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Eetu Kupulisoja

”Ihmisen keho on tehty sym-
metriseksi. Tätä kuvaa seu-
raava ajatusleikki: Jos ih-
misvartalon voisi sulkea 
keskeltä kuin kirjan, sen mo-
lemmat puolet eli sivut osui-
sivat tasan toisiaan vasten. 
Yksilöllisten rakenteellisten 
seikkojen lisäksi etenkin ny-
kyaikainen istuva elämän-
tapa on lisännyt kehon epä-
tasapainoa. Samalla kehon 
symmetria on heikentynyt.”

Näin kuvaillaan älykkään 
jumppakepin TE3 Balan-
cen kotisivuilla. Älykeppiä 
ovat kehitelleet Ruuskan-
kylältä kotoisin oleva Ari 
Laakkonen ja hänen yh-
tiökumppaninsa Jarkko 
Kortelainen. Yrittäjistä 
Kortelaisella on vahva ur-
heilu- ja liikuntatausta, 
kun taas Laakkonen on 
hankkinut kannuksia tek-
nologia-alalla. 

Älykeppi sai alkunsa 
ruotsalaisen saunan lau-
teilla käydystä keskuste-
lussa, jossa Laakkonen ja 
Kortelainen pohtivat huo-
lestuneina, mikä ihmisiä, 
myös lapsia ja nuoria vai-
vaa, kun he ovat huono-
vointisia ja istuvat liikaa.

– Mietittiin, että eikö-
hän kanneta oma korsi ke-
koon. Näin harjanvarren 
nurkassa ja ajattelin, että 
siihen pitäisi saada jokin 
motivoiva, mittaava juttu. 
Silloin elettiin vuotta 2014, 
joten uskoin teknologian 
antavan myöden sellai-
seen, Laakkonen kertaa 
projektin alkuvaiheita.

Matka siihen, että Laak-
konen ja Kortelainen itse-
kään uskoivat keksineensä 
tuottoisan liikeidean, oli 
kuitenkin pitkä, mutta yh-
teiskunnallinen vaikutus 
kannusti heitä jatkamaan 

jalostustyötä.
– Matka on pitkä tästä 

eteenpäinkin, mutta nyt 
se on alkanut. Kovalla duu-
nilla päästään eteenpäin.

Uusi juttu 

vanhassa ympäristössä

TE3 on kehitellyt kolme 
erilaista keppiä: lapsille 
peli- ja leikkivälineeksi, 
kuntoilijoille liikeratoja ja 
kehonhallintaa paranta-
maan ja ammattiurheili-
joille tuottamaan dataa, 
jota voi hyödyntää harjoit-
telussa. Ammattilaistason 
keppi mittaa muun muassa 
hypyn korkeutta, liikkeen 
tehoa ja kiihtyvyyttä sekä 
tasapainon poikkeamia. 

– Keppi on herättänyt pal-
jon mielenkiintoa: se on 
ikään kuin uusi juttu iki-
vanhassa ympäristössä. 
Mitä olemme tutkineet, en-
simmäiset merkinnät kepin 
käyttämisestä liikuntaväli-
neenä ovat 1800-luvulta. 
Se on varmasti yksi maail-
man vanhimmista liikun-
tavälineistä, ellei kaikista 
vanhin, myös laulajana 
tunnettu Ari Laakkonen 
sanoo.

Kun keppi huomaa käyt-
täjän tekevän virheen, se 
alkaa täristä. Harjoituksen 
jälkeen käyttäjä voi kat-
soa, kuinka monta virhettä 
harjoituksen aikana tuli. 
Keppi kommunikoi myös 
älypuhelimen kanssa, jo-
ten harjoitteluaan on mah-
dollista seurata ja analy-
soida kepin oman pienen 
näytön lisäksi myös mobii-
lilaitteelta.

USA:n markkina

iso mutta haastava

Tällä hetkellä jumppakep-
piä myydään yhdysvalta-
laisen joukkorahoituspal-
velu Kickstarterin kautta. 

Sen avulla yrittäjät ovat 
haistelemassa USA:n mark-
kinoita. Ari Laakkonen nä-
keekin juuri rapakontakai-
sen suurvaltion tuotteen 
potentiaalisimpana mark-
kina-alueena.

– Suomalaisia arvoste-
taan Yhdysvalloissa, ja 
tuotettamme on pidetty 
siellä todella hyvänä jut-
tuna. USA on iso markkina, 
mutta myös valtavan haas-
teellinen. Ei meitä kuiten-
kaan kotoa sinne tulla ha-
kemaan.

Kepin ennakkotilaajat 
saavat tuotteen näillä nä-
kymin toukokuussa. Laak-
kosen mukaan keppiä on 
mahdollisuus muuttaa no-
peastikin, mikäli testikäyt-
täjien palaute antaa siihen 
aihetta. 

Jumppakepit valmiste-
taan Suomessa, eikä laa-
dusta tulla Laakkosen mu-
kaan tinkimään ainakaan.

– Lähtöarvojamme ovat 
olleet suomalaisuus, suo-
malainen ja skandinaavi-
nen muotoilu sekä tekno-
logiaan panostaminen. 

Laakkonen lähti Ruus-
kankylältä opiskelemaan 
Jyväskylän vuonna 2001 
armeijasta päästyään. Yh-
deksän vuoden jälkeen 
hän muutti pääkaupunki-
seudulle ja tällä hetkellä 
koti sijaitsee Espoossa. Ko-
tikontujaan hän ei silti ole 
unohtanut, vaan nivalalai-
suudestaan hän on ollut yl-
peä maailmallakin.

– Murre on edelleen 
vahva ja muistuttaa Niva-
lasta. Sen avulla saa usein 
aikaan positiivisia keskus-
teluja. Sen on huomannut, 
että pohjoispohjalaisia ar-
vostetaan työn saralla: 
meitä pidetään rehteinä, 
reippaina ja kovan työmo-
raalin omaavina.

Älykkäällä jumppakepillä tehtävät harjoitteet keskittyvät isojen lihasten, kuten vatsalihasten, vahvis-

tamiseen. Tämä parantaa kehon suoriutumismahdollisuuksia vaativistakin liikkeistä. 

KUVA TE3

Ari Laakkonen on omien yritysten lisäksi ollut vuosien varrella myös palkkatöissä. Hänellä on myös toi-

minnassa oleva konsultointifi rma, joka tekee yhteistyötä muun muassa kalajokisen yrityksen kanssa. 

KUVA TE3

Nivalalaislähtöinen 
Ari Laakkonen 
on päivittänyt 

maailman vanhinta 
liikuntavälinettä 

nykypäivään

Älykeppi antaa 
välittömän 
palautteen


