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� Käytössäni on jo kolmas pari
vaelluskenkiä,edelliset olen jou-
tunut hylkäämään joko liian pie-
ninä tai puhkikuluneina. Nykyi-
set,kolmisen vuotta käytössä ol-
leet,alkoivat vuotaa viime kesän
alussa. Sateinen kesä kuluikin
kenkiä kuivatellessa.

Vaelluskengät ovat sen verran
kalliita,että turhauttaa ostaa uu-
det kolmen vuoden välein. Kos-
ka kengät muutoin olivat hy-
vässä kunnossa, lähdin tutki-
maan mahdollisuuksia korjata
niitä.Kengät ovat norjalaisen Al-
fa-tehtaan Bever-mallia, jossa
Gore-Tex-vuori on sisällä oma-
na sukkanaan. Saman näköistä
kenkää myydään myös Haglöf-
sin mallistossa.

Vuori on kiinni kengässä vain
pohjasta liimalla ja varrensuus-
sa langalla. Otin yhteyttä val-
mistajaan ja kysyin mahdolli-
suutta irrottaa vanhat Gore-Tex-
vuorit ja ostaa tilalle uudet.Teh-
taan edustajan mukaan tämä ei
onnistu, eivätkä he olleet haluk-
kaita myymään uusia vuoria mi-
nulle.

En tietenkään voinut uskoa
homman olevan mahdotonta.
Koska en ollut kuullut yhden-
kään suutarin paikkaavan Gore-
Tex-vuoria ja työstä olisi var-
masti kertynyt aikamoinen las-
ku, päätin paikata kengät itse.

Ensimmäisen kengän sisä-
vuori oli pohjasta jo osin irti ja
sain sen helposti irrotettua.Vain
lopussa jouduin käyttämään lie-
vää väkivaltaa,jolloin kärkiosaan
tuli pieni repeämä.

Toisen kengän liimaus oli tiu-
kemmassa ja jouduin pehmittä-
mään sitä asetonilla. Vuorin re-
piminen oli hankalaa, koska kä-
si ei kunnolla mahtunut kengän
sisälle, eikä vuorista tahtonut
saada otetta.

Jälkeenpäin ajatellen asetonia
olisi kannattanut kokeilla jo al-
kuvaiheessa, sillä se helpotti ir-
rotustyötä huomattavasti. Ti-
puttelin sitä pipetillä vajaan
puoli desilitraa kengän sisälle.
Haju oli voimakas, joten työtila
piti tuulettaa hyvin.

Vuorin irrottamisen jälkeen
vuorossa oli reikien etsiminen ja
paikkaus. Osa kulumakohdista
erottui selkeästi.Alkujaan vaalea
kangas oli kulunut isovarpaan
kohdalta lähes puhki.Pienempiä
hankaumia löytyi jalkapöydän
yläpuolen sekä pohjallisen reu-

Gore-Tex -vuorilla varustettuja kenkiä voi yrittää korjata myös kotikonstein.

Kun kalliit Gore-Tex-vuoriset vaelluskengät
vuotavat, ei ainoa lääke ole onneksi uuden
parin ostaminen. Kengät voi nimittäin 
paikata, jopa ihan kotikonstein.

LARI KARREINEN Gore-Tex -kenkien
paikkaus

nojen kohdilta. Kaikki tummat
pisteet eivät olleet reikiä, vaan
osa oli nahasta ja lankista tullei-
ta jälkiä.

Reiät etsin soveltamalla van-
haa pyöränkumikonstia. Täytin
sukan sanomalehdellä ja työn-
sin sen vuoriin.Upotin vuorin ve-
teen ja odotin hetken.Sukan pin-
nasta löytyi nopeasti märkiä
kohtia, joiden paikat merkitsin
tussilla vuorin ulkopuolelle.

Paikat sain toiselta puolelta
vedenpitävällä kerroksella pääl-
lystetystä polyesterikankaasta,
jonka olin ottanut talteen van-
hasta koulurepusta. Leikkasin
paikkapalat reilun kokoisiksi,
koska sormenpään kokoisia on
aivan mahdotonta liimata. Pie-
nimmät palat olivat halkaisijal-
taan pari senttiä, isommat 4–5-

senttisiä.
Paikat liimasin vuorin ulko-

puolelle,jolloin ne eivät näy ken-
gän sisäpuolelle. Siellä ne myös
kestänevät paremmin.Levitin ta-
vallista kontaktiliimaa vuorin
päälle ja paikalle, annoin niiden
hetken kuivua ja painoin yhteen.
Laitoin kohdan vielä puristuk-
seen pariksi kymmeneksi mi-
nuutiksi.

Kovin lujasti paikat eivät jää-
neet kiinni, sillä muutaman epä-
onnistuneen paikan jouduin ir-
rottamaan. Voi olla, että pintoja
olisi pitänyt puhdistaa ennen lii-
mausta. Isommat paikat tuntui-
vat pysyvän pieniä paremmin.

Toisen vuorin kantapään sau-
ma oli myös kulunut puhki,joten
ompelin sen kiinni ja liimasin
päälle ison paikan.Pyöreän kan-

tapään paikkaaminen oli vaike-
aa ja siihen tarvittiin useampi yri-
tys.

Välillä kokeilin paikkausten pi-
tävyyttä upottamalla vuorin ve-
teen ja lopulta sukka pysyi kui-
vana. Se oli palkitseva tunne.

Pursotin kengänpohjan pääl-
lyksen täyteen liimaa ja levitin si-
tä tasaiseksi kerrokseksi kumi-
hanska kädessä. Liu'utin vuorin
kenkään ja asettelin sen varo-
vaisesti paikalleen. Kantapään
kuluneita vaahtomuovipehmik-
keitä vaihdoin myös uusiin. Lo-
puksi ompelin vuorin vielä kiin-
ni varteen malttamattomana
päästä taas kokeilemaan kenkiä.

Nyt kengillä on tehty yksi vii-
konloppuvaellus ja muutamia
pidempiä kävelyreissuja. Ne pi-
tävät taas vettä, toivottavasti ai-
nakin seuraavat kolme vuotta.
Työhön kului useampia tunteja,
silti uusien kenkien hinnalla las-
kettuna työtunnille jäi vielä sie-
voinen palkka.

Vanhoilla jalkaan jo muotou-
tuneilla kengillä on mukava ret-
keillä jatkossakin ja paikkaami-
sen tuoma ekotehokkuus läm-
mittää mieltä.

Ku
va

:A
n

ss
i U

it
ti



PETRI KAIPIAINEN

� Retkeilyvaatteet ovat perintei-
sesti olleet melkoisen miehinen ala,
mutta viime aikoina on erikoisasu-
ja alettu yhä enemmän suunnitel-
la naisille, ja hyvä niin. Välillä on jo
alkanut tuntua siltä,että mukavim-
mat ulkoiluvaatteet alkavat olla W-
merkinnällä varustettuja. Ainakin
viime keväänä suuresta retkeilyvä-
linekaupasta löysin kesäisiä capri-
housuja naisten malleja neljät,
miesten ei yhtään.

Mallistot ovat laajentuneet myös
metsä- ja vuoristoretkeilystä mat-
kailuun. Samat tekniset ominai-
suudet (keveys, lujuus, hyvä leik-
kaus,nopea kuivuminen) ovat hyö-
dyllisiä sekä maastossa että rep-
pumatkalaisena maailman metro-
poleissa liikuttaessa.

Macabi-matkahame
Monissa maissa paljas pinta tai

naisellisten muotojen liika esittely
ei ole soveliasta, joten pitkä hame
on oikea valinta niissä oloissa.Usea-
kin vaatevalmistaja on huomannut
tässä markkinaraon ja tekee kevei-
tä pitkiä hameita maailmaa kiertä-
ville naisille. Asut ovat sekä suosit-
tuja että suositeltavia esimerkiksi
Nepalin vaeltajien keskuudessa ja
islamilaisessa maailmassa.

Yksi valmistajista on Macabi. Ha-
me on väljä, ”loikkaustestin” hel-
posti läpäisevä, Supplex-nailonista
tehty vaate.Sinänsä yksinkertainen,
mutta mukana on pari oivallusta.
Ensiksikin hameesta saa ”housut”
nostamalla takahelman eteen va-
rustukseen kuuluvalla hihnapät-
källä. Helma nousee silloin hieman
ylemmäs kehitysmaakaupungin
katupölystä eikä liehu tuulessa.

”Shortsit”syntyvät siten,että hel-
mat napsautetaan lonkilla oleviin
neppareihin. Silloin voi kahlata yli
polven ulottuvassa vedessä asun
kastumatta. Macabi-yhtiön perus-

taja Carol Louder värkkäsikin ha-
meensa perhokalastusharrastuk-
sensa innoittamana. Lisäksi ha-
meessa on isot taskut ja vetoket-
julla suljettava turvatasku.

Reilut 20 vuotta sitten Burmassa
totuin näkemään kaikki miehetkin
pukeutuneina näppärään longyi-
kietaisuhameeseen. Sellaista olen
käyttänyt siitä lähtien kotona ilta-
asuna tavallaan kylpytakin korvik-
keena. Myös Macabi markkinoi ha-
meitaan raavaille miehille.

Pakko on sanoa, että ei hameväki
ihan väärässä ole. Kyseessä on mu-
kavan ilmava vaate helteisillä keleil-
lä. Se menee pieneen tilaan ja kui-
vuu todella hujauksessa.Tuskin tätä
kuitenkaan ihan heti joka Savotasta
löytyy, mutta kunhan Burman il-
masto asettuu pysyvästi tänne Suo-
meen, niin katsotaan uudestaan…

Asua on saatavilla netin kautta
www.macabiskirt.com. Värejä on
kuusi erilaista ja hintaa tulee Suo-
meen tilattuna kuluineen ja veroi-
neen noin 85 €.

� Keveät, pitkät hameasut ovat
suosittuja esimerkiksi Nepalin
vaeltajien keskuudessa ja 
islamilaisessa maailmassa.
Macabi markkinoi hameita
myös miehille.


