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�

lpo Suhosella on kolme erilaista Poria.
Ensimmäinen on se, johon 14-vuotias koulupoika

muutti Kankaanpäästä, maalta porilaisesta näkökul-
masta katsoen. Siinä Porissa Suhonen sai jääkiekosta it-
setuntoa ja kirjoista lohdutusta ankaraan elämäntus-
kaan.

Suhosen toinen Pori muistuttaa hänen mielikuvis-
saan hylättyä villin lännen kaupunkia, jossa tuuli ajaa

lehtiä pitkin hiljaista pääkatua, ja yksinäinen mies ratsastaa kohti au-
ringonlaskua. Siihen Poriin Suhonen tutustui asuessaan muualla ja
vieraillessaan vanhassa kotikaupungissa. Poria pitkään pystyssä pitä-
nyt savupiipputeollisuus oli kaatunut, eivätkä kaupunkilaiset vielä ol-
leet selvinneet hämmennyksestään ja päässeet uuden alkuun.

Sitten on kolmas Pori.
Suhosesta tuli yksi sen merkkihenkilöistä, kun hänet keväällä va-

littiin Pori Jazzin toimitusjohtajaksi.
»Kaupungissa näyttää jo paremmalta, pahin lama on ohitettu», Su-

honen vakuuttaa.
Jokin aika sitten hän osallistui keskusteluun aiheesta Porin kult-

tuuri ja media.
»Tilaisuus järjestettiin Rosenlew-yhtymän vanhassa pääkonttoris-

sa, Gustav Rosenlewin entisessä asunnossa. Katselin ikkunasta Ko-
kemäenjoen rantaan ja tuumiskelin, että tässä sitä nyt puhutaan kult-
tuurista sellaisen asunnossa, joka aikanaan teollisuusmiehenä piti
kaupunkia pystyssä.»

Jokapäiväinen leipä kaiken perustana on yhtä tärkeä kuin ennen-
kin. Mutta kulttuurin – laajasti ottaen teatterin, festivaalien, konsert-
tien ja urheilun – merkitys ihmisten hyvinvoinnille on Suhosen mie-
lestä kasvanut rajusti 1970-luvun maailmasta.

Se ensimmäinen Pori, jonka Suhonen jätti taakseen 1971, oli vielä
selkeästi patruunoiden hallitsemaa, suljettua teollista maailmaa. Se jo-
ka avautui Rosenlewin entisistä ikkunoista kulttuurikeskustelun lo-
massa, näytti jo toisenlaiselta, avoimemmalta.

T e k s t i  R e i jo  Va h to k a r i
K u v a t  M a r k k u  N i s k a n e n

Alpo Suhonen

H Ä N

A
Toimitusjohtaja haluaa kaivaa esiin ytimen,

joka tekee Pori Jazzista ainutlaatuisen
festivaalin.
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Samalla ovenavauksella Su-
hosen kanssa Poriin asteli myös
toinen näkyvä jääkiekko- ja me-
diapersoona: Juhani Tamminen
otti johtaakseen kaupungin toi-
sen merkittävän ikonin, Porin
Ässät.

Porissa on aina katseltu ky-
räillen niitä, jotka tulevat ulko-
puolelta kertomaan, miten hom-
mat pitäisi hoitaa. Ulkopuolinen
Suhonenkin vielä on, vaikka on
Porissa kasvanut ja vaikka van-
hoja kavereita tulee kadulla vas-
taan.

»Ehkä tämä on merkki jon-
kinlaisesta ikkunoiden avautu-
misesta», Suhonen myöntää.

Suhoseen on
jo totuttu

Suhosen valinta Pori Jazzin toi-
mitusjohtajaksi ei enää kirvoit-
tanut sellaista määrää pilkkapu-
heita, johon Suhonen on taka-
vuosina tottunut vaihtaessaan
jääkiekon kulttuuriin ja taas ta-
kaisin.

»Tietenkin aina löytyy kyyni-
koita, jotka tuumivat, mitähän
tästäkin seuraa.»

»Elämä on erilaisia produk-
tioita. En minäkään ole aina voi-
nut valita, mitä teen. Asiat ta-
pahtuvat hirveän monen tekijän
summana. Nyt Porissa oli paikka
avoinna, ja minut valittiin sii-
hen.»

»Aloin siirtyä pois jääkiekosta
jo 23-vuotiaana, kun menin Fors-
san Lehteen toimitusharjoitteli-
jaksi ja samalla pelaajavalmenta-
jaksi maakuntasarjatason Fors-
san Palloseuraan. Mutta siinä kä-
vikin niin, että joukkue nousi lo-
pulta SM-sarjaan. Elämä kuljetti
jääkiekkouraani eteenpäin.»

»Kun tekemisistäni on oikein
ärsyynnytty, on sanottu, ettei se
olisi sinne NHL:ään päässyt,ellei-
vät kaverit olisi sitä sinne valin-
neet.Valintoihin sisältyi varmaan
jos jonkinlaisia ristiriitoja, mutta
jotkut ihmiset olivat sitä mieltä,
että minut kannattaa palkata.»

Alpo Suhosen medianäkyvyy-
den alku oli lopultakin suoma-
laiselle ilmastolle aika tyypilli-
nen: hän oli erilainen siinä ym-

päristössä, jossa hän vaikutti.
»Sivari-Suhonen» oli sopivan

särmikäs jutunaihe: hän valmen-
si jääkiekkojoukkuetta ja istui
siitä huolimatta taiteilijoiden
joukossa Kosmoksessa ja hörppi
punaviiniä. Toimittaja saattoi li-
säksi olla varma siitä, että sana-
valmiilta Suhoselta irtoaisi aina-
kin pari kirpeää kommenttia,
jotka ärsyttäisivät joitakuita.

Tietenkään ei muiden jääkiek-
koammattilaisten kannalta ole
ollut kovin mukavaa, että joku
julistetaan älyköksi »siitä huoli-
matta», että hän tekee työtään
jääkiekon parissa. Mutta tästä ei
voi syyttää Alpo Suhosta.

Suhosen esittämän kritiikin
keskeinen kohde on ollut yhteis-
kunnan, ja erityisesti urheiluelä-
män, jähmettyminen jonnekin
»brežneviläis-kekkoslaisen ajan»
suljettuun kulttuuriin ja autori-
tääriseen johtamiseen.

Suhonen on ilmoittanut usko-
vansa yksittäisten urheilijoiden
kokonaisvaltaiseen kehittämi-
seen ja henkilökohtaiseen vas-
tuunottoon. Lisäksi hän on sa-
nonut, ettei voiton hakeminen
keinolla millä hyvänsä ole hy-
väksyttävää, vaan myös urhei-
lussa pätevät ihmisyyden yleiset
eettiset periaatteet.

Suhoseen kohdistettu kritiikki

taas on painottanut sitä, etteivät
saavutetut tulokset ole nousseet
hienojen puheiden tasolle. Kri-
tiikin mukaan kaikesta näkee, et-
tei voittaminen ole kovin tär-
keää Suhoselle. Joskus perintei-
seen valmentamiseen tottuneet
pelaajat ovat jääneet suu auki
kuuntelemaan Suhosen puheita
ja jatkaneet ihmettelyä kentällä,
kun olisi pitänyt pelata.

Siitä Suhosta ei kuitenkaan ole
syytetty, että hän olisi tuuliviirinä
kääntyillyt milloin minkäkin vir-
tauksen kannattajaksi. Ilokseen
hän on nyt huomannut merkkejä
kehityksestä, jollaista hän on ko-
ko ikänsä toivonut ja josta hän on
niin paljon paasannut.

»Koivisto ja Ahtisaari rakensi-
vat Kekkosen ajasta hienon sil-
lan Halosen aikaan. Vähän sa-
moista asioista on kysymys yh-
teiskunnassa, esimerkiksi yri-
tyselämässä muutenkin.»

Paitsi tietysti urheilumaail-
massa, jonka järjestöt Suhosen
mielestä pysyvät tiukasti suljet-
tuina ja epädemokraattisina.

Epäviralliset
syövät virallisia

Alpo Suhoseen on tavattu luot-
taa silloin, kun tarvitaan joku sel-
vittämään kriisiä.

»Olen urani aikana seitsemän

kertaa mennyt kesken kauden
joukkueeseen, joka on syystä tai
toisesta vaikeuksissa.»

Kun jääkiekkovalmentaja me-
nettää otteensa joukkueestaan,
häntä kritisoidaan usein siitä, et-
tä »olisi pitänyt peluuttaa sitä tai
tätä pelaajaa ja ottaa aikalisä sil-
loin tai tällöin». Suhosen mu-
kaan kyse on kuitenkin yleensä
jostakin ihan muusta.

»Vasta kun menee sisälle krii-
siytyneeseen organisaatioon, nä-
kee epävirallisen organisaation,
todelliset valtasuhteet, jotka ei-
vät näy ulospäin. Joskus tilan-
netta on mahdoton selvittää, on
kyse sitten jääkiekkojoukkuees-

H Ä N

Suhonen ei ole pysynyt missään työpaikassa pitkään. »L o
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ta, teatterista tai mistä tahansa
organisaatiosta.»

Suhonen kokee erikoisalueek-
seen näiden »epävirallisten» ja
epäterveiden organisaatioiden
purkamisen, tilanteen tervehdyt-
tämisen.

Helsingin IFK:hon, Suhosen
edelliseen työnantajaan ennen
Pori Jazzia, kaivattiin kokenutta
valmentajaa aukomaan solmuja
ja ajamaan sisään nuoria pelaa-
jia. Keväällä päättyneestä ura-
kasta jäi hyvä maku niin Suho-
selle kuin IFK:n puheenjohtajal-
le Harri Tuohimaallekin, vaikka
play off -peleissä tuli puhtaasti
turpiin paikallisvastustaja Joke-
reilta.

Jokerien päävalmentajan pai-
kalta Suhonen sai potkut 1993.
Aika HIFK:ssa tasoitti Suhosen
pääkaupunkisaldoa.

»Jos nyt jostain pestistä on jää-
nyt hyvä fiilis, niin sitten nimen-
omaan IFK:n ajasta.»

Lähtöjä ja
haikeita lähtöjä

Suhonen ei ole pysynyt missään
työpaikassa pitkään.

»Voisihan syitä siihen yrittää
jotenkin älyllistää, mutta kai se
loppujen lopuksi on vain sisä-
syntyistä levottomuutta.»

Jos Suhonen pakotettaisiin va-

litsemaan, mitä hän vain ja eh-
dottomasti haluaisi loppuelä-
mänsä tehdä, hän haluaisi mie-
tiskellä elämän ja ihmisyyden
ulottuvuuksia.

Niitä hän on päässyt tarkkai-
lemaan ja kokeilemaan tähänkin
mennessä, kiitos lukuisten työ-
paikkojen.

Kaksi työpaikkaa, oikeastaan
lähtö niistä, on jäänyt kivenä
hiertämään Alpo Suhosen ken-
gässä. NHL-joukkue Chicago
Blackhawksista (2000) ja Turun
kaupunginteatterista (1992) Su-
honen sanoo lähteneensä »vas-
toin todellista tahtoaan».

»Pesti Turun kaupunginteatte-

rin johtajana oli minulle hieno
asia. Olin ehkä psykologisesti
turhan kulmikas ja sain ristirii-
dan aikaiseksi. Lopulta saneera-
sin itsenikin ulos.»

Chicagon ajasta Suhonen on
kirjoittanut kirjan Kausi sydä-
mestäni. Chicagon päiväkirjat
(WSOY 2001). Menestyspainei-
den lisäksi NHL:n ensimmäinen
eurooppalainen päävalmentaja
sai vaivoikseen sydänoireet, joi-
den takia Suhonen luuli pitkään
jäävänsä loppuiäkseen sairauslo-
malle.

Suomalaiset lääkärit suhtau-
tuivat kuitenkin amerikkalaisia
kollegojaan suoraviivaisemmin
Suhosen ongelmiin, jotka ehkä
joskus vaativat pallolaajennusta
tai vastaavaa hoitoa. Elämänta-
pojaan hän on muuttanut eikä
halua tehdä sydämestään sen
kummempaa numeroa.

»Chicagossa olisin halunnut
pari vuotta valmentaa.»

Pori Jazz kaipaa
ytimen kiillotusta

Onko Pori Jazzin pesti jälleen
yksi kriisipesäke, jota Alpo Su-
honen rientää selvittämään?

»Kulttuuriorganisaatio on ai-
na kriisissä, koska se ei tuota pol-
kupyöriä tai näkkileipää, joita
voidaan hiukan muunnella ih-

misten tarpeiden mukaan. Festi-
vaali syntyy ihmisten kokemuk-
sesta heidän mielessään.»

Porin festivaali ei viime vuon-
na saavuttanut yleisötavoittei-
taan, mikä merkitsi vajetta ta-
louteen.

»Jazzfestivaalien optimikatso-
jamäärä on ehkä noin 60 000.
Mutta vaikka se saavutettaisiin,
tuotantokustannukset nousevat
silti koko ajan.»

»Mutta ensin tulevat visiot,
sitten numerot», Alpo Suhonen
lainaa Kirsti Paakkasta.

»Suhosen aika» Porissa alkaa
oikeastaan vasta tämän kesän
juhlien jälkeen. Uusi toimitus-

johtaja on kuitenkin jo ehtinyt
miettiä omaa linjaansa.

»Työnimi on musiikin kuunte-
lun uskottavuus. Miten vahviste-
taan ydintä eli konserttia, jossa
muusikot ja yleisö kohtaavat toi-
sensa?»

Suhosen mielestä kaikkien
suurten tapahtumien ongelmak-
si on noussut tuotteistaminen.
Esimerkiksi jääkiekko-otteluissa
syöminen, juominen ja aitioissa
seurustelu ovat vaarassa muo-
dostua tärkeämmäksi kuin itse
jääkiekko-ottelu. Tuotteistami-
nen laskee varsinaisen tapahtu-
man tasoa.

Sama koskee suuria musiikki-
juhlia.

»Suuret kokemukset eivät
synny oheistoiminnoista. Ei ku-
kaan muistele kovin pitkään,
vaikka olisi ollut kuinka hauskaa
humalassa. Sen sijaan ainutlaa-
tuiset konserttikokemukset py-
syvät mielessä loppuelämän.»

Porissa ytimen etsiminen mer-
kitsee Suhosen mielestä ennen
kaikkea sisäkonserttien, klubi- ja
jamitapahtumien vahvistamista.
Kirjurinluodon ulkoilmakonser-
tit toimivat yhä mainiosti.

»Eikä kysymys ole mistään
jazzfestivaalin uudelleen keksi-
misestä, sehän olisi mahdotonta.
Taiteellinen johtaja Jyrki Kan-

gas on ollut tekemässä kaikkea
sitä, mikä Porissa on hyvää, jo
vuosikausia. Pikemmin kysymys
on keskeisten elementtien esille
nostamisesta ja kiillottamises-
ta.»

Alpo Suhonen suorastaan
edellyttää, että kaupunki ja
alueen talouselämä kantavat en-
tistä paremmin oman vastuunsa.

»Festivaali vireyttää kaupun-
kia 10 miljoonalla eurolla vuo-
sittain.»

»Eivätpä tienneet Porin ly-
seon pojat 1960-luvulla, että hei-
dän perustamansa festivaali tu-
kisi näin keskeisesti Porin elin-
keinorakenteen muutosta.» �

L oppujen lopuksi se on vain sisäsyntyistä levottomuutta.»

Nuorena miehenä

Kuka

� Alpo Suhonen, 55
� Ammatti: Porin Jazzin
toimitusjohtaja
� Perhesuhteet: elämän-
kumppani näyttelijä
Sinikka Sokka
� Ura: Jääkiekon SM-
kulta pelaajana Porin
Ässissä, valmentajana
vuodesta 1971: Nuorten
EM-kulta ja MM-pronssi,
kaksi Sveitsin mestaruutta,
ensimmäinen eurooppalai-
nen päävalmentaja
Pohjois-Amerikan NHL-
liigassa.
Turun kaupunginteatterin
johtaja 1991–92.

� Kimmo Nokikuru,
Alpo Suhonen ja Pertti
Mäkelä, kolme porilaista
palloilulupausta, seuraa-
vat penkkariajoa Porin
keskustassa joskus 1960-
luvun lopulla.

Siirryin Porin
lyseosta yhteislyse-

oon, kun en saanut lomaa
nuorten maajoukkueleiriä
varten. Silloinen lyseon
vararehtori, matematiikan
opettaja Jorma Särkkä
sanoi matematiikan ko-
keita palauttaessaan:
’Täällä on taas näitä
Suhosen maaleja. Pelkät
reunat vastauksissa.’

Ylioppilaaksi
Suhonen valmistui
Helsingissä.
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