
Jos tervehdit tuttavaa sanomalla ”terve”, hän 
mitä todennäköisimmin vastaa ”moi”. Jos sanot 
moi, hän vastaa terve.

Juuri koskaan tervehdittävä ei vastaa terveh-
dykseen samalla tervehdyksellä, jolla tervehtijä 
tervehtii. Omituista. Tähän liittyy luultavasti jo-
ku luonnonlaki tai perinnöllinen ominaisuus.

Jos sanot päivää, hän sanoo huomenta.
Jos sanot huomenta, hän sanoo moimoi.
Jos sanot moimoi, hän sanoo...
Tämä on aivan sietämätöntä! Ihmiset eivät 

pääse keskenään yhteisymmärrykseen edes ter-
vehtimisestä! Kuinka tällainen ihmiskunta voi 
mitenkään vastata ilmastonmuutoksen haastei-
siin?

Tähän täytyy olla olemassa jokin tieteellinen 
selitys.

Luonnontutkija Charles Darwin pani ilmiön 
merkille tutkimusmatkallaan Etelä-Amerikassa 
19. heinäkuuta 1835.

Päiväkirjamerkintä kertoo, että Perussa vie-
tettiin tuolloin itsenäisyyspäivää, jonka juhla-
messuun armeijan joukko-osastot toivat lippu-
tervehdyksensä. Mutta miten kävikään:

”Te Deum laudamus -hymnin aikana kunkin 
rykmentin oli määrä kantaa Perun lippua, mut-
ta yksi lipuista olikin musta lippu, jossa oli pää-
kallon kuva.”*

Ei siis edes maan armeijalla ollut tervehdysta-
voista tietoakaan. Mikään maa ei kärsi yhtä pa-
hasti anarkiasta kuin Peru, Darwin kommentoi 
järkyttyneenä.

Myöhemmin hän kirjoitti ongelman teoreet-
tista puolta laajemmin valottavan teoksen La-
jien synty, jossa hän kuitenkin paljonpuhuvas-
ti vältti mainitsemasta Perun itsenäisyyspäivän 
viettoa sanallakaan, luultavasti juuri siksi, että 
maan tapakulttuuri oli niin rempallaan. **

Teoksessaan Arkielämän psykopatologiaa sie-
lutieteilijä Sigmund Freud viittaa ohimennen 
tervehtimistapoihin ja niihin liittyviin muisti-
häiriöihin, joista sittemmin on ruvettu käyttä-
mään nimitystä ”freudilainen lipsahdus”.***

Toisaalta fyysikko Albert Einstein laski jo 
suppeassa suhteellisuusteoriassaan (1905), ett-
ei kohteliainkaan tervehdys käytännössä miten-
kään voi tavoittaa tervehdittävää henkilöä valon 
nopeutta suuremmalla nopeudella, joten aina-
kaan ajan puutteesta ei huolimaton, vääränlai-

nen vastaus tervehdykseen voi johtua.****
Tässä kaikki tällä kertaa. Nähdään taas.
Moi.*****

tapio.lahtinen@hameensanomat.fi

*Ks. Charles Darwin: Beaglen matka (Helsinki 2008). 
Samassa yhteydessä Darwin esittää eräitä kiintoi-
sia havaintoja Liman lähikukkuloiden kasvistosta, 
josta hän erityisesti nostaa esiin kauniit keltaiset lil-
jakasvit, joita kutsutaan nimellä amancaes. Ks. ibid. 
s. 324.
** On merkillepantavaa, ettei Darwin viittaa lain-
kaan perulaisten tervehtimistapoihin tässä yhtey-
dessä. Useiden tutkijoiden mielestä syynä on se, 
ettei hänen tervehdyksiinsä vastattu tai jos vastat-
tiin, vastattiin erilaisella tervehdyksellä. (Vrt. tämän 
kirjoituksen ed. kpl).
*** Perulaisten – saati suomalaisten – outoja ter-
vehtimistapoja Freud ei käsittele käytännössä lain-
kaan. ”Freudilainen” lipsahdus kenties tämäkin! O 
tempora, o mores!
**** A. Einstein: Über die spezielle und die allgemei-
ne Relativitätstheorie (Valittujen Palojen Kirjavaliot 
1917). Ks. myös P. Koskimies: Pupu Tupuna halkai-
see atomin (Riihimäki University Press 1980). Ter-
vehtimisen suhteellisuusteoriaa valottaa kiintoisasti 
myös egoistiikan dosentti T.T.A. Mikkonen teokses-
saan Ettekö Te Tiedä Kuka Minä Olen (omakustan-
ne) sivuilla 692-18709.
*****Tilanteesta riippuen vaihtoehtoisesti myös 
heippa tai näkemiin. Jääkää hyvästi. Hasta la vista. 
Töttöröö, taukit. Ks. myös Matti ja Teppo Ruoho-
nen: Pidä itsestäsi huolta, jos lähden täältä ennen 
sua.
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Kiipeilyseinä rullaa  
Riihimäeltä maailmalle
Neljä vuotta ja  

450 000 euroa 

maksaneella  

rullaavalla  

kiipeilyseinällä on 

vielä matkaa  

markkinoille.

Riihimäki
Anu Kankaansydän-Lahtinen

Finanssikriisin kuvittelisi tal-
tuttavan valmiille tuotteelleen 
markkinoita raivaavan yrittäjän 
innon. Neljä vuotta rullaavaa 
kiipeilyseinää ideasta valmiiksi 
ClimbStation-tuotteeksi kehit-
tänyt Kaarle Vanamo kumoaa 
kuvitelmat.

– Tässä vaiheessa riittää, että 
saamme yhden tai kaksi laitetta 
myytyä. Pään auki saaminen ja 
tuotteen hyödyllisyyden todis-
taminen on yhtä vaikeaa nousu-
kaudella kuin taantuman keskel-
lä. Rahoituksen tai asiakkaiden 
saaminen on sitkeää työtä, sa-
noo Kaarle Vanamo.

Vaikka taival on ollut takkui-
nen, Vanamo ei kadu jo neljä 
vuotta ja 450 000 euroa maksa-
maan tullutta urakkaa. Mielessä 
hahmottuu jo uusia ideoita, joita 
mies lähtee viemään eteenpäin, 
kun kiipeilyseinän tulevaisuus 
on turvattu.

Uuden idean tuotekehitys 
voi olla lähellä, sillä juuri nyt 
ClimbStation osallistuu Münc-
henissä ISPO-Winter-messuille, 
joilla esitellään uusia keksintöjä. 
Kaarle Vanamo hakee messuilta 
avausta kansainvälisille markki-
noille.

– Vaikka tuote on nyt valmis, 
koko prosessi on oikeastaan 
puolivälissä. Tuotannon käyn-
nistäminen edellyttää kysyn-
tää, joten käyttäjien on päästä-
vä kokeilemaan kiipeilyseinää. 
Jos buumi syntyy, ja liikuntakes-
kuksissa halutaan käyttää kiipei-
lyseinää, joutuvat keskukset vas-
taamaan asiakkaiden toiveisiin.

Keksintö on ollut jo kokeilta-
vana Suomessa muutamassa pai-
kassa, mutta lyhyet koekäyttö-
jaksot eivät ole vielä tuottaneet 
tulosta. Uusi tuote on asiakkaal-
le riski, sillä kokemuksia on vä-
hän.

– Ilmeisesti on epäilty, ettei lai-
tetta voi käyttää ilman ohjaajan 
läsnäoloa. Kuitenkin tämän lait-
teen idea perustuu turvallisuu-
teen ja pitkälle kehiteltyyn tieto-
tekniseen automaatioon. Turval-
lisuusriskit on minimoitu.

Suomessa ei 
suosita suomalaista
Suomessa pidetään yllä käsitys-
tä, että niin kuluttajat kuin yrit-
täjät suosisivat hankinnoissaan 
suomalaisuutta. Kaarle Vanamo 
väittää toista kokemuksiensa pe-
rusteella. Todellisuudessa suu-
ret kansainväliset brändit ohit-
tavat kotimaiset tuotteet ainakin 
kuntosalilaitemarkkinoilla.

– Yrittäjät odottavat edullista 
hintaa ja korkeaa tuottoa, vaikka 
ne harvoin kulkevatkin käsi kä-
dessä. Suomalainen uutuustuote 
mielletään helposti kalliiksi ris-
kiksi, kun takana ei ole vuosien 
kokemusta ja vahvaa yritystä tu-
kemassa markkinointia. Tun-
temattomana on vaikea päästä 
neuvottelupöytään asti, Vanamo 
sanoo.

Vanamo muistuttaa, että 
jos markkinat saataisiin auki 
ClimbStationille, toisi tuotteen 

valmistaminen uusia työpaikko-
ja kotimaahan.

– Tämä ei kuitenkaan riitä va-
kuuttamaan markkinoita.

Vaihtoehto on, että mallisuo-
jauksesta ja patentista huolimat-
ta joku ulkomainen valmistaja 
kopioi idean tai tarjoutuu osta-
maan ClimbStationin oikeudet 
Joyride Games oy:ltä, jonka pää-
osakas Kaarle Vanamo on.

– Jos esimerkiksi Münchenis-
sä vaikkapa italialainen iso kun-
tolaitteiden valmistaja tarjoutuu 
ostamaan oikeudet tuotteen val-
mistukseen, totta kai sitä harkit-
taisiin vakavasti. Ikävä kyllä sil-
loin hyöty karkaa maailmalle ja 
suomalaiset ostavat tuotteet jäl-
kijunassa Italiasta tai Kiinasta.

Uusi tuote 
vaatii paljon työtä
Rullaavan kiipeilyseinän kehitte-

ly käynnistyi, kun Kaarle Vana-
mo hankki vuonna 2003 Yhdys-
valloista kiipeilysimulaattorin 
tuodakseen tuotetta Suomeen. 
Rullaavia seiniä on ollut käytös-
sä jo 1980-luvulta lähtien.

Lähinnä lasten huvipuisto-
käyttöön tarkoitettu jenkkituo-
te osoittautui kuitenkin liian al-
keelliseksi, hankalaksi ja vai-
keasti kuljetettavaksi.

– Listasin parinkymmentä pa-
rannusehdotusta konseptiksi ja 
lähdin ideoideni kanssa Tekno-
polikseen hakeutuakseni yritys-
kehittämöön. Syntyi liiketoimin-
tasuunnitelma, jonka nojalla Te-
kes myönsi 60 000 euroa tuote-
kehityslainaa kehitystyöhön.

Yrityskehittämöstä ei lopul-
ta jäänyt yrittäjälle juuri mitään 
käteen. Vanamo ohjattiin yhteis-
työhön konepajan ja sähkösuun-
nittelijan kanssa, mutta kum-
mallakaan ei ollut kiipeilyseinän 

vaatimaa osaamista.
– Ensimmäisessä vaihees-

sa kului kahden vuoden aikana 
200 000 euroa hukkaan. Toisaal-
ta olisi ihan älytöntä ajatella, et-
tä mitään saataisiin synnytetyksi 
ilman oppirahoja ja virheinves-
tointeja.

Prototyypin rakentaminen al-
koi tosimielessä vasta, kun Kau-
hajoelta löytyi suhteiden avulla 
konepaja ja edelleen sähköyri-
tys, joiden kanssa suunnittelu ja 
toteutus onnistui alusta lähtien.

Tekes on myöntänyt hankkee-
seen kaikkiaan noin 300 000 eu-
roa ja loput on hankittu yksityi-
siltä osakeyhtiöön mukaan läh-
teneiltä piensijoittajilta. Myös 
Keksintösäätiö osallistui hank-
keeseen lähes 40 000 eurolla.

Tekesin rahoitus on myönnet-
ty kehitystyöhön ja maksetaan 
vasta jälkikäteen. Yrittäjän on 
pystyttävä hankkimaan pankista 

tai yksityisiltä ennakkorahoitus.
– Pankki ei hyväksy Tekesin ra-

hoituspäätöstä vakuudeksi, joten 
yksityisten panos on välttämätön. 
   Vanamo itse omistaa osakeyh-
tiöstä 60 prosenttia ja on sijoit-
tanut 80 000. Yhteensä yhtiös-
sä on neljätoista pienomistajaa. 
(HäSa)

Rullaavaa ja kiipeilijän liikkeiden mukaan automaattisesti säätyvää seinämää pitkin pystyy kiipeämään pitkiä matkoja. Auto-
matiikka vaihtaa seinämän kallistusta ja seinämään nopeutta kiipeilyn aikana, esittelee laitteen kehittelijä Kaarle Vanamo.

AnU KAnKAAnSyDän-LAHTinEn / HäSA

Olisi ihan älytöntä 
ajatella, että  
mitään saataisiin  
synnytetyksi ilman 
oppirahoja ja virhe- 
investointeja. 

Kiinalaista uuttavuot-
ta kutsutaan Kiinassa 
nimellä chunjie, kevät-
juhla. Se on kiinalais-
ten vuoden suurin juh-
la ja perhetapahtuma, 
joka vietetään läheisten 
seurassa. Kiinalainen 
kalenteri kulkee kuun 
kierron mukaan, ja tänä 
vuonna kalenterin vuo-
si 4707 alkaa tammi-
kuun 26. päivä. Samal-
la vaihtuu hurmaavan 
rotan vuosi ahkeruutta 
symboloivaksi häräksi.

Kevätjuhlaa viete-
tään läheisten seuras-
sa ja sen ajaksi kaikki 
kiinalaiset pyrkivät ko-
tiseuduilleen. Muuta-
man viikon ajan maan 
rauta- ja maanteillä 
matkustaa satoja mil-
joonia ja matkalippu-
kauppa käy kuumana. 
Lippuja jonotetaan päi-
väkausia, sillä kaupun-
geissa uurastaville siir-
totyöläisille kevätjuhla 
on vuoden ainoa mah-
dollisuus matkustaa 
kotiseuduilleen.
 Suosituin kulkupeli on 
yhä juna. Tänä vuonna 
asemat ovat täyttyneet 
muovisäkkeihin pakat-
tuja omaisuuksiaan raahaavista maalaisista jo 
viikkoja ennen itse juhlapäivää. Kotiin on pääs-
tävä, joten ilman istumapaikkaa jääneet sinnitte-
levät vaikka seisten koko pitkän matkan ajan.

Kodit valmistellaan juhlaan puunaamalla ne lat-
tiasta kattoon. Vanha vuosi kannetaan roskasä-
keissä ulos. Jos rahaa on, hankitaan tilalle uusia 
vaatteita, kenkiä ja astioita. Uuden alun merkiksi 
voidaan käydä myös parturissa ja maalata kodin 
seinät. Tänä vuonna uuden hankkimista hillit-

see kuitenkin kasva-
va huoli maan talou-
den tilasta. Tavaroi-
den ostamisen sijaan 
moni laittaa juaninsa 
nyt säästöön.

Talousvaikeuksis-
ta huolimatta juh-
lassa syödään hyvin. 
Aterialla tarjotaan 
kalaa, mutta sitä ei 
kuulu ahmia koko-
naan, sillä juhlapöy-
dässä se on vaurau-
den ja runsauden 
vertauskuva. Sitten 
käydään rukoile-
massa. Vaikka vat-
sat ovat jo täynnä, 
syödään puoliltaöin 
vielä taikinanyytte-
jä. Seuraavana päi-
vänä vieraillaan su-
vun vanhimpien 
luona ja annetaan 
rahalahjoja perheen 
pienimmille.

Aattoillan ykkös-
viihteeksi noussut 
Kiinan keskustele-
vision CCTV:n uu-
denvuoden gaalaoh-
jelma. Tanssia, lau-
lua, sketsejä ja pro-
pagandaa yhdistele-
vällä viihdemarato-

nilla oli viime vuonna 400 miljoonaa katsojaa. 
Joka vuosi oman osansa hauskuudesta luovat 
myös ohjelman heppoinen laatu ja juontajien 
kömmähdykset.

Viime vuoden gaalaohjelmassa muistettiin 
nyt rautatieasemilla tungeksivia rutiköyhiä maa-
laisia. “Laulu siirtotyöläisille” näytti, kuinka pul-
leanterveet nuorukaiset heiluttelivat iloisessa 
rytmissä vasaroitaan isänmaan puolesta. (HäSa)

Sari Autio

Kiinaa aloittelijoille

Säkkikansan vaellus.
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Suhonen
Pidätkö häistä?
Kärsit siis herpeksestä!
Kenellä ihmispoloisella on huonot hiukset, 
rasvainen iho, noloissa tilanteissa puhkeava 
huuliherpes ja krooninen hiivatulehdus? Mei-
dän häät -ohjelman katsojalla, ilmeisesti.

Digitallentimet ovat onnistuneet vieraan-
nuttamaan tv-mainonnasta. Kun televisiosta 
on tottunut katsomaan vain omat suosikki-
ohjelmansa ja nekin ilman mainoskatkoja, oli 
vieraan ohjelman seuraaminen ihan lähetys-
hetkellä kuin hyppy tuntemattomiin vesiin.

Ja mainokset. Niitä uutuusohjelmassa riitti. 
Niihin tuli myös kiinnitettyä negatiivista huo-
miota, sillä tavattoman harva niistä oli suun-
nattu minulle.

Tv-mainosten sijoittelusta sattuma on kau-
kana. Mainostajat haluavat tutkittua tietoa 
siitä, millaiset ihmiset katsovat mitäkin ohjel-
maa, jotta jokainen mainoseuro tuottaisi mah-
dollisimman suuren hyödyn. Hiivatulehdus-
lääkemainoksia ei kannata näyttää miehille tai 

mainostaa kalliita luksustuotteita köyhille.
Jos samaa soveltaa toisin päin, niin voi-

si sanoa, että ”kerro minulle mitä ohjelmia 
katsot, niin minä kerron millaisista vaivoista 
kärsit”.

Ja sen takia voinkin vain toivottaa voimia ja 
jaksamista Meidän häät -ohjelmaa katsoville. 
Kyllä se siitä, vaivaasi on jo tehokkaita lääk-
keitä.

Minä,  
lamanruokkija

Älä ruoki lamaa, osta kotimaista – tai osta 
edes kotimaiselta kauppiaalta. Vaan voiko 
lamantorjunnan nimissäkään heittäytyä tyh-
mäksi ja kylvää rahaa surutta? Tämän ongel-
man eteen tuli jouduttua tällä viikolla.

Oma lamantorjuntaselkärankani ei ole 
kovin vahva, sillä sorruin tekemään – jälleen 
kerran – dvd-hankinnan ulkomailta. Toisaalta 
en varmaan ole ainoa, joka tässä tilantees-

sa olisi tehnyt samoin. Vai pitäisikö kaikesta 
ruveta maksamaan kymmenkertaisia summia 
vain siksi, että rahat pysyisivät kotimaassa?

En tiedä mitä brittiläiset dvd-kauppiaat 
tekevät toisin kuin suomalaiset, mutta kulutta-
jana on ihan oikeasti hienoa saada haluamansa 
levy kolmessa päivässä kotiin kannettuna 1,59 
eurolla. Suomesta tilattuna pelkät postikulut 
olisivat nousseet 5–6 euroon ja halvin kotimai-
nen nettikauppa, joka levyä edes myi, pyysi 
siitä 12 euroa.

Brittikaupan hinnoilla ei kukaan varmasti 
rikastu, mutta oli lama ovella tai ei, niin oma 
lompakko on lähin.

Näytä kätesi, 
Kim!

Ulkomaansivuja tekevä työkaveri teki mie-
lenkiintoisen huomion: Pohjois-Korean Kim 
Jong-Il ei esiinny enää missään ilman käsinei-
tä.

Pitkään julkisuudesta kateissa ollut diktaat-
tori on viime aikoina esiintynyt poikkeuksel-

lisen monissa ”uutiskuvissa”. Ilmeisesti Kimin 
mahdollisesta kuolemasta liikkuneet arvelut 
ovat saaneet Pohjois-Korean propagandaväen 
aktiiviseksi, sillä nyt toimituksiin satelee kuvia 
suuresta johtajasta tarkastamassa milloin 
mitäkin traktori- tai makeistehdasta.

Kaikissa kuvissa Kim patsastelee sama 
ankeanharmaa takki yllään ja hiihtokäsineet 
tiukasti käsissään. Kimin takana seisoo aina 
hänen adjutanttinsa samanlainen takki pääl-
lään.

Ja Kimhän nimenomaan patsastelee, sillä 
hän ei koskaan näytä tekevän käsillään mitään. 
On vain ja möllöttää hanskat kourassa.

Onko Kim todellakin saanut käsien toimin-
taan vaikuttaneen halvauksen, kuten jotkut 
veikkaavat? Vai onko Kim kuollut ja tilalle on 
vaihdettu muuten samannäköinen näytteli-
jä, jonka kädet ovat rumat? Ja miksi jokainen 
kuva vaikuttaa Photoshopissa kasatulta?

Pohjois-Korean yritys vakuuttaa länsi Kimin 
hyvästä voinnista herätti enemmän kysymyk-
siä kuin mihin se pystyi vastaamaan.

Kimin tarkoin varjeltu salaisuus. 
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