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Lahteen juurtunut 
Lyseon kasvatti

Huippu-urheilijoiden
asioidenhoitaja
Jukka Härkönen
viihtyy parhaiten
kotikaupungissaan
erinomaisten harrastus-
mahdollisuuksien äärellä.

Jarmo Mäkeläinen

Kansainvälisesti arvostettu urheilumanageri 
Jukka Härkönen muutti Kainuusta vanhim-
man veljensä perässä Lahteen kesällä 1970.

– Lahteen muutettuani marssin Lyseon 
poikakoulun rehtorin kansliaan ja osoitin ha-
lukkuuteni aloittaa lukion Lyseossa. Luokat 
olivat jo täynnä, mutta rehtori Antti Raipala 
löysi kuin löysikin minulle paikan lukiosta, 
vuonna 1952 Sotkamossa syntynyt Härkönen 
muistelee.

Nuorukainen asusteli veljensä perheen ko-
dissa Metsämaalla. 

– Ensimmäinen syksy oli vaikea: minulla 
oli hirvittävä koti-ikävä jouluun saakka. Mo-
nesti olin muuttamassa takaisin pohjoiseen. 
Tunsin itseni ulkopuoliseksi eikä kavereita 
tahtonut löytyä.

Sattumuksia
Härkönen oli sattumalta tavannut Lyseon 
ruokalassa Hannu Nurmisen, joka touhusi 
aktiivisesti Lahden Ahkerassa. 

– Olin voittanut aiemmin Lahden oppikou-
lujen mestaruuden kolmiloikassa. Sen myötä 
Nurminen kehotti minua liittymään yleisur-
heiluseuraan. 

Härkösen innostus urheilua kohtaan oli pe-
räisin jo lapsuusvuosilta. 

– Urheiluharrastus juurrutti minut lopulli-
sesti Lahteen. Valmentajakseni Ahkerassa tuli 
legendaarinen kolmiloikkamies Tapio Lehto, 
joka oli edustanut Suomea Melbournen olym-
piakisoissa 1956. Lehdon myötä sain isällisen 
auktoriteetin rinnalleni. Hän toimi liikun-
nanopettajana Kivimaan koulussa, Härkönen 
mainitsee. 

Yleisurheilu oli noihin aikoihin suosituin 
urheilulaji Suomessa. Sen noste veti urheilun 
pariin valtavasti nuorisoa. 

– Radiomäen kenttä oli joka ilta täynnä toi-
mintaa.

Innostava ilmapiiri 
Lahden Lyseossa Härkösen luokanvalvojana 
toimi historianopettaja Pekka J. Manninen.

– Hänen kädenjälkensä kasvattajana oli to-
della vahva. Myös äidinkielenopettajamme 
Helena Koivisto oli huikea persoona, joka 
pisti voimakkaalla äidillisellä otteellaan mei-
dät villit pojat kuriin. Härkösen luokalla oli 
vain 18 oppilasta, ja heille sorvattiin erityinen 
latinan ryhmä. 

– Voin leuhkia sellaisella saavutuksella, jota 
ei voi kukaan koskaan lyödä. Minulla on Lah-
den Lyseon viimeinen laudatur latinasta, sil-
lä tämän jälkeen latinan opiskelu lopetettiin, 
Härkönen toteaa pilke silmäkulmassaan.

Poikakoulun hengessä poikien annettiin 
kasvaa vapaasti. Peruslähtökohtana Lyseossa 
oli turvallisen ja motivoivan opiskeluympä-
ristön luominen. 

– Olin noin seitsemän ja puolen keskiar-
von oppilas, kun tulin Lyseoon, ja kun lähdin 
sieltä pois, olin yhdeksän keskiarvon oppilas. 
Kainuusta lähtöisin olevana opin pian huo-
maamaan, että Lahden Lyseon poikakoulussa 
oli jotain arvokasta.

Kirjoitettuaan ylioppilaaksi vuonna 1973 
Härkönen suuntasi opiskelemaan Jyväskylän 
yliopiston liikuntatieteelliseen. 

– Lyseon rehtorin Pekka J. Mannisen aloit-
teesta minusta tuli valmistumiseni jälkeen 

Lyseon peruskoulun liikunnanopettaja vuon-
na 1978. Kun olin ollut oppilaana Lyseossa ja 
pääsin sitten opettajaksi sinne, oli mieleen-
painuvaa tavata opettajainhuoneessa entisiä 
oppilastovereitaan opettajina.

Hyvä käyntikortti
Liikunnanopettajan ammatti jäi taka-alalle 
vuonna 1991, jolloin Härkönen aloitti työn, 
jota Suomessa ei kukaan ollut aiemmin teh-
nyt. Namibialainen pikajuoksija Frank Fre-
dericks pyysi Härköstä managerikseen, kun 
tämä oli kutsunut Fredericksin Eliittikisoihin 
Lahteen vuonna 1990.

– Erinomainen käyntikortti näihin töihin 
kansainvälisillä kentillä oli Frankin manage-
rointi. Urheilijat alkoivat osoittaa oma-aloit-
teisesti kiinnostustaan liittyä ryhmääni. 

Härkösen manageroitavat urheilijat ovat 
Pekingin MM-kisojen jälkeen voittaneet 
kaikkiaan 103 arvokisamitalia. Yleisurheilu-
tähtien ohella myös Janne Ahonen on kuulu-
nut Härkösen tiimiin vuodesta 1999. Hedel-
mällinen yhteistyö jatkuu edelleen. 

– Jannesta on tullut hyvä ystävä. Olen saa-
nut läheltä seurata nuoren miehen kasvavan 
perheenisäksi ja legendaariseksi urheilijaksi. 
Jannen motivaatio on edelleen todella korke-
alla. Ja nyt näyttää siltä, että Lepistön Hannun 
valmennuksessa Jannesta kehittyy entistäkin 
parempi. Näillä näkymin hän on menossa 
seitsemänsiin olympiakisoihinsa. Sellaista ei 
ole kukaan toinen suomalaisurheilija saavut-
tanut omalla urallaan.

Legendaarinen opinahjo Lahden Lyseo tarjosi myös Jukka Härköselle ponnahduslaudan 
kansainvälisille areenoille.

Lahden Lyseon luokkakuva vuodelta 1971. Jukka Härkönen ylimmällä rivillä kolmas vasem-
malta. Alhaalla keskellä luokanvalvoja Pekka J. Manninen.

� Tunnetut lahtelaiset kuvailevat 
juttusarjassamme heille mieluisinta 
paikkaansa kotikaupungissaan.

ieluisin paikka 
Lahessa
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”Lahti kaipaa 
uintikeidasta”
Jukka Härkösen mukaan Lahdessa on liikun-
nalliselle ihmiselle huikeat mahdollisuudet 
harrastaa kaikenlaista kuntoilua.  

– Lahden kokoiseen kaupunkiin tarvittai-
siin kuitenkin kunnon uintikeskus 50 metrin 
altaineen. Se on tarpeellinen kaikenikäisille. 
Esimerkiksi keskustan tuntumassa sijaitseva 
entisen Urheilutalon tontti olisi mainio sijain-
tipaikka uintikeitaalle. Sitä on puuhattu Lah-
teen jo neljäkymmentä vuotta!

Aleksanterinkadun alkupäässä asuvaa Här-
köstä harmittaa keskustaelämän näivettymi-
nen.   

– Ydinkeskustamme ei ole nykyisellään sitä, 
mitä kaupungin keskustan tulisi olla. Torin 
ympäriltä puuttuu jotain oleellista, joka lisäisi 
keskustan vetovoimaa. 

– Kesäkaupunkini Mikkelin torielämä ke-
säaikaan on huomattavasti viihtyisämpää ja 
vilkkaampaa kuin Lahdessa. Toivottavasti 
Lahden uusittu tori alkaa vähitellen elävöityä, 
Jukka Härkönen toteaa.

L Lahesta


