Aune ja Kalle Kaiharin rahasto
Punakaartilaisesta mesenaatiksi

R

ahasto perustuu kauppaneuvos Kalle Kaiharin
(e. Flinck, 3.8.1899–9.7.1989) lahjoituksiin, ja se tukee taloudellis-hallinnollisten aineiden opintoja sekä alan
tutkimusta.
Kaarle Vihtori Flinck syntyi Tampereella sahatyömies Kaarle Flinckin ja Hanna Aallon esikoiseksi. Kansakoulun käytyään hän meni töihin Tampereen Särkän sahalle, koska isän tulot eivät riittäneet
13-henkisen perheen elättämiseen. Samalla hän tutustui
työväenyhdistyksen toimintaan. Kansalaissodassa Flinck
oli punakaartissa ja haavoittui Tampereen taistelussa. Sodan jälkeen hän teki sekalaisia töitä,
mutta sai entisenä punakaartilaisena kokea usein syrjintää. Työn ohella hän
urheili TUL:n Yrityksen jäsenenä ja
pelasi ammattimaisesti biljardia.
Sosiaalisena ihmisenä Kalle Flink
solmi samalla kontakteja urheilu- ja seurapiireihin, mm. paitatehtailija Emil Eloon ja solmiotehtailija Karl A. Ebbiin, joiden
rohkaisemana perusti biljardilla
ansaitsemillaan rahoilla oman vaatetusliikkeen Tampereelle. Se menestyi lamavuosinakin niin hyvin, että
Flinck saattoi perustaa sivuliikkeen Tammelan kaupunginosaan. Kalle Flinck vaihtoi 1935 nimensä Kaihariksi Ylöjärven Kaiharinniemestä ostamansa
kesäpaikan mukaan.
Yrityksensä menestyksen myötä Kalle Kaihari pystyi keskittymään urheiluun. Hän oli itse olympiatason urheilija
ja toimi Yrityksen puheenjohtajana. Urheilun myötä hän
tutustui myös SVUL:n puheenjohtajaan Urho Kekkoseen.
Heistä tuli hyvät ystävät. Kaiharista tuli sittemmin presidentti Kekkosen luottomies, jota kutsuttiin leikkisästi
myös varapresidentiksi. Sodan jälkeen Kaihari toimi Tampereen Pyrinnön puheenjohtajana 1945–1953 sekä useissa
johtotason tehtävissä SVUL:ssa. Hänelle myönnettiin Pyrinnön kunniapuheenjohtajan arvonimi 1986 ja Suomen
urheilun suurristi 1980. Tampereella hän oli mukana mm.
Tampereen urheilutalosäätiössä ja Ratinan stadionhank-

Kalle Kaihari. Kuva: Vapriikin kuvaarkisto

keessa. Kaihari vaikutti muillakin
julkisen elämän saroilla: hänellä
oli merkittävä rooli Tampereen
Yhteiskunnallisen Korkeakoulun
muuttumisessa yliopistoksi ja
UKK-instituutin perustamisessa.
Talvisodan aikana Kalle Kaihari
oli väestönsuojelutehtävissä. Jatkosotaan hän lähti 42-vuotiaana vapaaehtoisena ilman sotilaskoulutusta. Sodan
aikana Kaihari oli perustamassa Tampereen
asevelikylää ja osallistui itsekin talkootöihin.
Tulevan vaimonsa Aune Esteri Leppäsen (26.6.1900–
27.4.1975) Kalle Kaihari tapasi 1918. Leppänen oli junanlähettäjä Manu Leppäsen ja Pauliina o.s. Takalan tytär.
Häitä vietettiin toukokuussa 1920, ja liitosta syntyi viisi
lasta. Kalle Kaihari avioitui toistamiseen 1981 Anja Kyllikki
Nummen (s. 1935) kanssa. Tästä liitosta hänellä ei ollut
lapsia.
Kalle Kaihari sai kauppaneuvoksen arvonimen 1948 ja taloustieteiden kunniatohtorin arvon 1980. Yhteiskunnallisen toimintansa lisäksi Kaihari muistetaan mesenaattina:
Kulttuurirahastolle tehdyn lahjoituksen lisäksi hän perusti
useita urheilua, taidetta ja tiedettä tukevia säätiöitä.
Osuuskunta Sigillum/Markus Kivistö

Pirkanmaan rahasto on perustettu vuonna 1961, ja se on yksi Suomen Kulttuurirahaston
seitsemästätoista maakuntarahastosta. Rahasto vaalii Pirkanmaan maakunnan henkistä ja
taloudellista kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä myös muuta
kulttuuritoimintaa. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti
merkittävät kulttuurihankkeet. Lisätietoja www.skr.fi/pi.

