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S
uomalaisissa kilpapurjeh-
duspiireissä on totuttu pu-
humaan purjehtijaperheistä. 
Tallbergin perhe tai oikeas-
taan suku on monella mitta-

rilla se kaikkien aikojen perhe. 
Olympiamitaleja on jo vuodelta 1912, 

kun Peter Tallbergin isoisä Bertil ja iso-
setä Gunnar purjehtivat Tukholman kiso-
jen 8mR-luokassa Lucky Girl –veneellään 
pronssia. Peterin isä Eric Tallberg puoles-
taan purjehti kuuluisassa Kultapokaali –kil-
pailussa Long Islandilla Eljas Erkon Violet 
-kuutosen kipparina. 

Viidestä olympiapurjehduskokemuk-
sestaan Peter Tallberg on saanut jakaa neljä 
lähisukulaistensa kanssa. Tokiossa 1964 
sekä Mexico Cityn kisojen olympiarega-
tassa Acapulcossa 1968 hän purjehti Star-
luokkaa nuoremman veljensä Henrikin 
kanssa. 1972 Soling-projekti toteutui toisen 
pikkuveljen, Johan ”Jussi” Tallbergin se-
kä lankomies Ati Norrgårdin kanssa. Peter 
Tallbergin olympiapurjehtijan ura kruunat-
tiin Tallinnan olympiaradoilla jälleen Star-
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luokassa ja gastin tehtäviä hoiti tuolloin 
kaksikymppinen Mathias-poika.   

Dramaattinen Tokio
Olympiakokemuksista lopulta toinen yritys 
vuonna 1964 jäi tuloksellisesti parhaaksi. To-
kion neljäs sija Star-luokassa on monessakin 
mielessä kunnon jälkipelien arvoinen. Tuon-
aikainen olympialaisten pistelaskujärjestelmä 
oli jokseenkin omituinen eikä arvostanut ta-
saista sarjaa, vaan erityisesti lähtövoittoja se-
kä myös kakkostiloja. Tallbergien huikea sarja 
(2-4-3-4-4-(8)-1), joka myös päättyi komeaan 
lähtövoittoon, olisi tämän päivän pistelaskulla 
tuottanut hopeaa. 

On myös merkillepantavaa, että Peter 
Tallberg matkusti kisoihin metalliproteesi 
katkennen jalkansa suojana. Jalkapallo-ottelu 
Kielin regatan aikaan oli johtanut vakavaan 
urheiluvammaan, kun ruotsalaispurjehtijan 
jalka oli kovempaa tekoa kuin Tallbergin. 
Olympiaregatan tuulisempina päivinä Tall-
bergit eivät pystyneet jiippaamaan Squid III 
–nimistä Stariaan myötätuuliosuuksilla, vaan 
käännökset tehtiin vastatuulen kautta. 

- Siinä taisi mennä ainakin joku tulossa 
ollut mitali, Peter Tallberg muistelee Arto 
Terosen ja Jouko Vuolteen tuoreessa Peter 
Tallbergin elämäkertateoksessa ”Urana olym-
piakisat”.   

Epäonnen Acapulco 
Epäonnea ja vastoinkäymisiä riitti myös 
Acapulcossa ja Tallinnassa. Vuoden 1968 
olympiaregatan kahdessa ensimmäisessä 
lähdössä välinevauriot veivät veljekset Tall-
bergilta todella kovat sijoitukset. 

Avauslähdön kolmas sija vaihtui seit-
semänneksi puomin irrottua mastosta. 
Kakkoslähdön ylivoimainen johtoasema 
puolestaan muuttui yhdeksänneksi puomin 
katkettua kisan loppuvaiheessa, kun joukko 
takaa-ajajia saavutti suomalaiset aivan maa-
lilinjan tuntumassa. 

Katkenneen puomin aiheuttamasta 
katastrofista Tallbergit eivät koskaan toi-
puneet, eikä varapuomikaan ollut alkupe-
räisen veroinen. Loppuregatta oli vaikea ja 
lopputulos suuri pettymys, 11:s. 

Tallinnan kisojen alla isä-poika-kak-

Tallbergin purjehtijasuvun keulakuva on edustanut 
Suomea viisissä olympialaisissa ja lähes 40 vuotta 
KOK:ssa. Tänä vuonna Peter Tallbergin elämäntyö 
palkittiin SPV:n kultaisen ansiomerkin lisäksi Urheilu-
gaalassa.
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KUVAT  URANA OLYMPIAKISAT -KIRJA, NOC  

sikko Peter ja Mathias Tallberg olivat 
purjehtineet upeasti. Mutta olympia-
vuonna kotimatkalla Rion MM-regatasta 
Eurooppaan katosivat veneen mastot. 
Olympiaregattaan hankittu masto puoles-
taan tuli kisapaikalla yliajetuksi ja hidasti 
jatkossa suomalaisten menoa. 

Mathias Tallbergin mukaan isä-Peterillä 
oli myös liikaa tehtäviä, kun kisojen edetes-
sä hän joutui KOK:n jäsenenä ja kansain-
välisen lajiliiton varapuheenjohtajana käyt-
tämään kaiken lepoajan järjestötehtäviensä 
hoitoon. Fokus ja paras terä katosivat.  

Kovia tuloksia
Myös olympialaisten ulkopuolella Peter 
Tallberg hankki tukun vakuuttavia tuloksia. 
Veljensä Henrikin kanssa hän voitti Ranskan 
Toulonissa Suomen ensimmäisen purjehduk-
sen Euroopan mestaruuden Star-luokassa 
vuonna 1967. Samalta vuodelta tuli Tallber-
gin itsensä hyvin korkealle arvostama Finn-
jollan Gold Cupin (MM-kilpailut) neljäs sija 
Hangossa. 

- Voiton vei Saksan Willy Kuhweide, toinen 
oli Neuvostoliiton Valentin Mankin ja kolmas 

Saksan Uwe Mares, Tallberg muistaa edelleen 
erehtymättömästi. 

Finn-jolla oli Tallbergille kuitenkin vain 
”harrastus”. Star-luokan MM-regatassa Kielissä 
vuonna 1977 hän purjehti 17-vuotiaan Mathias-
poikansa kanssa kuudenneksi. Vasta kuudes ja 
viimeinen osapurjehdus pudotti suomalaiset 
mitalitaistosta.

Kultaan purjehti Yhdysvaltain legendaari-
nen Dennis Conner. Hän voitti avauslähdön 
11:nnen sijansa jälkeen jokaisen purjehduk-
sen. Tuon saavutuksen myös Mathias Tallberg 
nostaa korkeimmalle, kun häneltä kysytään 
hienointa purjehduskokemusta yhdessä Peter-
isän kanssa. 

- Olimme sinä vuonna pirun hyviä, kaik-
ki meni sujuvasti ja yleisesti ihmeteltiin, että 
miten se vanha ukko, ja vielä poikansa kanssa, 
Peter Tallberg kertaa elämäkertateoksessaan.

Perheyritystä ja KOK:ta
Vuosi 1976 oli Peter Tallbergin elämässä 
merkittävä, vaikka purjehtijana hän jättikin 
Montrealin tai paremminkin Kingstonin 
olympiapurjehdukset väliin. Hänet valittiin 
Suomen Purjehtijaliiton puheenjohtajaksi 

samana vuonna, kun hänestä tuli perheyritys 
Oy Julius Tallberg AB:n toimitusjohtaja sekä 
Erik von Frenckellin työn jatkaja Kansainvä-
lisessä Olympiakomiteassa. 

Sukuyrityksen johtajuus päättyi vajaa 
vuosikymmen myöhemmin Thomas Tall-
bergin operoimaan valtaukseen, jossa Peter 
Tallbergia kohdeltiin varsin kovakouraises-
ti. Hän jatkoi kuitenkin alalla Suomen Rau-
ta- ja Koneliikkeiden Yhdistyksen toimitus-
johtajana sekä perusti vanhojen edustusten 
pohjalta oman Toolmasters Oy:n, joka on 
edelleen perheen hallussa.

Kansainvälisen Purjehtijaliiton puheen-
johtajana Tallberg toimi kahdeksan vuotta 
(1986-1994), jona aikana olympiapurjehdus 
sai naisten omat luokat, joiden mukaantulo 
nosti olympialuokkien määrän seitsemästä 
yhteentoista. Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n toiminnanjohtajana vuodet 1994-1999. 
Vuoden 1992 Sevillan maailmannäyttelyssä 
Tallberg oli Suomen osaston pääkomissaari.

Olympiavaikuttaja Peter Tallbergin

1937 1958 20081980Syntyi 15. heinäkuuta Helsingissä Vihittiin Lauttasaaren  
kirkossa Ninansa kanssa.

Teki merkittävää työtä KOK:ssa ja toimitusjohtajana Julius Tallberg Oy:ssä. 
Mauno Koivisto vieraili  perheyrityksen satavuotisjuhlassa. 
  
 

Kantoi olympiasoihtua
Pekingin kesäolympialaisissa.1964 Kilpaili  Tokion olympialaisissa metalliproteesi  

jalassaan. Samaan aikaan Tallbergien perhe kasvoi. 
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P
eter Tallberg, 77, vastaan-
otti tammikuussa ansaitun 
elämänurapalkintonsa Ur-
heilugaalan juhlayleisön 
edessä. Lisäksi hänelle luo-

vutettiin 19. maaliskuuta SPV:n kultainen 
ansiomerkki.

Elämänurapalkintoaan Tallberg arvos-
taa eräänlaisena yhteenvetona. 

- Toimintani on olympialiikkeen osalta 
ollut hyvin kansainvälistä, enkä minä sen 
vuoksi ole pitkiin aikoihin ollut Suomessa 
kovinkaan aktiivisessa roolissa. Sikäli on 
hienoa, että myös täällä aikaansaannoksiani 
arvostetaan ja muistetaan, Tallberg kertoo 
Nauticille.

Kysyttäessä suomalaisesta uranjatkajasta 
Tallberg muistuttaa aikojen muuttumisesta: 

- Säännöt ovat tänä päivänä täysin eri-

laiset: halukkaita vapautuviin luottamus-
tehtäviin on 206 maasta runsain mitoin. 
Kymmentä paikkaa tavoittelee nyt parisa-
taa hakijaa. Monet suuretkin urheilijamaat 
ovat jääneet ilman KOK:n edustuspaikkoja, 
ja niinpä Suomella on ollut pitkään poik-
keuksellisen vahva asema kansainvälisessä 
olympialiikkeessä. 

Kysymykseen arvokkaimmasta purjeh-
dussaavutuksestaan Tallberg hetken muis-
teloiden jälkeen tiivistää: 

- Olympialaiset ovat aina olympialaiset, ja 
Tokion neljäs sija on siinä mielessä mieluisin 
muisto. Oltiin todella lähellä kultaakin…

Suomalaisen huippupurjehduksen ny-
kytilaa Tallberg pitää hyvänä, mutta koros-
taa jatkuvuuden tärkeyttä.

- Lontoohan oli hieno, ja sen ansiosta 
purjehduksen arvostus näkyy muun mu-

”Nyt nautin hienoista muistoista”
assa Olympiakomitean ja Opetus- ja kult-
tuuriministeriön kasvaneina panostuksina. 
Purjehdus on tällä hetkellä vahvassa ase-
massa. Mutta Rion projekti on hoidettava 
hyvin, ja sieltäkin on saatava onnistumisia, 
Tallberg sanoo. 

Ikävämpänä asiana Tallberg nostaa esiin 
Rio de Janeiron saastaiset purjehdusvedet.

- Tilannetta ei enää reilussa vuodessa 
korjata, ja se on hyvin surullista. Kun me 
purjehdimme Riossa MM-regatassa 1980, 
olivat rannat ja vedet upeassa kunnossa. 
Purjehdus oli yhtä juhlaa!

Nyt upean uransa muistoja läpikäyvällä 
Peter Tallbergilla on vakava paikka. Taiste-
lussaan syöpää vastaan hän on juuri saanut 
huonoja uutisia. 

- Nyt nautin jokaisesta hetkestä ja kai-
kista hienoista muistoista, päättää Tallberg. 

 

Arto Teronen ja Jouko Vuolle ovat 
laittaneet Peter Tallbergin kome-
an elämänuran kansiin. Kaksikko 
on tehnyt paljon töitä materiaalin 
kasaamisessa. Aikaa itse päähen-
kilön ja tämän lähipiirin parissa on 
vietetty reippaasti.
Tallbergin elämä on ollut tuulista, 
mutta enimmäkseen tuuli on ollut 

myötäistä. Hän on aikaansaava-
na ja kunnianhimoisena miehenä 
asettanut itsensä vaativiin paikkoi-
hin. Niin urheilijana kuin järjes-
tömiehenä ja yritysjohtajanakin 
hän on myös menestynyt huikean 
hienosti. 

Eero Lehtinen

Arto Teronen & Jouko Vuolle:

Urana Olympiakisat – Peter Tallbergin  
tuulinen elämä

EMG

1. Peter Tallberg palkittiiin elämäntyöstään tammikuussa 
2015 Suomen Urheilugaalassa.
2. Tallberg osallistui Swan Anniversary Turku -regattaan 
vuonna 2006.
3. SPV:n puheenjohtaja Samuli Salanterä ja entinen 
puheenjohtaja Juhani Kaskeala luovuttivat Peter Tallbergille 
SPV:n kultaisen ansiomerkin maaliskuussa 2015.
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