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elevision vastenmielisin mainos pyörii tätä nykyä lastenohjelmien välissä. (Se päihittää kirkkaasti myös radiosarjan ykkösällötyksen, shoppailureissuja Rostockiin mainostavan rallatuksen Kyllä Saksa on überhauska maa.)
TV-mainoksen päähenkilö on naftisti toista kymmentään
käyvä pukujuniori kiiltävässä limusiinissaan, soreasäärinen
sihteeri avustajanaan. Miljonäärimikko kehuu ensin ostaneensa Helsingin
kiinteistöjä käteisellä mutta vaihtaneensa sitten korttiin, koska ”markkinat
muuttuvat”. Ohi ajaessaan pikku pohatta näkee konkurssin tehneen perheensä kodistaan ajettuna. Empii hetken, mutta toteaa sitten miehekkäästi
”ei kun ulos”.
Kuulehan, lilliputtiliikemies, koittaa se eräpäivä vielä sinunkin luottokorttilaskullesi. Onni sinulle, että kyse on sentään vain Monopoli-pelin modernista versiosta.
Onko piponi alkanut iän myötä kiristää, kun kyseenalaistan moisen mainoksen? Pelihän on vain peliä, ja tosielämä toista. Minustakin oli lapsena
hauska pelata Monopolia sisarteni kanssa. Liekö vanhanmallisen seteliversion syy, että luottokortin käyttö ei vieläkään ota luonnistuakseen.
Pelejä ja vempeleitä tärkeämpi on lapsuudenkodista saatu malli, joka
vaikuttaa pitkälti siihen, miten aikuisina suhtaudumme rahaan, työhön ja
toisiin ihmisiin. Meillä ei juuri rahasta puhuttu, mutta ymmärsin kyllä, että
pientilan ohra- ja sokerijuurikastilien piti riittää viisilapsisen perheen koko
vuoden tarpeisiin. Aika ajoin teki varmasti tiukkaa, mutta se ei koskaan näkynyt äitini vieraanvaraisuudessa. Leipomuksista riitti myös naapureille ja
sukulaisille. Uuden sukupolven suussa Marja-mummon piirakat maistuvat
edelleen maailman parhailta.
Perusasenne työntekoon syntyi juurikaspelloilla, joilla tienasimme vuoden taskurahamme. Kun urakka tuntui suurelta, ajatus kannatti siirtää välitavoitteisiin: tämä rivi valmiiksi, ja taas on markka taskussa.
Yrittäjyyteen sain esikuvaa kummisedältäni, jonka perustama yritys
kasvoi pienen paikkakunnan tärkeäksi työllistäjäksi. Sivusta seuratessani päättelin, että yrittäjä tekee paljon töitä ja pitää huolta työntekijöistään.
Traumanpuruksi sitä kai nykyään kutsuttaisiin, kun pöydän ääressä käytiin
läpi milloin työpaikalla sattunutta tapaturmaa, milloin irtisanomisia, jotka oli
huonona aikana pakko tehdä, jotta yritys pelastuisi.
Opin, että vauraus syntyy, jos on syntyäkseen, sivutuotteena ankarasta työnteosta ja halusta toimia oikein. Ja vaikka ei syntyisi, onpa ainakin
hyvä mieli hyvästä yrityksestä. Siksi suljen television lapseni silmiltä, kun
keskenkasvuinen kasinopeluri vinguttaa vinyylikorttiaan, retostelee omistavansa puoli pääkaupunkia ja häätää perheensä pihalle.
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