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Teksti Matti Simula Kuvat Juha Arvid Helminen

alosta ei voi erehtyä. Pihalla olevan maas-
turin rehvakas perä ulottuu miltei kadulle. 
Rekisteritunnus on TYS-1.

Valkean funkkistalon ovi avautuu. ”Ei 
se ollut minun toivomukseni. Nova Grou-
pin kundit sen teettivät”, isäntä puoluste-
lee kuin häpeillen työsuhdebemarinsa kil-
peä.

T-paidan Finnish Flash -logo vihjaa, että 
mies on Teemu Selänteen kavereita. ”Olin 

15 vuotta sitten perustamassa Teemun hyvänte-
keväisyysyhdistystä.”

Talo on Hyvinkään eliittialueella. ”’Buntta’ 
asui tuossa parin sadan metrin päässä”.

Kauppa- ja teollisuusministeriön entinen 
kansliapäällikkö, edesmennyt Bror ”Buntta” 
Wahlroos oli miehen ryhmäkaveri valtuuston 
sitoutumattomien ryhmässä.

”Tällaisilla rekisterikilvillä kun pikkukaupun-
gissa rehvastelee, voi hyvinkin tippua valtuustos-
ta”, myöntää kaupunginvaltuuston ja kirkkoval-
tuuston jäsen, jonka julkisuus ei perustu vain 
paikallisiin rientoihin.

Hän opastaa tulijat sisään. Neliöitä riittää. 
Laaja taulutelevisio hehkuttaa tekstiuutisia: ”Ra-
hakohu vähentänyt kuntavaali-intoa.”

Juuri vaalirahakohuun perustuu Tapani Yli-
Saunamäen julkisuus.

Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistys 
rahoitti vuoden 2007 eduskuntavaalien 
ehdokkaita noin 400 000 eurolla. Yhdis-

tyksen taustalla on menestyviä yrittäjiä. Ainakin 
Ideaparkista ja Maskun kalustetalosta tunnettu 
Toivo Sukari sekä Tokmannin perustaja Kyösti 
Kakkonen.

Yli-Saunamäki teki esityslistan KMS:n tuke-
mista ehdokkaista. Rahat menivät pääasiassa 
keskustalaisille ja kokoomuslaisille. Osille pää-
si myös muutama demari sekä vihreiden Meri-
kukka Forsius.

”Olen minä elämässäni muutakin tehnyt kuin 
osallistunut yhteen vaalirahoitukseen”, Yli-Sau-
namäki huokaa kyllästyneenä. Liiketilojen väli-
tykseen keskittyvän Nova Groupin toimitusjohta-
ja istahtaa olohuoneen sohvalle. Juhani Palmun 
maalaukset maisemoivat seiniä.

Tapani Yli-Saunamäki syntyi Keuruulla. Isän 
työpaikan vaihtuminen toi rautatieläisen pojan 
Hyvinkäälle 1958. Siitä saakka hän on asunut 
paikkakunnalla, vaikka ei ole ollut siellä päivää-
kään töissä.

”Urheilu, partio, pyhäkoulu, poikakerho”, hän 
kuvailee varhaisvuosiensa aktiviteetteja.

Yli-Saunamäen puheenpoljento muistuttaa 
sarjatulella olevaa rynnäkkökivääriä. Uusi lau-
se alkaa miltei ennen kuin edellinen on ehtinyt 
päättyä. Lyhyt tauko seuraa aina, kun puhuja 
malttaa vapauttaa hetkeksi verbaalisen liipai-
simensa.

Pohjalaisen isän ja savolaisen äidin pojan 
vilkkaus lienee äidin verenperintöä. Keskuste-
lukumppaninsa ajatukset hän oivaltaa ennen 
kuin tämä on saanut lauseensa valmiiksi.

Tapani 
Yli-Saunamäki
Politiikan ja bisnesmaailman kulissimiestä 
pidetään porvarihallituksen kummisetänä.

◼ Vip-teltan 
pomo. Tapani 
Yli-Saunamäki 
isännöi Pihka-
lan pesäpallo-
stadionin kut-
suvierastelttaa 
lähes aina, kun 
on Tahkon koti-
ottelun aikaan 
Hyvinkäällä.
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Olen minä elämässäni muutakin tehnyt k

▶Kuka?
Tapani Yli-Saunamäki
Ikä: 59
Syntymäpaikka: Keuruu
Kotipaikka: Hyvinkää
Koulutus: liikunnan-

opettaja
Ura: Suomen urheiluliitto 

toimitusjohtaja 1974–1978, 
Karhu-Titan markkinointi-
viestintäjohtaja 1978–1982, 
MTV viestintäjohtaja 1986–
1996, Nokia johtaja 1986–
1999, Esko Ahon presiden-
tinvaalikampanjapäällikkö 
1999–2000, Sponsor Service 
omistaja-projektijohtaja 
2001–2002, Jokela Capital 
omistaja-toimitusjohtaja 
2003–2005, mukana Sauli 
Niinistön presidentinvaali-
kampanjassa 2005–2006, 
Nova Group varatoimitus-
johtaja 2006–2008, toimitus-
johtaja 2008–

Perhesuhteet: naimisissa, 
kaksi lasta

Harrastukset: yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen, 
liikunta, maanpuolustustyö
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Pohjalais-savolaiset juuret heijastuvat 
miehen uskonnollisessa vakaumuksessa. 
Hän lukeutuu heränneisiin, körttiläisiin.

”Luen Herättäjä-lehteä. Käyn myös he-
rättäjäjuhlilla. Tämän vuoden juhlat tosin 
jäivät väliin. Koskaan en unohda lukea il-
tarukousta.”

Hyvät ällän paperit kirjoittaneella yliop-
pilaalla oli 1960-luvulla vaihtoehtoja valita 
opiskelupaikkansa. Urheilullinen reservi-
nupseeri päätyi Helsingin opettajakorkea-
kouluun erikoistumaan liikunnanopetta-
jaksi.

Hyvinkäällä 1973 järjestetyt Kalevan 
Kisat olivat Yli-Saunamäen lobba-
rinuran lähtölaukaus.

”Urheilun Kekkoseksi” kutsuttu Jukka 
Uunila kiinnitti huomionsa kisajärjeste-
lyissä touhunneeseen mieheen.

”Useimmilla ihmisillä on joku, joka on ot-
tanut tämän suojelukseensa. Minulle se on 
Jukka Uunila. Ilman häneltä saamaani start-
tiapua en olisi mihinkään päässyt”, Yli-Sau-

namäki kiittää muun muassa Suomen Olym-
piakomitean puheenjohtajana toiminutta 
entistä Veikkauksen toimitusjohtajaa.

Uunila junaili liikunnanopettajan Suo-
men Urheiluliiton toimitusjohtajaksi. Val-
taan päässeessä Yli-Saunamäessä heräsi 
pelimies. Hän ajautui riitaan SUL:n silloi-
sen puheenjohtajan Yrjö Kokon kanssa. 
Miehet lopettivat tervehtimisen. Molem-
mat juonivat toisiaan vastaan.

Yli-Saunamäki tuki avoimesti Kokon pu-
heenjohtajanvaalissa syrjäyttänyttä Carl-
Olaf Homénia.

Yhteiset intressit pakottivat Yli-Sauna-
mäen ja Kokon puheväleihin pari vuotta 
myöhemmin. Oli tavattava Kekkosenkin 
lähipiiriin uinut, sittemmin epämääräi-
sen maineen saavuttanut saudimiljonääri 
Adnan Khashoggi.

”Lähtö Lontooseen oli seuraavana aamu-
na. Saimme vain kahdeksanneliöisen ho-
tellihuoneen Sohosta. Narisevat portaat, 

huoneessa ohuet verhot, pesuvati, yhteis-
vessa käytävällä. Nukuimme parisängyssä 
toisiamme vältellen. Käänsin selkäni, sa-
moin teki Kokko”, Yli-Saunamäki nauraa. 
”Nykyisin olemme taas kavereita.”

Urheilujohtajan tie vei 1978 Karhu-
 Titaniin. ”Sanoin, että Karhun suk-
set ovat tervatut kakkosneloset. 

Yrityskuvaa piti nuorentaa, tuli pyrkiä Kes-
ki-Eurooppaan.”

Pikkunäppärä markkinointijohtaja sai 
Karhu-Titanin aikana kiusallisesti nenään-
sä. Firma haastoi kotimaisen kilpailijansa 
Järvinen Oy:n radion Sävellahjaan. Toive-
kappaleena soi Sukuvika on se, jos suksi ei 
luista. Vanha sukuyhtiö vastasi haasteeseen 
Karhunpoika sairastaa -laululla.

Yli-Saunamäki käyttäytyy ystävällisesti. 
Kuten ihmisiä puolelleen suostuttelevan 
lobbarin tulee käyttäytyä. Nallemaiset kas-
vot venyvät helposti nauruun.
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t kuin osallistunut yhteen vaalirahoitukseen.”

”Sinä et ole nyt kartalla, kuule”, mies 
kuitenkin sivaltaa aina, kun kuulee mie-
lestään typerän kysymyksen. ”Olet yhtä pi-
halla kuin Hesarin toimittajat”, on toinen 
hänen lempitokaisunsa.

Väsynyt suomalainen askelsi Atlan-
tan olympiapuistossa heinäkuussa 
1996. Nokia Oy:n johdon jäsen oli 

kyllästynyt reissuamaan maailmalla. Edel-
lisenä vuonna oli ollut 221 ulkomaanmat-
kapäivää.

Pääjohtaja Kari Kairamo oli sanonut No-
kiaan 1986 kutsumalleen Yli-Saunamäelle, 
että wc-paperien ja serviettien markkina-
johtaja kaipasi uutta brändäystä. Ei kukaan 
ostanut matkapuhelinta maailman suurim-
malta vessapaperin valmistajalta.

”Lähdin tekemään yhteiskunnallista vai-
kuttamista Suomessa ja ulkomailla. Nokia 
nousi megabrändiksi megabrändien rin-
nalle”, Yli-Saunamäki kehaisee.

Hän muokkasi imagoa tennis- ja mäkiki-
soissa, yleisurheilukilpailuissa ja Formula 
1-kiertueilla.

”Atlantassa koin miltei burnoutin. Aloin 
pohtia Nokian jättämistä. Siirryin sittem-
min johtamaan Helsingissä järjestettävien 
taitoluistelun MM-kisojen organisaatiota.”

Yli-Saunamäki nousee sohvalta. Alkaa si-
toa kengännauhoja.

”Alekengät maksoivat 14 euroa, kun sain 
vielä päälle henkilökuntaedun”, hän kehuu 
Tarjoustalosta ostamiaan jalkineita. Mies 
pääsi osalliseksi henkilökunta-alennuk-
sesta, kun hänen Anna-tyttärensä oli kesä-
töissä Kyösti Kakkosen bisnesimperiumiin 
kuuluvassa liikkeessä.

Hyvä lyöjä sivaltaisi pallon Yli-Sauna-
mäen pihasta Pihkalan pesäpallo-
stadionille.

Hyvinkään Tahkon johtokuntaan 30 
vuotta kuulunut mies isännöi kentän VIP-
telttaa. Aurinko helottaa. Mieto tuuli leyhyt-
tää valkokeltaista telttaa.

”Sitoutumaton oikeistolainen”, Yli-Sau-
namäki määrittää puoluekantansa. Seuraa 
toisella silmällä ottelua.

Presidentinvaaleissa 2000 hän oli Esko 
Ahon kampanjapäällikkö. Ahon niukkaan 
tappioon päättyneitä vaaleja seurasi aika, 
joka ei ollut Yli-Saunamäestä ”mistään 
kotoisin”. Hän ”heitteli erilaisia keikkoja” 
oman fi rmansa kautta.

Keikkailua tiettävästi helpottivat Yli-Sau-
namäen Nokialta saamat, hänen vuositu-
hannenvaihteessa realisoimansa optiot. 
Huhujen mukaan niiden arvo oli kolme, 
ehkä jopa viisi miljoonaa euroa. Siitä Yli-
Saunamäki vaikenee. Hän ei sano edes: ”Si-
nä et ole nyt kartalla, kuule.”

Yritys eduskuntaan 2003 sitoutumatto-
mana ehdokkaana keskustan listoilta ei 
tuottanut tulosta.

Hyvin ei mene Tahkollakaan. Joensuun 
lyöjäjokeri Mika Laukkanen tahdittaa vie-
raat ensimmäisen jakson voittoon juok-
suin 3–10.

Matti Vanhasen presidentinvaali-
kampanjaan Yli-Saunamäki ei 
kelvannut. Kampanjapäällikkö il-

moitti, ettei paikkoja ollut avoinna ja ”jos 
olisi, ainakaan Yli-Saunamäellä niitä ei täy-
tettäisi”.

Kokoomuslaiset houkuttelivat miehen 
Sauli Niinistön kampanjaan. Kontakti-
henkilönä oli Jyri Häkämies. Velimies Kari 
Häkämies oli kosiskellut Yli-Saunamäkeä 
kokoomuksen listoille jo eduskuntavaa-
leissa 2003.

Matsin toinen jakso menee Tahkolle.
Yli-Saunamäki on kiistelty mies. Joiden-

kin mielestä lyhyehköt työsuhteet kielivät 
kulmikkaasta luonteesta. Toisten mieles-
tä kyseessä on anti-Midas, jonka kosketus 
muuttaa kullan epäjaloksi materiaaliksi.

”Jos tappiot seuraavat minua, menen 
seuraavaksi demarien presidentinvaali-
kampanjaan”, hän naurahtaa: ”Eiväthän 
Ahon ja Niinistön tappiot minusta joh-
tuneet. Oli ehdokkailla itselläänkin joku 
osuus.”

Lobbari muistuttaa, että hän veti keskus-
tassa hylkiöksi ajautuneen Hannu Takku-
lan menestyksekkään eurovaalikampan-
jan 2004.

”Gallupit eivät ennakoineet läpimenoa. 
Suuntasimme kampanjan uskoville ja ur-
heiluväelle. Hyvää porukkaa. Alueellisesti 
keskityimme ’kärppä-Suomeen’. Takkula 
sai 33 000 ääntä.”

Supervuoro ei tuo pelin ratkaisua. Kotiu-
tuslyöntikisan Tahko häviää ja saa tyytyä yh-
teen sarjapisteeseen. VIP-teltan isäntä 
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◼ Lobbarin puhelu jonnekin. Taustalla 
mittelevät Hyvinkään Tahko ja Joen-
suun Maila.

▶

◼ Hyvinkää kehittyy. Kehittyvien maa-
kuntien Suomi -lippis varjelee katsojan 
päätä auringolta.
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hoitaa loppuhaastattelut. Aamulla on rou-
van kanssa lähtö Savonlinnaan.

Över-Bastubacka. Yli-Sauhumäki.
Monia kutsumanimiä tunteva 

mies kävelee Porin jazzkadulla. Yli-
Saunamäki moikkaa vasemmistoliiton ex-
kansanedustajaa, muusikko Reino ”Reis-
ka” Lainetta.

Mies äkkää terassilla toisen ex-kansan-
edustajan. Hän käy vaihtamassa muuta-
man sanan keskustalaisen Kauko Juhan-
talon ja tämän seurassa olevan Toivo 
Sukarin rouvan, Eeva Sukarin kanssa. Va-
raedustajaksi pudonnut Juhantalo sai tu-
kea KMS:ltä. Hän ei ole kuitenkaan tehnyt 
lain edellyttämää vaalirahoitusilmoitus-
ta.

Yli-Saunamäet ovat tulossa Pertunmaal-
ta, Matti ja Hilkka Ahteen mökiltä. Urheilu-

johtajina ystävystyneet miehet ovat laules-
kelleet työväenlauluja sekä isänmaallisia ja 
hengellisiä lauluja.

Ahde oli harvoja KMS-rahaa saaneita de-
mareita.

”En ymmärrä ihmisiä, jotka ottivat rahan 
salaa, mutta palauttivat sen julkisesti. Ra-
hoituksessa ei ollut mitään laitonta. Salaa-
misessa oli. Häpesivätkö he rahoittajiaan?” 
Yli-Saunamäki kritisoi epäsuorasti ainakin 
keskustan Timo Kallia.

Hän on tyytymätön etenkin keskustan ta-
paan pestä KMS-pyykkiä. ”Kokoomuslaiset 
myönsivät rehdisti, että rahaa on tullut ja 
siirtyivät syrjään. Keskustalaiset taas jäivät 
piehtaroimaan asian kanssa.”

Miestä harmitti, kun Vanhanen sanoi 
pettyneensä KMS-fi rmojen vähäiseen mää-
rään. Yli-Saunamäen mukaan rahoittajina 
oli yli 20 yritystä.

Tiesikö Vanhanen siis KMS:n taustayh-
tiöt? ”Tuohon en sano mitään.”

Intialaisen Jaipur Maharaja Big Bandin 
musiikki kantaa Kirjurinluodolta Koke-
mäenjoen yli jazzkahvilaan.

Jarmo Korhosen kanssa Yli-Saunamä-
ki sanoo keskustelleensa kevään mittaan 
vain kerran. Keskustan puoluesihteeri 
ohjeisti, miten tämän tulee vastata, jos 
toimittajat kyselevät, miksi Forsius sai 
vaalirahaa. Yli-Saunamäki kieltää nou-
dattaneensa ohjetta: ”Minä olen itsenäi-
nen ihminen.”

Hän sanoo pettyneensä median, erityi-
sesti Helsingin Sanomien vainoharhaisuu-
teen. ”Miten kukaan voi kuvitella, että 
yksittäinen kansanedustaja voisi luvata ra-
hoittajalleen joitakin kauppapaikkoja ohi 
monikerroksisen byrokratian?”

Sitoutumaton oikeistolainen”, Yli-Saunamäki m
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ELÄMÄNI KUVA

”Ensimmäinen syyskuuta  1955. 
Takana eka päivä Haapa mäen 
kansakoulussa. Olen ylpeä 

uudesta selkärepustani ja Keuruulta 
osamaksulla ostetuista golfhousuis-
ta. Olen saanut läksyksi viisi a:lla al-
kavaa sanaa: aamu, aurinko, auto...”

◼ Meitä naurattaa. Tapani Yli-Sauna-
mäki (vas.), ex-kansanedustaja Kauko 
Juhantalo ja Eeva Sukari samassa pöy-
dässä Porin jazzeilla.

▶

i määrittelee puoluekantansa.

Miehen mukaan Helsingin Sanomat 
myös yhdisti Nova Groupin sellaisiin bis-
neshankkeisiin, joiden kanssa yhtiöllä ei 
ole mitään tekemistä. Hän on harkinnut 
kirjan kirjoittamista tuodakseen julki omat 
näkemyksensä.

Supliikkimies tervehtii ohi kulkevaa ex-
puheenjohtaja Eero Heinäluomaa, joka on 
paheksunut KMS-rahoitusta. Heinäluoma 
muistutti puoluekokouspuheessaan Yli-
Saunamäen vihjaisseen, että KMS saattoi 
jopa ratkaista hallituspohjan (SK 21/2008).

”Hallituspuolueet edustavat sitä arvo-
maailmaa, jonka tukemiseksi me tämän 
potin keräsimme”, Yli-Saunamäki muo-
toilee.

Hän lähtee päivälliselle Jukka ja Sirpa 
Kuoppamäen kanssa. Seuraavana päivänä 
Yli-Saunamäki isännöi Kirjurinluodolla No-
va Groupin henkilökuntaa puolisoineen.

”Se on tunnelmankohotustilaisuus. Yksi 
pariskunta joutui valitettavasti perumaan 
tulonsa. Satutko tarvitsemaan hotellihuo-
netta?” SK 

Upeat edut Sinulle, 
joka arvostat laatua.

Suomen Kuvalehden taskukalenteri 2009 
viimeistään joulukuussa, arvo 22,00 €

Lahjalehdet maksajalle Yhtyneet Kuvaleh-
det Oy:n valikoimasta, arvo jopa 23,00 €

Hintaetu 12 kk:n määräaikaistilaukseen

Tuoteostot Etuasiakkaalle edullisempaan 
hintaan
Voit voittaa mm. Etuasiakkaan erikoisvoi-
ton 10.000,00 €

Jos et vielä ole Etuasiakas eli kestotilaaja, soita 
puh. (09) 1566 850 tai tee kestotilaus netissä 

Pidätämme oikeuden etuja koskeviin muutoksiin.

www.suomenkuvalehti.fi 

Etuasiakkaana saat 
upeita etuja vuonna 2008:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

SK Gourmet –lehdet (4 nroa), arvo 34,00 €

verrattuna, arvo 34,00 €

= Saat jopa 113,00 € edut!

(12 kk 158,40 €): www.kuvalehdet.fi /tilaajapalvelu


