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� Eräreissuilla sattuu ja tapahtuu.
Terävät oksantyngät vaanivat,
nuotiotulen kipinät lentelevät,
puukko lipsahtaa väärään paik-
kaan jne.

Nykyajan mikrokuituiset asujen
päällyskankaat ovat erityisen ar-
koja kipinöille ja liialle lämmölle.
Erään kerran raskaan jahtipäivän
jälkeen istahdin kämpän kamiinan
viereen sillä seurauksella, että ta-
kin hiha osui tulikuuman kamiinan
kylkeen ja yhdessä humahduk-
sessa päällyskangasta hävisi mel-
koinen laikku savuna ilmaan. On-
neksi kalvo ei vahingoittunut, jo-
ten siitä selvisi paikkalapun lii-
maamisella hihaan.

Kaverille kävi huonommin. Hän
oli palannut metsästysretkeltä ko-
tiin, jätti erätakkinsa tuolin selkä-
nojalle ja otti pienet nokkaunet
sohvalla. Kaveri heräsi virkisty-
neenä, mutta koira hiippaili nur-
kissa korvat luimussa.

Syy koiran käytökseen selvisi
nopeasti.Se oli purrut takin hihaan
reiän ja mutustellut hihan nahkai-
sen tampin. Ilmeisesti takissa oli
niin paljon jäljellä riistan hajua,et-
tei metsäverinen koira voinut hil-
litä itseään.

Useamman sadan euron hintai-
nen takki näytti täysin käyttökel-
vottomalta. Kunnes löytyi osaava
korjaaja ihan kotimaasta.

Ompelijaa aina tarvitaan

Närpiössä toimivassa Gore-Tex
Service Centerissä osataan kursia
kokoon melko pahastikin vahin-
goittuneita kalvoasuja.

Sen vetäjä Christine Rosenback
aloitti uransa Tukholmassa 1960-
luvulla hienoja uniikkiasuja val-
mistavassa ompelimossa, jonka
asiakkaina oli Tukholman seura-
piirien kermaa ja kuninkaallisten
kavereita.

”Kyllä se oli unelmatyö, kun sai
tehdä pukuja upeista kankaista.
Joskus pääsi itsekin päälle katso-
maan,miltä valmis puku näytti,kun
asiakkaat kutsuivat esim.häihinsä.”

Christinen tie vei seuraavaksi Al-
gotsin suurelle vaatetustehtaalle
Närpiöön, jossa hän viihtyi yli 20
vuotta. Tehdas toi suuren määrän
työpaikkoja alueen naisille ja työ-
hön hakeuduttiin Lapista saakka.

”Se oli todellista kulta-aikaa när-
piöläisille poikamiehille, kun pie-
nellä paikkakunnalla äkkiä suo-
rastaan vilisi kauniita nuoria nai-

Kalliit kalvoasut ovat varsin kestäviä,
mutta joskus haverin seurauksena 
asuun tulee reikä tai viilto tai palojälki.
Mutta ei hätää, asu ei ole välttämättä 
vielä menetetty.

Kalliit kalvoasut ovat varsin kestäviä,
mutta joskus haverin seurauksena 
asuun tulee reikä tai viilto tai palojälki.
Mutta ei hätää, asu ei ole välttämättä 
vielä menetetty.

JUHA JORMANAINEN

Kalvoasun korjaus 
onnistuu
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sia.Kyllä silloin peräkammarin po-
jatkin alkoivat liikkua ihmisten il-
moilla ja moni poikamies haki teh-
taalta töitä.”

Algotsin tehdas aiheutti myös
vastustusta ja närää paikkakun-
nalla. Kaikki eivät olleet lainkaan
tyytyväisiä siihen, että naiset kä-
vivät töissä. Monen maatilan hoi-
to jäi isäntämihille,kun vaimo läh-
ti tehtaalle töihin.Naisilla oli omaa
rahaa ja tasa-arvo alkoi toteutua
varsin karulla tavalla.

Mutta 90-luvulla tekstiiliteolli-
suus muutti Kaukoitään ja Viroon.
Virossa Christinekin työskenteli
muutaman vuoden erilaisissa ali-
hankintatöissä.

Vuonna 2001 etsittiin Gore-Tex-
vaatteiden korjaajaa Suomeen ja
Christine lähti kokeilemaan siipi-
ään siinä hommassa. Aluksi kor-
jattavana oli Jan Sportin reppuja,
joilla oli huikea 30 vuoden takuu.

”Siitä se hiljalleen lähti käyntiin.
Muun muassa liikkeet, jotka myi-
vät Gore-kalvollisia moottoripyö-
räpukuja,lähettivät asiakkaita.Ny-
kyisin purjehdus- ja hiihtoasut
muodostavat osan työstä ja met-
sästysvaatteet tulevat korjauk-
seen säännöllisesti ennen hirvi-
kauden alkua. Uudenvuoden jäl-
keen on myös odotettavissa kor-
jattavaa, kun ilotulitusraketit kä-
räyttävät asuihin reikiä.”

”Emme pelkästään korjaa va-
hingoittuneita asuja, vaan teem-
me myös muutostöitä.Jos lahkeet
ovat liian pitkät tai lyhyet,teemme
niistä sopivat. Samoin hihojen pi-
tuutta voi säätää.”

”Housuissa yleisin muutostyö
on vyötärön leventäminen, mikä
on hyvä muistaa, jos löytää muu-
ten sopivan kalvoasun.Muutaman
kerran olemme valmistaneet
myös kokonaisen asun takkei-

Kun paikat oli ommeltu kohdal-
leen,saumat teipattiin oikeaoppi-
sesti,myös vuoriin ommeltiin paik-
ka ja hihan repeytynyt tamppi ra-
kennettiin uudelleen. Aikaa kului
reilu tunti ja tuloksena oli täysin
käyttökelpoinen ja toimiva takki.
Paikan kohta ei tahdo edes huo-
mata, ellei asiasta tiedä.

Korjaustyö maksoi noin 50 eu-
roa, mutta olisin ollut valmis mak-
samaan paljon enemmänkin.Vaik-
ka nykymaailmassa huipputekno-
logia jyrää,niin kyllä perinteisiä kä-
sityön taitajia tarvitaan edelleen.

”Toimitusaika on noin viikon
verran ja korjattavat vaatteet voi
lähettää joko postin tai Matka-
huollon mukana. Närpiössä kaikki
kyllä tietävät, missä me olemme.
Korjatut vaatteet lähetämme
asiakkaille postiennakolla.”

”Mutta yhtä asiaa haluan koros-
taa. Muistakaa pestä asut ennen
kuin lähetätte ne korjattaviksi. Li-
kaisia asuja ei voi korjata ja silloin
me joudumme veloittamaan pe-
susta erikseen”, Christine opasti.

Lisätietoja antaa Gore-Tex Ser-
vice Center, Närpiö, puh. (06)
224 1801 tai 040 586 5765.Christi-
ne puhuu sujuvasti myös suomea.

neen,housuineen ja liiveineen sel-
laisille asiakkaille, joille ei ole ollut
tarjolla kaupan valikoimissa sopi-
via kokoja.”

”Kaikkia kalvoasuja emme vali-
tettavasti pysty korjaamaan ja ku-
luneet pelastautumispuvut kuu-
luvat yleensä niihin. Jos kalvo on
lähtenyt irti päällyskankaasta, si-
tä ei saa enää kiinnitettyä paikoil-
leen”, Christine Rosenback täs-
mensi.

Gore-takin korjaus

Christine ei edes hätkähtänyt,kun
näytin hänelle koiran järsimää am-
mottavaa aukkoa kaverin asun hi-
hassa, vaan ryhtyi tarmolla työ-
hön. Sain seurata aitiopaikalta,
kuinka huippuammattilainen
työskentelee. Muutaman hanka-
lamman ompeluvaiheen aikana il-
massa oli suorastaan sähköä.

”Kun eteen tulee tavallista han-
kalampi homma, niin mieheni Bo
lähtee aina ulkoilemaan ja jättää
minut kamppailemaan yksin kai-
kessa rauhassa kankaan kanssa”,
Christine tunnusti.

Näin maallikon silmiin tuntui
täysin käsittämättömältä, kuinka
nopeasti ja siististi paikkaus sujui.

� Lähtötilanne vaikutti toivottomalta. Ammottava reikä ja hihan
tamppi poissa. Miten reikä saadaan vedenpitävästi umpeen?

� Takki on jälleen käyttökunnossa.Taitavissa käsissä takki sai lisää
käyttövuosia ja paikkauksen jälkiä tuskin huomaa.
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Auta! Itämerellä ja sen lajeilla on paha olla. Operaatio Merennei-

dossa sinulla on mahdollisuus auttaa monin eri tavoin. Yksinker-

taisinta on lähettää tekstiviesti WWF

numeroon 16550, viestin hinta 5 €.

Muita tapoja löydät osoitteesta

www.wwf. f i/tue_toimi .  K i i tos!


