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Sadesäällä hyvällä päällä – saapasuutuudet pitävät sukat kuivina ja 
tyylin tikissä  
 
Syksy tuo kauppoihin ihania saapasuutuuksia. Oman suosikkiparinsa voi valita klassisten 
perusvärien, syksyisten kausivärien tai herkullisten kuosien joukosta. Saapasostoksille suuntaavan 
kannattaa pohtia, haluaako saappaansa matala- vai pitkävartisina tai lämpövuoren kanssa. 
Nokian Jalkineiden syksyn uutuuksien joukossa on saappaita, jotka kestävät jopa -40 celsiusasteen 
pakkaset. Syksyn tullen vietämme jälleen Saapaspäivää lokakuun 11. päivä, jolloin iloitaan 
kumisaappaista ja kuivista sukista. Saapaspäivänä on hyvä myös muistaa saappaiden huolto, sillä 
siten niiden käyttöikää voi pidentää – kokosimmekin yhteen parhaat saappaiden hoitovinkit.  
 
Lähestyvästä syksystä povataan sateista. On tylsää, jos märkä keli yllättää ja kastelee sukat sekä 
varpaat. Viimeistään nyt on aika hylätä ajatus siitä, etteivät kumisaappaat olisi kaupunkikuvassa 
salonkikelpoiset, ja etteikö niitä voisi käyttää muulloinkin kuin sadesäällä. Päinvastoin - 
kumpparien käyttö on fiksua, sillä siten on aina valmistautunut syksyn yllättäville säävaihteluille.  
 
Nokian Jalkineet ovat täynnä asennetta    
 
Nokian Jalkineet on yli 120-vuotias kotimainen klassikkobrändi, jolla on vankka suosio 
suomalaisten keskuudessa. Nokian Jalkineiden kumisaappaat ovat klassiset ja 
monikäyttöisyydeltään ainutlaatuiset jalkineet, designista tinkimättä.  
 

- Nokian Jalkineiden saapas näyttää rouhean upealta vaikka mekon parina. Esimerkiksi 
pitkävartista Kontio-saapasta bongataan säännöllisesti muoti- ja lifestylevaikuttajien 
jaloista, Bernerillä jalkineiden ja pukeutumisen kategoriasta vastaava Piia Repo kertoo. 

 
Nokian Jalkineiden saappaat toimivat myös talvikeleillä. Syksyn uutuudet Winter Light -saappaat 
ovat erittäin kevyet karvavuoriset jalkineet, jotka kestävät jopa -40 asteen pakkasia. Saappaiden 
muotoilussa on haettu vaikutteita trendikkäästä moonboots-tyylistä. Myös lämminvuorinen Kontio 
Winter -malli pitää jalat lämpiminä paukkupakkasilla. Saappaan voimakas pohjakuvio antaa 
varman pidon liukkailla alustoilla.     
 

   
 
 



 
 

Tulevana syksynä Nokian Jalkineet ja muotibrändi Nanso ovat yhdistäneet muotoilu- ja 
designosaamisensa yhteistyömallistossa, jonka myötä Nanson tyylikkäät ja hyväntuuliset 
Nostalgia- ja Hippu-printtikuosit nähdään Nokian Jalkineiden klassikkokumisaappaissa. 
Yhteistyömalliston saappaat tuovat asuun leikkisyyttä ja luovat viimeisen silauksen.  

    
 
Hai-saappaissa ei ole koskaan tylsää   
 
Hai-saappaat ovat takuuvarma kaupunkikuvan väripilkku ja harmaan sään piristäjä. Jo vuodesta 
1968 alkaen Hai-saappaat ovat ilahduttaneet sadesesonkien kausiväreillä.  
 

- Tämän syksyn Hai-saappaiden värit ovat purppura, vaaleanharmaa, okra ja tummansininen. 
Ja ne kaikki ovat hersyvän ihania, Repo kertoo.   
 

        
 
 
Väripilkuista ei onneksi tarvitse luopua kylmälläkään säällä, sillä Hai Winter -malliston saappaissa 
on sisällä lyhytnukkainen karvavuori, joka lämmittää ja tuntuu jalassa pehmeältä. Myös saappaan 
ulkopohja soveltuu talvikeleihin, sillä se on tasainen eikä lumi pääse paakkuuntumaan pohjaan.  
 

- Hai Winter -saappaat ulottuvat pohkeeseen saakka ja niissä on kätevä kiristysnauha. Hai 
Low Winter on puolestaan kevyt lämminvuorinen nilkkurisaapas, joka sopii sporttiseen 
makuun, Repo jatkaa.    

  

    
 
 
 
 
 



 
 

Saapaspäivänä pitkää iloa kumisaappaista 
 
Kumisaappaat ovat saaneet omat juhlapäivän, jonka tarkoituksena on iloita kuvista sukista ja 
muistella sekä jakaa omia kumpparitarinoita! Tänä syksynä Saapaspäivää vietetään jälleen 
perjantaina 11.10., jolloin isot ja pienet jalat puetaan kumppareihin ja lähdetään ulos – satoi tai 
paistoi. Saapaspäivänä on myös hyvä muistaa saappaiden huoltaminen, sillä kevytkin hoito auttaa 
kumppareita kestämään pitkään ja pitää ne hyvännäköisinä. Kokosimme yhteen parhaat 
hoitovinkit – muista helpot konstit ja nauti saappaistasi pitkään!  

• Pese likaantuneet saappaat	haalealla saippuavedellä ja pehmeällä sienellä. Saappaat eivät 
tykkää karkeasta harjasta ja liuottavasta pesuaineesta.  

• Säännöllinen pesu on tärkeää: Kumiin imeytynyttä pinttynyttä likaa on vaikea puhdistaa 
"sitten joskus". 

• Kuivaa kumisaappaat huoneenlämmössä, ja säilytä ne valolta suojattuna viileässä ja 
pystyasennossa. Kumi kestää hyvin kylmää, mutta ei lämpöä. Kylmässä säilytys ei 
vahingoita luonnonkumisaappaita ja esimerkiksi mökillä ne pärjäävät hyvin yli talven. 

• Hoida kumisaappaiden pintaa Nokian Jalkineiden Kuminhoitoaineella aina, kun pinta 
muuttuu himmeäksi ja tuntuu kuivalta. Se pitää kumin pinnan pidempään kiiltävänä ja likaa 
hylkivänä. Erityisesti vaaleat kumipinnat on helpompi pitää puhtaina, kun ne saavat tukea 
hoitoaineesta. 

• Ja viimeisenä vinkkinä: Saappaat tykkäävät lätäköistä, joten anna loiskua. Samalla mielikin 
piristyy.   
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