Kukkalankaa
Ruotsissa vaikutti aikanaan pieni vetämö nimeltään Värnamo Tråd. Mekin toimitimme
sinne joitakin pikkueriä. Värnämostahan tulee ensiksi mieleen suuri asiakkaamme Hörle
Tråd.
Wire 2002-messuilla meihin otti yhteyttä tanskalainen herrasmies, joka kertoi edustavansa
Värnamo Trådia ja olevansa kiinnostunut kukkalangoista. Myyjämme Lennart Eriksson
otti yhteystiedot ja palasi asiaan. Saimme kuvauksen tuotteesta ja toimitimme yhden kiepin koe-erän. Nyt syksymmällä koitti sitten aika puhua nenätysten ja sopia jatkosta.
Emoyhtiö on amerikkalainen Smithers-Oasis Company, joka alunperin on erikoistunut
puutarhoissa, kasvihuoneissa ja kukkalaitteissa käytettävien vaahtoaineiden valmistukseen. Kukkien kanssa pelatessa jokainen on varmasti joskus törmännyt tiheärakenteiseen
sieneen, joka imee itseensä valtavan määrän vettä. Sieneen tökitään sitten kauniisti kukkia
pystyyn. Kukat kukoistavat kauan, koska vettä riittää.
Smithers-Oasis Company, jonka suojattu tuotenimi on Oasis, valmistaa monenlaisia sieniä, mutta on siinä ohessa hankkiutunut kukka- ja puutarha-alan yleistoimittajaksi. Yhtiö
toimittaa lähes kaikkea muuta kukkiin liittyvää paitsi kukkia.
Kukkalaitteisiin kuluu myös paljon lankaa. Siis ohutta ja huippupehmeää, mustaa, maalattua tai muovitettua hienoa lankaa, jolla kukka-asetelmat saadaan pysymään koossa. Sitä
kutsutaan myös myrttilangaksi Taatakseen oikean kukkalangan saannin Smithers-Oasis
Company meni ja osti Värnamo Trådin.
Värnamo Trådissa työskentelee kuusi henkeä. Heillä on normaali pehmeälle langalle sopiva veto- ja hehkutuslaitteisto sekä pintakäsittelyt. Lähin Smithers-Oasis-tehdas taas sijaitsee Tanskassa.
Tyypillinen kukkalanka on paksuudeltaan 1,7 – 0,6 mm. Sanomattakin on selvää, että
langan pitää kestää suit sait veto loppumittaan mekaanisti kuorittuna. Sitten lanka hehkutetaan ja useimmiten maalataan tai muovitetaan. myös sinkittyä käytetään. Valmiin tuotteen täytyy sitten taipua kevyesti kukansitojan käsissä.
Koe-erä vedettiin ja hehkutettiin. Uusi mahdollinen asiakas kutsui meidät sitten kylään.
Ennen tapaamista he lähettivät näytteen koe-erästä ja kysyivät, miksi lanka taipuu vähän
niin kuin mutkittain eikä juoheasti. Valmistauduin kertomaan tilakeskisen kuutiollisen kiderakenteen ilmiöistä, Cottrellin pilvistä, dislokaatioiden lukittumisesta, vanhenemisesta ja
myötörajasta.
Jo konttoritiloista näki, että firmalla menee hyvin. Istuimme pöytään ja saimme kupilliset
tuoksuvaa vahvaa kahvia eteemme. Toimitusjohtajan skandinaviska kuulosti mukavalta,
mutta tuotantopäällikön puheesta ei paljoa kostunut.
Kuulumisten jälkeen toimitusjohtaja pyysi anteeksi kysymystään langan taipumisesta. Se
on väärinkäsitys. Lanka on juuri sellaista kuin pitääkin. Pehmeää. Parasta! Siinä meni hienot prujut kiderakenteen saloista harakoille.
Langan tarve ei päätä huimaa, muutamia satoja tonneja vuodessa, mutta se kasvaa. Siis
valakaamme ja valssatkaamme pehmyttä Oasis-lankaa. Pysyvät morsiuskimput ja muut
kukkalaitteet kuosissaan.
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