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matKalauKKu

Matkalle lähdettäessä 
matkalaukussa on 
tuttu ja turvallinen 
kotielämä mukavine 
vaatteineen ja 
arkitarpeineen 
matkan kolhuja 
varten. Se 
tasapainottaa 
eroa kodin ja 
maailman välillä. 
Kaikki oleellinen 
ja tärkeä mahtuu 
matkalaukkuun.

KäyTTö-
liiTTymä 
muihin 
maailmoihin

E
ri aikoina matkalaukulta on 
vaadittu eri ominaisuuksia. 
Avonaisissa hevoskärryis-
sä tukeva hylkeennahka-
laukku on pitänyt kotitava-
rat kuivina. Nyt arvostetaan 

matkalaukuissa keveyttä ja helppoa 
käsiteltävyyttä. 

Pahvisia kapsäkkejä valmistettiin 
1900-luvun alkupuolella ja mat-
kustusasiakirjoineen, matkan koh-
teen esittelytarroineen ja sinettei-
neen nämä matkalaukut ovat jo it-
sessään matkakertomuksia – nähty 
maailma luettavissa matkalaukun 
ulkopuolella. 

Tekonahka, josta käytetään myös 
nimitystä PU-nahka (polyuretaani-
nahka), on yleensä synteettistä ma-
teriaalia, joka muistuttaa nahkaa. 
Keinotekoiset nahat, jotka eivät ime 
kosteutta, ovat yleensä valmistettu 
PVC- tai PVC-polyuretaani yhdistel-
mästä. 1970-luvulla käyttöön tuli-
vat nämä kaikkea ulko puolista hyl-
kivät keinonahkaiset matkalaukut 

  K äS i l l ä TeKsTi tiinasMOkO/raija Manninen KuvaT raija Manninen

samalla, kun sankoin joukoin matkus-
tettiin Kalevi Keihäsen vetämillä Kei-
häsmatkoilla Kanariansaarille. Kei-
nonahka oli helppo puhdistaa ja säi-
lyttää, eikä se tarvinnut kylkeensä mi-
tään matkamuistotarroja, sillä sen ajan 
tyypillinen matkailija ei ollut kiinnos-
tunut kohdemaan kulttuurista eikä 
paikallisesta väestöstä vaan toisista 
suomalaisista hotellin aulabaarissa. 

K
otona matkalaukkuja säilytetään 
’kaihipaikassa’ eli katseen ulottu-
mattomissa. Harvoin matkusta-
van työläimpiä lähtövalmisteluita 

onkin matkalaukun esiin kaivaminen 
autotallin tai varaston perukoilta. Hy-
vin varastoituneena matkalaukun pa-
rasta ennen -päiväys saattaa mennä ohi 
muutamassa vuosikymmenessä. Näitä 
laukkuja on saatavana kierrätyskes-
kuksissa ja kirpputoreilla muutamalla 
eurolla. Tuunaamalla niistä voi tulla ko-
din näkyvä väriläiskä, joka varastoi tai 
esittelee erilaisia maailmoja. 
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mauStetrippejä 
eri SeSonKeihin
Spraymaalaa laukun kulma-
vahvikkeet ja kiinnitysremmit. 
Kun maali on kuivunut, liimaa 
kangas tai paperi laukun sivui-
hin osa kerrallaan. Sivele tapet-
tiliisteriä, johon olet sekoittanut 
noin puolet PVA-liimaa suoraan 
laukun pintaan ja lisää noin pa-
ri senttiä suuremmaksi leikattu 
paperi tai kangas kiinni laukun 
pintaan. Lisää liimaseosta myös pa-
perin tai kankaan päälle, ja vetele 
muovikortilla keskeltä reunoja koh-
ti ilmakuplat pois. Käsintehty pape-
ri muotoutuu helposti pyöreisiin kul-
miin, kangas sopii sileisiin ja suoriin 
osiin. Kun paperi ja kangas osat ovat 
kuivuneet, leikkaa katkoteräpuukolla 
ylimääräiset reunat pois. 

Mennyt kesä ei suosinut ulkosalla 
tuunaajaa. Aina kun oli saanut tava-
rat levitettyä pihalle, tuli äkkinäinen 
sadekuuro ja ajoi sisätiloihin. Kosteu-
den takia maalit ja liimat eivät kuivu-
neet millään. Tätä keinonahkalauk-
kua varten piti lämmittää sauna, jot-
ta sain kankaat ja paperiliimaukset 
kuivumaan. Spraymaalikin vaati vuo-
rokauden niin, ettei se enää tarttu-
nut sormiin. Keinonahka ei tosiaan-
kaan ota mielellään vaikutteita ympä-
ristöstä eikä se ole ympäristöystäväl-
linen, kun vaati kuivattamisen säh-
kösaunassa.

Tätä laukkua voit käyttää unel-
mointiin eri maailmoista tai tehdä 
kompakteja sesonkikollaaseja yhdis-
tellen värikästä Intiaa ja kotoisia  

kokeiluja taiteilija Juhani Harria 
mukaillen.  

Jos olet pääsiäisen aikaan matkoilla 
Pääsiäissaarilla, voit matkaa odottaes-
sasi luoda kotiisi kompaktin pääsiäis-
tunnelman. Ja juhlan mentyä ohi on 
sesongin merkit helppo korjata pois 
näkyvistä. 

Kun alkukeväästä unelmoit Türin 
kukkamarkkinoista, voit kasata lauk-
kuun ensimmäisiä keväänmerkke-
jä, ensimmäisestä munan ihmettelys-
tä lähtien.

Tai joulusesongin yllättäessä en-
simmäisenä adventtina salkun voi si-
sustaa jouluisilla esineillä. •

matkalaukkuihin 
sopii mainiosti erilaiset 

esinekollaasit,  
joita voi vaihdella 

sesonkien mukaan.

maailmoja 
matkalaukkuihin 
juhani harrin tavoin
kuvataiteiLija juhani 
harri (1939–2003) oli 
suomalaisen esinetaiteen 
uranuurtaja. harri edusti 
uusrealismia, jossa tai-
deteokseen otettiin arki-
päivästä tuttuja esineitä 
sellaisenaan. 

haRRi etsi esineitä kirp-
putoreilta, kaatopaikoilta 
ja luonnosta ja rakensi 
näistä esineistä koos-
teita lasilla suojattuihin 
kaappeihin, laatikoihin 
ja matkalaukkuihin. hän 
ei ostanut esineitä teok-
siaan varten vaan koki, 
että ”kaikki täytyy löytää, 
yhtäkkinen valaistus, aura, 
ilmanala jonkun ympärillä 
tekee siitä merkittävän”.

haRRin ilmaisulle oli 
tyypillistä yhdistellä luon-
tevasti erilaisia maailmoja 
yhteen, ja matkateema oli 
hänelle tärkeä kuten myös 
tiet, jotka sisältävät jälkiä 
menneistä kulkijoista. •
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KuljetuSSalKuSta 
pySähtymiSeen

Kirjoituskoneiden, ompelukoneiden 
ja muiden pienkoneiden 
kuljetussalkut ovat kestäviä ja 
tukevia. Kiinnittämällä näihin 
salkkuihin jalat ne yleensä lopettavat 
kuljeksimisen. Samalla ne voivat 
toimia säilytyskalusteina.

Spraymaalaa salkku haluamasi väri-
seksi ulkosalla, suojaa ympäristö sa-
nomalehdillä. Kun salkku on kuiva, 
sahaa kaksi laudanpalaa, jotka juuri 
ja juuri mahtuvat salkun sisään. Tar-
vittaessa pyöristä puupalasten kul-
mat. Merkkaa salkun pohjaan jalko-
jen kiinnityskohdat ja poraa salkkuun 
pienet reiät. Ruuvaa lopuksi jalat 
kiinni salkun pohjaan, niin että ruu-
vit tarttuvat kunnolla kiinni puupali-
koihin. •

muun muassa 
vanhojen kirjoituskoneiden 
kuljetussalkut ovat tukevia 
toimimaan vaikkapa 
pöytinä.

YöpöYtä vai salkku? 
Vai kummatkin?

attaSeaSalKun 
piKapäivityS

pienempää, yleensä 
teräväreunaisempaa matkalaukkua 
muistuttavaa laukkua kutsutaan 
salkuksi. attache- tai attaseasalkku 
on alun perin lähetystöhenkilökunnan 
käyttämä salkku. nimitys tulee 
ranskan kielen attaché-sanasta.
Spraymaalaa salkku haluamasi väri-
seksi ulkosalla, suojaa ympäristö sa-
nomalehdillä. Kun salkku on kuiva, 
peitä salkun toinen puoli pitsiverhol-
la. Kiristä verho tiivisti myötäilemään 
salkun pintaa ja maalaa salkun pin-
ta valkoisella spraymaalilla pitsin lä-
pi. Anna kuivahtaa noin 10 minuuttia 
ja ota verho varovasti pois. Tee sama 
salkun toiselle puolelle. 

Vaikka verho kovettuu maalista, 
voit käyttää si-
tä sapluunana 
monta ker-
taa. •
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lääKettä 
matKaKuumeeSeen 
Poista pahvisesta matkalaukusta kaik-
ki rikkinäiset osat ja irtoamassa ole-
vat niitit. Tarvittaessa hio laukun ul-
kopinta hienolla hiekkapaperilla. Sa-
haa hyllyiksi tulevat puuosat ja tuki-
puut seinään kiinnittämistä ja jalko-
jen kiinnittämistä varten. Tarvittaessa 
pyöristä puupalasten kulmat, jotta ne 
mahtuvat laukun sisään.

Spraymaalaa laukun sisäosan reu-
nat ja hyllyosat sekä mahdolliset pui-
set tuki palat. 

Liimaa laukun pohjaan sisäpuolel-
le tukipuu, jonka läpi laukkukaappi 
kiinnitetään ruuvaamalla seinään. Tä-
mä tukipuu jää kuviopaperin alle. 

Kun reunaosat osat ovat kuivuneet, 
päällystä laukun sisäosat kuviopape-
reilla. Sivele liimaa (½ tapettiliisteriä 
ja ½ PVA-liimaa) laukun sisäpintaan 
ja liimaa paperit paikoilleen. Lisää lii-
maseosta myös paperin päälle ja ve-
tele varovasti muovikortilla keskeltä 
reunoja kohti ilmakuplat pois. 

Spraymaalaa matkalaukun ulko-
pinta haluamasi väriseksi ja pohjusta 
kansi gessolla, joka on maalauspoh-
jan pohjustusaine. Kun gesso on kui-
vunut, maalaa akryylimaaleilla kuvio 
laukun kanteen. 

Kun laukun sisus ja ulkopuoli ovat 
kuivuneet, asettele maalatut hylly-
osat paikoilleen ja ruuvaa ne pienillä 
ruuveilla kiinni toisiinsa sekä kaapin 
pohjaan tukipuuhun. 

 Merkkaa kaapin pohjaan jalkojen 
kiinnityskohdat ja poraa laukkuun 
pienet reiät. Sen jälkeen ota ”kol-
mas käsi” käyttöön ja ruuvaa jalat 
kiinni kaapin pohjaan, niin että ruu-
vit tarttuvat kunnolla kiinni tukipui-
hin. Kiinnitä vielä keittiökaapin vedin 
kaapin oveen hyvin lyhyillä pulteilla. 
Ruuvaa kaappi kiinni seinään. 

matkalaukusta 
kannattaa poistaa kaikki 
rikkonaiset osat.

Tämä lääKeKaappi on  
ainaKin uniiKKi!

Säilytä kaapissa vain harvoin tar-
vittavia tavaroita, koska kaapin oven 
avaaminen ja sulkeminen eivät käy 
käden käänteessä kahden samanai-
kaisesti avattavan kapsäkin lukon ta-
kia. Tämä on siis säilytys kaluste, jon-
ka sisältöön kajotaan vain todella pa-
han päivän koittaessa. •

t iski
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Kauniiden asioiden kauppa

Varmista yrityksesi näkyminen, ota yhteyttä: Eija Pensasmaa, puh. 044 580 3957, eipenposti@gmail.com

Sinunkin 
yritykSeSi 

voiSi olla täSSä

Kysy 
edullisia 
media-
paKettejamme

Eija Pensasmaa 
044-580 3957, 03-7515 338, 
eipenposti@gmail.com
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KaiKKea Käsityöstä – teKemistä & teKijöitä

 Lisäksi
Innostavia taiteilijoita

& kiinnostavia tuotteita
Ja paljon muuta käsityöstä!

Käsin kaunista syyskotiin
kutomalla ja neulomalla
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www.kktavastia.fi

Käsi- ja taideteollisuus- ja tekstiili- ja vaatetusalalta 
koulutusta nuorille ja aikuisille  
Lue oppiaARTeet-blogia: oppiaarteet.blogspot.fi 

Tavataan 
Tavastiassa 

Hämeenlinnassa 

Forssan ammatti-instituutti  www.fai.fi

Käsi- ja taideteollisuus-
alan tutkinnot

www.raseko.fi

Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta  

 perustutkinto (artesaani)
 ammattitutkinnot (esim. käsityöntekijän at tai seppäkisälli)
 erikoisammattitutkinnot (esim. käsityömestarin eat)

Lue lisätietoja: www.raseko.fi/kasi-ja-taideteollisuusala/

Koulutusta

BRAGES  AB 
Kansallispukujen perinteiset materiaalit 

 

+358 (0)50 555 8258       draktbyra@brage.fi  
               Kasarmikatu 28                www.brage.fi 
                00130 Helsinki 

 

Käsityötarvikkeet
Tee oma ryijysi, kutoen tai ommellen. 

Ota yhteytt ä

ryijypalvelu@kolumbus. 
Abrahaminkatu 7, 00180 Helsinki

Puh. (09) 660 615, www.ryijypalvelu-rp. 

Lahjatiski
Langat  Kuteet  Välineet Loimien Lomassa 
 

TOIKA-MYYMÄLÄ, p. (03) 542 1095 
Haittilantie 4 A, 37800 AKAA (Toijala)   
     

Kotisivut ja verkkokauppa:   
www.toika.com 
 

Materiaalit

Pisankamunien värit ja tarvikkeet
Batikkivahat ja Levafi x-värit

www.hasadesign.fi 
www.Facebook.com/hasadesign

Käsityölangat
Konelangat
Myynti ja maahantuonti

www.helmivene.fi

100 % Babyalpakka langat

Hämeentie 155 B, Hki
09 862 39 300

www.serivari.fi • info@serivari.fi

Wennström Oy, 03 882 590
www.awennstrom.fi
info@awennstrom.fi

Semitone-tekstiilivärit, 
vesiohenteiset tekstiilipainovärit, 

silkit, merinovillat, strassit ym.
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