:n kultainen ansiomerkki no. 1 

------------------------- 

Omakohtaisen muistoni 

Kaksi kuvaa 

Kodissamme on kaksi näkyvää merkkiä Tahkosta. Ne ovat kaksi kuvaa. Ensimmäinen on 

valokuvasuurennos, joka on ollut meidän keittiömme seinällä jo hääpäivästämme lähtien. Kuva on 

Pihtiputaan pappilassa arviolta noin vuodelta 1900. Aivan etualalla Tahko tavoittelee 

ruokapöydässä levitettä leivälleen. Äärimmäisen oikealla oman Martti-vaarini. 

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/pihkalan_patsas_tahko_ja_tahko_49773.html
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/pihkalan_patsas_tahko_ja_tahko_49773.html


 

 

Toinen kuva on ollut seinällämme vasta neljä vuotta. Sain sen 60-vuotissyntymäpäivälahjaksi 

eräältä ystävältäni. Kuva on Tahkon tekemä piirros – hän oli myös visualisti ja mm. innokas valoku-

vaaja - sodan ajalta vuodelta 1943. Kuvassa on nuori luutnantin arvoinen suomalaisupseeri, joka 

toimi Petsamon saksalaisten yhteysupseerina. Sitä en tiedä, kuka mallina on (mahdollisesti Åke 

Frey?). Liioin taulun minulle lahjoittanut henkilö ei ollut saanut lupaa kertoa, keneltä taulu on saatu.  



 

 

 

  



Urheilumiehet tapaavat 

 

Ensimmäinen muistikuva tapaamisesta Tahkon kanssa on lapsuudenkodistani Tampereen 

Härmälässä. Tahko tuli kotiimme vierailulle joskus noin 1967-68 ajaen vanhaa Fiat-autoaan. Itse 

olin siis tuolloin noin 14-15-vuotias. Muistan, miten jännittävää oli saada kotiimme senaikuinen 

"julkkis". Yläkerrassamme asui tamperelainen vahva urheilumies, Valmetin lentokonetehtaalla 

tarkastajana toiminut isäni työtoveri Hans Porras, joka kutsuttiin tapaamaan Tahkoa. Aktiiviurheilu-

uransa aikana hän edusti pääsarjatasolla useita pesäpallojoukkueita. Mestaruussarjan tuomarina 

Porras toimi vuodesta 1959 lähtien ja valittiin Vuoden tuomariksi 1968. Vuonna 1968 hän myös 

suoritti kansainvälisen yleisurheilutuomarikortin. Hänelle on luovutettu Suomen Urheilun hopeinen 

ansiomitali. Mieleeni jäi vahva kuva siitä, miten innostuneesti nämä kaksi urheilumiestä 

keskustelivat urheilumme tilasta.  

Salamapallon lähettiläs Jyväskylässä 

Toisen kerran tapasin Tahkon arviolta vuonna 1973 tai 1974. Tällöin vanhempani asuivat 

Jyväskylässä ja itse opiskelin jo Helsingissä, mutta satuin olemaan kotona käymässä, kun Tahko 

tuli vierailulle. Hän tuli varsinaisesti tapaamaan jyväskyläläistä lehtori Jukka Vuoliota 

salamapalloasioissa, mutta poikkesi myös meillä. Muistan hyvin, kun olin isäni kanssa Tahkoa 

vastassa Jyväskylän rautatieasemalla. Junan portaita alas astui kauhtuneeseen sarkatakkiin ja –

housuihin ja iänikuiseen lippalakkiin ja vanhanmallisiin hiihtomonoihin pukeutunut 

kääntyväsilmälasipäinen – jo siis noin 80 vuoden ikäinen - mies, jonka selässä oli vanhanmallinen 

satulareppu. Tuon repun erikoisen sisältönä oli tiiliskiviä, joita Tahko käytti oikaisemaan hänen 

auto-onnettomuudessa vaurioitunutta selkäänsä. Tästä vierailusta jäi erityisesti mieleen se, miten 

Tahko innostui kuultuaan minun olevan partiolainen. Hän alkoi esitelmöidä siitä, miten minun pitäisi 

ottaa salamapallo partion ohjelmaan. Hän jopa olohuoneessamme hyppelehti ja näytti, miten 

palloa pelissä kuljetetaan. Varmemmaksi vakuudeksi Tahko luovutti minulle monisteen, jossa oli 

salamapallon säännöt varustettuna Tahkon tekstikommenteilla. Häpeäkseni täytyy tunnustaa, että 

tuo dokumentti on jossakin perheemme muutossa päässyt häviämään. 

Lopuksi 

Tahko Pihkala sanoi itseään filosofian majuriksi ja niin sanotuksi professoriksi. Hän oli merkillinen 

urheilijan, sotilaan ja tiedemiehen yhdistelmä. Hänellä oli niin omaperäisiä ja ajastaan edellä olevia 

ajatuksia, että kansa luuli hänen laskevan hullua pilaa, kun hän puhuikin vakavaa asiaa. Hän oli 

poleemikko, samaan aikaan idealisti ja realisti, systemaatikko ja ajattelija. 

Tahko oli urheilumies, joka vastusti kieroutunutta huippu-urheilua ja suomalaisen urheiluelämän 

suuruudenhulluutta. Lauri "Tahko" Pihkala oli epäsovinnainen, älykäs, tulisieluinen, kantaaottava, 

sanavalmis, huumorintajuinen, monipuolisesti lahjakas ja idearikas nationalisti ja patriootti.  

Sen lisäksi hän oli varmasti myös kiistelty ja vaikeakin persoona joskus provosoivine 

esiintymisineen ja kärjekkäine näkemyksineen. Hänellä oli taipumusta riitautua milloin minkin tahon 

kanssa – tietynsorttista sukuvikaa tämäkin... 

Seppälän kirjan sanoin: ”Pihkala oli piru miehekseen. Vastus. Ärsyttäjä. Karvojen nostattaja. 

Ärsyttämällä sai ihmiset ajattelemaan asioita, joita muuten pidettiin itsestään selvinä.” 

Myös hänen poliittinen suomalaismielinen ja nationalistinen aktiivisuutensa ja mm. väitteet hänen 

mieltymyksistään ns. rotuoppeihin, väitetty saksalaismielisyytensä, sekä roolinsa kansalaissodan 

tapahtumissa on joissain piireissä herättänyt vieroksuntaa häntä kohtaan. 

Kaikesta huolimatta ei liene liioittelua todeta hänen olleen ehkä merkittävimpiä suomalaisia 

urheiluelämän vaikuttajia. Minulla on ollut ilo ja kunnia tavata hänet kahdesti. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hans_Porras


Ajattelen myös niin, että on monia asioita ajassamme, joihin Tahkon oppeja ja viisauksia voisi 

soveltaa. Otan tähän lopuksi esimerkkinä, vaikka tuoreen HS:n jutun lasten 

liikunnasta/liikkumattomuudesta. 

 

 

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Lauri_Pihkala 

http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/lauri-tahko-pihkala 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/tahko-pihkalan-viimeinen-esitelma  .. 

http://www.tahkopihkala.fi 
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