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Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta sekä produktiivisesta osuudesta. 

Kirjallisessa osuudessa kerron taustatutkimuksesta ja prosessista. Produktiivisessa osuudessa 

toteutan miestenvaatemallistoa, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta 2020.  

 

Opinnäytetyöni lähtökohdat ovat Leena Louhivuoren, Timo Hämärin ja Kari Niemisen valokuvateos 

Koskelan jengi (1986) ja Leena Louhivuoren kirjoittama Koskelan pojat - tutkimus 

jengikulttuurista, (1988), sosiologinen tutkimus. Sen pohjalta reflektoin ”jengin” kulttuurisia 

piirteitä omaan nuoruuteni tiiviiseen ystäväpiiriin. Mainitsemani lähdeaineiston lisäksi käytän 

aineistona ystävieni haastatteluja sekä heitä koskevaa valokuva-aineistoa. 

 

Halusin käsitellä Helsinki-aiheista nuorisokulttuuria, koska se sopii taustaani. Koskela ja sitä 

ympäröivien kaupunkialueiden ympäristö on minulle nuoruudestani omakohtainen aihe.  

 

Tutkin työssäni katupukeutumisen ilmentymistä sekä pukeutumiseen liittyviä kokemuksia, jotka 

tulevat esille ystäväpiiristäni keräämissäni haastatteluissa. Vaatemallistossa pyrin ilmaisemaan 

pukeutumisen huolettomuutta ja sattumanvaraisuutta asukokonaisuuksien siluetteja ja materiaaleja 

käsittelemällä. 
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Kuvat: ylhäältä vasen: oma kuva, tekstiilimalliston näyte, ylhäällä oikea: omakuva, (vasemmalla) Samuel ja Bedro (oikealla). Kuva alhaalla: Louhivuori, Leena, 

Hämäri, Timo, Nieminen, Jukka, Nieminen, Kari 1986: 49, ”Maunulan pojat matkalla Espalle” 
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1. Johdanto 

 

Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta sekä produktiivisesta osasta. Kirjallisessa osuudessa kerron 

lähtökohdistani, taustatutkimuksestani, produktiivisesta osuudesta sekä prosessin aikana 

syntyneistä tuntemuksistani. Opinnäytetyöni produktiivinen osuus koostuu vaatemallistosta, 

jonka kokonaisuuden on tarkoitus toteutua lopulliseen muotoonsa loppuvuodesta 2020. 

Käytän päälähteenäni Leena Louhivuoren kirjoittamaa Koskelan pojat, tutkimus 

jengikulttuurista, (1988) sosiologista tutkielmaa, jonka pohjalta teen reflektointia oman- sekä 

kirjan tutkimuskohteen välillä. Kirjan pohjalta tutkin jengiin liittyviä sosiologisia piirteitä. Se 

toimii tutkielmani tärkeämpänä lähdeaineistona. 

Opinnäytetyöni kirjallisen osuuden lähtökohtana on tutkia oman nuoruuteni ajalta Helsingin 

Koskelassa tai sen ympäristössä asunutta ”jengiä” eli tiivistä ystäväpiiriäni, sen 

pukeutumiskulttuuria ja kollektiivisia kokemuksia sisäisestä kulttuurista. Lähdin liikkeelle 

tarkastaen ”omaa jengiä” omien kokemusteni ja keräämieni haastatteluiden avulla. Tavoitteeni 

on esitellä Koskelan pojat -kirjan jengikuvausta ja samalla reflektoida sitä ”omaan jengiini”. 

Opinnäytetyöni produktiivisen osuuden tärkeimpinä lähtökohtina toimivat valokuvat omista 

ystävistäni, haastattelut ja Leena Louhivuoren, Timo Hämärin ja Kari Niemisen valokuvateos 

Koskelan Jengi, (1986). Opinnäytetyön produktiivinen osuus koostuu prosessista, joka juontuu 

lähdeaineiston keräämisestä aina lopullisen vaatemalliston suunnitteluun saakka.  

Prosessi sisältää vaiheita, kuten visualisen tausta-aineiston leikkeleminen research-kirjaksi, sen 

innoittamat luonnokset ja niiden edistäminen suunnitteluvaiheeseen. Aalto-yliopiston taiteiden 

ja suunnittelun korkeakoulussa käymäni tekstiilikurssit sivuavat prosessia tukemalla teknisiä 

valintoja vaatemalliston materiaalien valinnassa. 

Opinnäytetyön produktiivinen osuus eli vaatemallisto on miesten vaatemallisto, jonka tuotteita 

voi kuvailla arkivaatepainotteiseksi. Valokuva-aineisto ystävieni pukeutumisesta ja Koskelan 

Jengi, (1986) kirjan valokuvissa esiintyvien nuorten pukeutuminen toimii vaatemalliston 

innoittajana. Tutkin vaatemallistossani pukeutumisen sattumavaraisuutta ja huolettomuutta, 

leikitellen silueteilla ja yhdistelemällä vaatekappaleita huolittelemattomiksi 

asukokonaisuuksiksi. Ilmentääkseni taustatutkimuksen pohjalta kokemaani pukeutumisen 
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sattumanvaraisuutta, käytän keinoina vaatemalliston toteutuksessa muun muassa materiaalien 

vaihtelevuutta tuotteissa ja vaatekoolla leikittelyä asukokonaisuuksissa. 

. 

Kuva ylhäällä: Louhivuori, Leena, Hämäri, Timo, Nieminen, Jukka, Nieminen, Kari 1986: 53, ”Koskelalaisia”, kuva alhaalla: 

Louhivuori, Leena, Hämäri, Timo, Nieminen, Jukka, Nieminen, Kari 1986: 53, ”Hietsussa 1985” 
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Kuva: Koskela, Kari 2002, 76. Piirros: Kurikka, 7/1916, ”piirros sakilaisesta” 
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2. Opinnäytetyön lähtökohdat 
 

Aloitin opintoni Aalto-yliopistossa syksyllä 2017 heti siviilipalveluksen suorittamisen jälkeen. 

Muodin maailma ja etenkin muodin koulutuksen käytännöt olivat minulle täysin vieraita 

entuudestaan, joten ensimmäisen opintovuoteni aikana olin hyvin ”pyörällä päästäni” ja koin 

usein suurta epävarmuutta omasta tekemisestäni äärimmäisen lahjakkaiden kanssaopiskelijoiden 

keskuudessa. Toisena opintovuotena teimme ryhmätyönä miestenvaatemalliston saman 

vuosikurssin opiskelijoiden Emma Hildénin ja Tuomas Ukkosen kanssa. Kyseinen vaatemallisto 

oli minulle ensimmäinen projekti, jossa saatoimme konseptin konkreettiseksi vaatemallistoksi.  

Syksyllä 2019 aloitin kolmannen opintovuoteni ja kandidaatin opinnäytetyön valmistamisen. 

Aikataulutus ja oman opinnäytetyön aiheen omakohtaisuus sekä sen mielekkyys osoittautuivat 

mahdollisesti kahdeksi tärkeimmäksi peruspilariksi koskien opinnäytetyötäni. Se, että olin 

aikatauluistani ja tekemisistäni täysin itse vastuussa oli vapauttavaa, ja tuntui, että olin myös 

kaivannut sitä. Aloittaessani opinnäytetyöni aiheiden kartoituksen ymmärsin, että voin ottaa 

työni aiheeksi jo entuudestaan minua askarruttaneen aiheen. 

Keväällä 2020 koronapandemia vaikutti voimakkaasti opinnäytetyön valmistumisprosessin, 

minkä vuoksi opinnäytetyön palautukset siirtyivät syksylle 2020. Opinnäytetyön produktiivisen 

osuuden on määrä valmistua loppuvuodesta 2020.  

 

3. Taustatutkimus 
 

Taustatutkimus eli muodillisessa 

kontekstissa research, tarkoittaa visuaalisen 

aineiston, vaatereferenssien, valokuvien ja 

oman tutkimusaiheen kiinnostavimpien 

elementtien keräämistä muotoon, josta on 

itselleen eniten hyötyä luovan prosessin 

alkaessa. Taustatutkimus toimii 

työvälineenä luotaessa kokonaisvaltaista 

kuvaa oman aiheen tarinasta ja siitä, minkä 

pohjalta työ on saanut syntynsä. Minun 

kohdallani kollaasimaiset, jokseenkin 

Kuva: Koskela, Kari 2002, 27. Piirros: Fyren 11/1911,”lehtipiirros” 
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huolimattomasti leikellyt ”läjät” valokuvia, epäorganisoidut pinot tukisanoja ja puoliksi kirjoitettuja 

lauseita ovat tuntuneet luonnolliselta tavalta ammentaa inspiraatiota omaan tekemiseeni. Omassa 

taustatutkimuksen kasaamisessa vallitsee usein pienimuotoinen, luova kaaos, joka on kuitenkin 

usein saatettava organisoidumpaan sekä eheämpään muotoon. Tämä siksi, että sitä esitellessäni 

muut ihmiset saavat kiinni siitä, mitä sillä haluan kertoa. Tämä helpottaa myös ohjauksen saantia 

huomattavasti. Lähtiessäni pohtimaan aihealueita, ja inspiraation lähteitä ymmärsin kuinka paljon 

omassa työskentelyssä lähtökohtaisesti vaikuttaa tutkimusaiheen suhde omaan henkilökohtaiseen 

elämääni. 

 Vuonna 2017 sain käsiini Kari Koskelan kirjoittaman kirjan Huligaanit, katuelämää Sörkassa 

suurlakosta sisällissotaan (2002 SKS), joka käsittelee Helsingin kalliossa 1900-luvun alkupuolella 

tapahtunutta kaupungistumista, nuorten alakulttuurien syntymistä (tässä sakilaiset) ja 

ennennäkemätöntä luokkaerojen kärjistymistä. Tämä kirja merkitsi paljon, sillä olin jo pitkään 

etsinyt materiaalia nuorisojengeistä eli tuttavallisemin sakeista ja ylipäätänsä varhaisemmasta 

urbaanista Helsingin historiasta. Se kiehtoi jo äidin puhuessa vaarin kertomuksista lapsuudestaan 

Kalliossa, jolloin ”väärällä puolella” Hämeentietä saattoi saada toiselta jengiltä turpiinsa. 

Helsingissä, - sen yhteisöissä ja sen sosiaalirakenteissa kiehtoi jokin, jonka vuoksi päädyin 

tutkimaan opinnäytetyöni aiheena Helsinkiä ja omaa ”jengi”- käsitystä reflektoiden omia ystäviäni 

ja omaa taustaani. Alun perin olin suunnittelut ottavani opinnäytetyöhöni edellä mainitun lisäksi 

tutkittavaksi oman maalaustaiteeni. Maalaustaidettani olisin tarkastellut eskapismin keinona. 

Päädyin rajaamaan aihealueen pois sillä se tuntui liian irralliselta aiheelta muun kokonaisuuden 

rinnalla. 

Aloittaessani opinnäytetyötä päädyin rajaamaan aihealuettani niin, että jättäisin 1900- luvun alun 

sakilaiset enemmänkin mallistoa taustoittavaksi vaatteelliseksi, viitteelliseksi symboliseksi 

referenssiksi. Tutkimusta ja materiaalia sakilaiskulttuurista oli saatavilla vähän. Vuosisadan 

takaisesta ilmiöstä tuntui vaikealta löytää rinnastettavia peruspiirteitä omaan henkilökohtaiseen 

elämääni. 

 Valitsin lähteikseni taustatutkimukseen Leena Louhivuoren, Timo Hämärin ja Kari Niemisen 

valokuvateoksen Koskelan Jengi, (1986) ja sen pohjalta Leena Louhivuoren vuonna 1988 

julkaiseman sosiologisen tutkimuksen Koskelan pojat, tutkimus jengikulttuurista (1988). Teokset 

sopivat mitä ilmeisimmin oman opinnäytetyöni taustatutkimukseksi: Suuren osan nuoruudestani 

olen asunut Koskelassa ja Kumpulassa kaupungin vuokra-asunnossa ja viettänyt huomattavan osan 

nuoruuttani ystävieni kanssa samaisessa kaupunginosassa ja sen välittömässä läheisyydessä.  
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Kirjallisuuden lisäksi käytän taustatutkimuksessani valokuvia ystävieni pukeutumisesta sekä 

empiirisen tutkimuksen keinoin kerättyjä haastatteluja ystäviltäni. Kuvamateriaali on enimmäkseen 

muutaman vuoden takaa, eikä ajalta, johon tutkimuksen aihealue ajallisesti sijoittuu. Älypuhelinten 

aikakauden seurauksena jatkuva valokuvaaminen on lisääntynyt vasta viimeisen muutaman vuoden 

aikana. 

Olen kohdentanut haastattelukysymykset ystävilleni, joiden kanssa olen viettänyt suurimman osan 

vapaa-ajastani nuoruudessani, tarkemmin 13–18-vuotiaana. Kysymykset kohdistuvat tuntemuksiin 

ja pohdintoihin oman nuoruuden ystäväpiirin merkityksestä omaan elämääni ja mitä se on tuonut 

omalle identiteetilleni kasvamisen myötä. Kysymyksissä olen painottanut niin ikään asuinalueen ja 

kaupunginosien merkitystä koskien meidän tiiviitä ystäväporukkojamme. Haastatteluissa tiedustelin 

taikka kollektiivista mielimusiikkia. Haastattelukysymyksissä pohdin yhtenäistä 

pukeutumiskulttuuria ja pukeutumiseen liittyviä kokemuksia nuoruuden ystäväpiirissä, nämä 

toimivat opinnäytetyöni produktiivisen osuuden innoittajina. haastatelluilta esimerkkejä taikka 

kokemuksia yhtenäisistä kulttuurisista ominaisuuksista, joita olisi esiintynyt erityisesi juuri meidän 

”jengissämme”, kuten esimerkiksi pelejä, ajan vieton paikkoja.  

 

Kuva: Oma kuva, Samuel filmillä 2019 
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Kuva: Oma kuva, ote researchkirjasta 
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3.1. Jengi 

 

Käytän tässä opinnäytetyössä käsitettä jengi tarkoittamaan ”tiivistä ystäväpiiriä”. Puhuessani 

nuoruuden porukoistani käytän usein muotoa ”meidän Koskela/käpyläjengi”, se tuntuu 

luontevimmalta tavalta ilmaista kollektiivisesti tiiviistä ystäväpiiriä. Jengi-sanassa on omaan 

korvaani kolahtava alatyylinen vivahde, ikään kuin se liittyisi rikollisuuteen taikka omaisi muita 

kytköksiä alamaailmaan. Tämän vuoksi 1950- luvulla Suomessa puhuttiin mieluummin ”sakeista”. 

(Louhivuori, 23). Jengi-sana pohjautuukin englanninkieliseen sanaan ”gang”, joka pohjautuu 

käsitteeseen ”gangster” eli rikollinen (Louhivuori, 23). Jengi sana on kuitenkin nykyisin hyvin 

vakiintunut termi ja sillä voidaan puhekielessä käsitellä yleisesti ihmisjoukkoja ja yhteisöjä. 

Henkilökohtaisesti en koe käsitettä alatyyliseksi vaan omaan puhekieleeni iskostuneeksi termiksi. 

Koskelan jengi- kirjassa eräs jäsen kuvailee oman jengikäsityksensä näin; ”Meill ei varsinaisesti ole 

jengiä tai tavallaan on. Oikeastaan se on kaveripiiri.” (Louhivuori, Hämäri & Nieminen 1986: 10.) 

Kulttuurisena ilmiönä jengi on varsin mielenkiintoinen, jengiä tutkiessa pitää ymmärtää ryhmä ja 

mistä se koostuu. Louhivuoren mukaan ryhmä on sosiologiassa määritelty sosiaaliseksi 

järjestelmäksi, jossa jäsenten yhteen kuuluvuuden tunne ja jäsenten keskeinen vuorovaikutus on 

ydin. Ryhmän jäsenenä oleminen edellyttää kultakin jäseneltään yhdenmukaisuutta 

toimimistavoissa. (Louhivuori, 1988: 20.) Nuorison ryhmäytymisen ja jengiytymisen voi osaltaan 

myös todeta syntyvän ”valmiin maailman” tuotoksena, jossa nyky-yhtiskunta 

yhteiskuntajärjestyksineen on häivyttänyt vanhan tradition rakenteet tuottamalla palvelut ja 

aikatauluttamalla yhteiskunnan jäsenet arkikulttuuriin. Tämän perusteella jengiä voidaan käsitellä 

myös eräänlaisena ”vastakulttuurina”, jonka sisällä jaetaan arvoja sekä käsityksiä ja vaalitaan omaa 

keskeistä kulttuuria teollisen kaupunkikulttuurin lomassa (Louhivuori, 14–15). Leena louhivuoren 

esittämä käsite teollisesta kaupunkikulttuurista kuulostaa omaan korvaani nykyisin hieman 

vanhahtavalta ja 1980- luvulle jääneeltä, mutta vastaa hyvin mielestäni tässä kontekstissa sitä miten 

modernisoituvassa nyky-yhteiskunnassa sosiaaliset rakenteet muodostuvat.  
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Kuva ylhäällä: Louhivuori, Leena, Hämäri, Timo, Nieminen, Jukka, Nieminen, Kari 1986: 22 ”Janho”, kuva alhaalla: Louhivuori, Leena, Hämäri, Timo, Nieminen, 

Jukka, Nieminen, Kari 1986: 22 ”Jarza” 
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3.2. Koskelan pojat ja ”oma jengi” 
 

Louhivuori esittää kirjassaan, että hänen tutkimaansa Koskelan jengiä voidaan tarkastella sen 

ominaisten kulttuuristen arvojen pohjalta ja tehdä päätelmä jengiläisten alueellisesta 

yhdenmukaisuudesta. Louhivuoren mukaan: ”Jengin tärkein koossapitävä voima oli alueellinen 

yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteinen puhetyyli; slangi ja oma koodikieli. Koskelan jengi on saanut 

alkunsa piha- ja leikkiryhmistä, joista tietyt pojat alkoivat valikoitua vähitellen omaksi jengikseen. 

Syynä jengiytymiseen voidaan pitää samatapaisia sosioekonomista perhetaustaa ja samantapaisia 

kokemuksia kotielämässä.” (Louhivuori 1988, 112). 

Tarkastellessani omaa nuoruuden jengiäni, on asuinalueet ollut tärkeimpiä tekijöitä porukkamme 

muodostumiselle. Se on luontevaa, sillä moni meistä on käynyt samoja peruskouluja tai tuntenut 

toisensa jo samasta pihapiiristä. Haastatteluissani moni esittääkin, että keskeiset asuinalueet 

Helsingin Käpylässä, Koskelassa ja Kumpulassa ovat osasyy porukan muodostumiselle. Esitin 

kysymyksiä liittyen muihin yhdistäviin tekijöihin ja esiin nousi myös käsitys yhteenkuuluvuudesta 

ja sen tuomasta turvan tunteesta, ryhmähengestä ja suvaitsevaisuudesta. Tätä kollektiivista tunnetta 

kuvastaakin lainaus haastattelusta: ”Porukka on jäänyt todella tärkeeks mulle ja toimii sellasena 

vankkana tukipilarina itselle.” (Koivisto, haastattelu 2020) Haastatteluissa tulkittiin, että ryhmässä 

oli jäseniä eri sosioekonomisista perhetaustoista, mutta yhdistävänä tekijänä oli tunne siitä, että 

aremmistakin asioista sai puhua ja tulla kuulluksi. (Seppä, Heikkilä & Härkönen, haastattelu 2020) 

Omakohtaisesti näen, että tietyssä murrosiän vaiheessa on alkanut itsensä löytäminen, joka on 

vaikuttanut porukoiden tiiviiseen läsnäoloon. Koen, että minä olen kaivannut tilaa oman identiteetin 

muovautumiselle. Tilaa, jota ei ole ollut muualla, kuin ulkona ”hengailtaessa”. Ryhmäytyminen on 

tapahtunut luontevasti tilanteessa, jossa toisetkin samaistuvat omaan henkilökohtaiseen tilan 

puutteeseensa. Tilalla tarkoitan tässä oman kokemukseni mukaan ympäristöä, jossa harjoittaa 

mieluisia aktiviteettejä vapaa-ajalla, taikka tilaa missä olla rauhassa ja harjoittaa sosiaalista 

kanssakäymistä. Paula Mäki tiivistääkin Pro Gradu-tutkielmassaan kaupunkitila osana nuorten 

arkea, Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä (2012), nuoruuden tilan määritelmän 

vastaavanlaisesti: tutkielmassa ”Hugh Matthews (2003, 102–105) on tarkastellut nuoruutta Arnold 

van Gennepin (1960) erilaisten siirtymäriittien kautta ikään kuin matkana aikuisuuteen. Jokaiseen 

vaiheeseen, erottautumiseen, siirtymiseen ja liittymiseen, liittyy oma tilallisuutensa. Alle 12-

vuotiaille kodin ulkopuolinen ympäristö on enemmänkin pelien, leikin ja seikkailun näyttämö, mutta 
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13-vuotiaille siitä tulee ensisijaisesti sosiaalinen. Siellä tavataan ystäviä ja ollaan paikassa, jossa 

tapahtuu. Samalla ystäviä aletaan yhä vähemmän tavata kodin piirissä.” (Mäki, 8. 2012).  

Käytän lainausta Paula Mäen Pro Gradu-tutkielmasta, koska se ilmentää tarkoittamaani käsitystä 

tilasta. 

Minulle ja usealle ystävälleni tietyssä iässä koti on ollut paikka, jossa käydään lähinnä koulun 

jälkeen syömässä ja illalla palataan nukkumaan. Koen sen luonnolliseksi teini- iässä, jossa oman 

identiteetin käsitys kehittyy. Muita syitä ystäväpiirin kanssa ulkona ”hengailuun” tai nuorisotalolla 

vietettyyn aikaan ovat vapaa-ajan harrastusten puute tai taloudelliset syyt. Urheiluharrastus on 

saattanut jäädä, koska kilpailupaine on kova, jos ei esimerkiksi etene edustusjoukkueeseen. Vapaa-

ajan puute vakavoituvan urheiluharrastuksen seurauksena on saanut useamman ystäväni luopumaan 

harrastuksistaan. Yleisradion verkkosivuilla 20.2.2018 julkaistussa artikkelissa Tiia Nurmilaakso 

kirjoittaakin suomalaistutkimuksen pohjalta, että yhä useampi junioriurheilija lopettaa 

urheiluharrastuksensa juuri kilpailun ja kovenevan harjoittelun seurauksena. Tutkimus: Liika 

kilpailu koululiikunnassa ja urheiluseuroissa saa nuoret lopettamaan liikkumisen (Nurmilaakso, 

2018). 

Kuva vasemmalla: Oma kuva, Oliver sovittelee tossuja, kuva oikealla: Oma kuva, Emil uimisen jälkeen 
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4. Vaatteelliset lähtökohdat 
 

Tässä työssä tuntui epäluontevalta lähteä tutkimaan jotain suurta muotitaloa taikka muotitaiteilijaa 

etsiäkseni referenssejä omaan suunnitteluuni. Vaatteelliset lähtökohdat opinnäytetyöhöni tulivat 

paljolti omista mielikuvista, ystävieni valokuvista ja ystävieni kanssa käydyistä keskusteluista. 

Omiin nuoruuden kokemuksiin kytkeytyneenä ”jengiini” ei liittynyt huippumuodin seuraaminen 

vaan pikemminkin esimerkiksi hiphop- kulttuurista saatuja vaikutteita lenkkareista lippalakkeihin. 

Keskityttyäni pohtimaan vaatteellisia elementtejä omassa ystäväpiirissä ymmärsin, että esimerkiksi 

omien ”skeittari”- ystävieni pukeutuminen ja sen seuraaminen on ollut tietoista ja yleistä. Päädyin 

tutkimaan, minkälaisia pukeutumiseen liittyviä koodeja omassa ystäväpiirissä on ollut. Ystävieni 

pukeutuminen on ollut osaksi hyvin huoletonta sekä sattumanvaraista mutta koen, että jonkinlaisella 

siluetilla on ollut painoarvoa, on se sitten ollut tietoista tai ei. 

Käytän vaatekappaleista käsitettä ”tuote” tutkimuksessani, sillä kyseistä käsitettä käytetään laajalti 

pääaineemme keskuudessa. Erinäiset tuotteet ja tavat pukea päälle niitä, nousevat useammin esiin 

kuin varsinaisen yhtenäinen pukeutumiskulttuuri taikka pukeutumiskoodit. Haastatteluissani esiin 

nousee yhtenäinen käsitys siitä, että omaa pukeutumista kuvaillaan vapaaksi. Pukeutumisella ei ole 

ollut mitään väliä ryhmän sisällä, mutta pukeutumisen kokemukset ovat hyvin samankaltaisia. 

Haastatteluissa esiintyi vastaavanlaisia kuvailuja, kuten: ”Meijän porukassa kuitenki ollu sellanen 

olo et jengi voi ihan vapaasti pukeutuu ihan miten haluu ilman, että sitä jotenki ihmeteltäis”, ”Mut 

ei sinänsä oo mitään kaikkia yhdistävää vaatetusta, joka yhistäis kaikkia”, ”vähän niin kuin muut”, 

”jengi kyllä pukeutu ja tykkäs pukeutua niinku huvitti”, (Heikkilä, Härkönen & Koivisto: 

haastattelut 2020).  

Mielenkiintoiseksi koen, että jos haastattelukysymyksissä tarjottiin valmiina viittauksia esimerkiksi 

”skeittareihin” tai rennoksi tai jopa vähän ”rosoiseksi” koettuun pukeutumistyyliin, niin vastausten 

luonne muuttui tiedostavammaksi, ikään kuin haastateltavilla olisi alitajuntaisesti paljon 

yhdenmukaisempi pukeutumiskulttuuri. Haastatteluissa kuvailut kuten ”skeittarityyli” ja ”et 

Käpylässä yläasteaikoina vähä sellane "renttu, spuge" rähjänen tyyli oli myös suosittua” 

(Härkönen, haastattelu 2020) vahvistavat mielestäni käsitystäni siitä, että pukeutuminen on ollut 

alitajuisesti yhdenmukaisempaa, mutta sitä luonnehditaan huolettomaksi. 

Tutkiessani Koskelan jengi -valokuvateosta syntyy vastaavanlainen tunne pukeutumisesta. Kuvissa 

pukeutuminen on hyvin arkivaatepainotteista eikä Koskelan pojat -kirjassa pukeutuminen ole 
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pääkriteerejä jengiin kuulumisessa. Tosin maininnan arvoista on, että Koskelan jengin pojat 

luokittelivat itsensä alakulttuurillisesti kuuluvan ”Rokkareihin” ja ”Heavyihin” oman 

mielimusiikkinsa mukaan. Tämä näyttäytyi pukeutumisessa lähinnä konsertteihin mennessä ja 

alakulttuurienedustajien tapaamisissa Helsingin keskustassa. (Louhivuori, 1988: 80–83.) Koskelan 

jengi- ja Koskelan pojat -kirjojen pohjalta saakin käsityksen siitä, että liiallinen pukeutumisen 

korostaminen oli lähes halveksuttavaa ja sitä kuvailtiin ”snobbailuksi”. (Louhivuori, 1988: 83) 

Tästä kuvaileva lainaus Koskelan Jengi- kirjasta; ”Pahinta mitä kaveri voi tehdä kaverille on se että 

se varastaa toiselt kaverilt ja puhuu paskaa selän takana ja on keimaileva edessä. Niin tai ett se on 

ylenpalttinen snobbailija, semmonen ett älä hengitä tännepäin sult lentää pisara ja mä joudun 

ostaa uuden Filan verkkatakin.” (Louhivuori, Hämäri & Nieminen 1986: 86.) 

 Haastatteluissa pyysin mainitsemaan tuotteita ja mieleen painuneita tapoja pukea niitä. Useammat 

vastauksista olivat hyvin samankaltaisia: ”kengännauha vyön korvikkeena”, ”flanut”, ”isot 

hupparit”, ”käärityt pipot”, ”Kangaskassit oli myös kovassa huudossa”, ”Ylipäätään kaikkia rentoja 

huppareita ja flanuja”, ”Ehkä jotku peruksen vaatteet” Perus crew, entinen skeittimerkki (Seppä, 

Heikkilä & Koivisto, Haastattelut 2020). Näiden vastausten pohjalta pystyi selkeämmin tehdä 

päätelmää siitä, että millaista meidän porukkamme pukeutuminen käytännössä on ollut ja luoda 

mielikuva siitä miltä se on siluetillisesti vaikuttanut. Oli helpompi lähteä kartoittamaan niitä 

tuotteita, jotka koin olennaisiksi omassa vaatemalliston suunnittelussa.  

Haastatteluissa esiin tulevien tuotteiden lisäksi, koin olennaiseksi osaksi malliston suunnittelun 

lähtökohtana tuotteet, joilla on funktionaalinen tarkoitus ja tarinallinen lähtökohta. Näistä yksi 

esimerkki on fleecetakki, tuttavallisemmin ”röökifliisi”.  Kuvailen ”röökifliisiä” nuhjaantuneeksi 

fleecetakiksi, jota tavallisesti ei välttämättä kehdata käyttää, mutta loppukesän viilenevissä 

kesäilloissa se napataan vaatekaapista kaljojen sekaan kassin pohjalle ja puetaan lämmikkeeksi illan 

hämärtyessä. 

Haastatteluiden pohjalta tulee ilmi myös, että pukeutumiseen liittyi yhteinen käsitys siitä, että 

kierrätysaspekti on ollut voimakkaasti läsnä jo nuorena omaan pukeutumiseen liittyvissä 

kokemuksissa. Liittyen joko sosioekonomisiin taustoihin, taikka yhteisen arvomaailman vuoksi. 

Tässä kuvaava lainaus haastattelusta: ”Paitsi ehk se ettei kukaan ollu niiku kiinnostunu 

pikamuodista, kaikki kävi uffeissa ja kirppareil semi junnuna jo” (Heikkilä, haastattelu 2020). 
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Kuva: Oma kuva, Eero mallina, röökifleecessä 
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Kuva: Oma kuva, röökifleece kaljakassissa 
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5. Opinnäytetyön produktiivinen osuus 
 

Tarkastelen vaatemallistossa lähtökohtaisesti arkivaatepukeutumiseen liittyvää sattumanvaraisuutta 

ja huolettomuutta. Koen, että tausta-aineistossani esiintyvä pukeutuminen edustaa pukeutumisen 

sattumanvaraisuutta enemmän kuin esimerkiksi jotain tiettyä pukeutumistyyliä. Tämän perustelen 

sillä, että kuva-aineistoni ja haastatteluiden pohjalta tekemäni tulkinnan mukaan pukeutuminen ei 

ole ollut merkitykseltään vaikuttava tekijä ”oman jengin” sisäisessä kulttuurissa eikä pukeutuminen 

ole ollut itseilmaisullisesti tärkein vaikuttaja, minkä vuoksi pukeutuminen on ollut rentoa ja 

sattumanvaraista. (käsittelen aihetta tarkemmin kappaleessa 4.)  

Pyrin esittämään kokemaani pukeutumisen sattumanvaraisuutta ja huolettomuutta muun muassa 

yhdistelemällä tuotteita, jotka ovat vääristyneessä suhteessa toisiinsa, kuten esimerkiksi reilusti liian 

iso yläosa ja ”tyköistuvat” housut. Muita keinoja ilmaista tulkintaani pukeutumisen 

huolettomuudesta on käyttää yksittäisissä tuotteissa toisistaan poikkeavia materiaaleja. Osalla 

tuotteista on taustallaan tarinallinen lähtökohta, jonka vuoksi ne ovat osa vaatemallistoa. 

Vaatemalliston on tarkoitus toteutua lopulliseen muotoonsa loppuvuodesta 2020. 
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Kuva: Oma kuva, luonnoksia alkukeväältä 2020 
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6. Prosessi 
 

Tässä luvussa kerron yksityiskohtaisemmin produktiivisen osuuden prosessista. Käytän luvussa 

käsitteitä line-up, jolla tarkoitan lopullista mallistoa ja taustatutkimus, josta kerron tarkemmin 

kappaleessa 3. Taustatutkimus: 5. 

Muodin pääaineessa harjoitellaan kaksi enimmäistä vuotta vaatemalliston prosessin rakentumista ja 

opitaan omasta suunnittelijaidentiteetistä. Ensimmäisenä vuonna paneudutaan taustatutkimuksen 

tekemiseen; sen pohjalta opetellaan luomaan mallistokokonaisuutta, johon sisältyy muun muassa 

taustatutkimus, materiaalikokeiluja, mallisto eli line-up ja portfolio. Mallistoa ei tosin toteuteta, 

vaan line-upista toteutetaan usein yksi asukokonaisuus.  

Toiseen opintovuoteen kuuluu ryhmävaatemallisto, jossa toteutetaan ryhmän kesken vaatemallisto 

yhdessä tutkitun tausta-aineiston pohjalta. Oman kokemukseni mukaan ryhmävaatemallistossa 

harjoitellaan ryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutustaitoja vaatesuunnittelullisessa kontekstissa. 

Mallistoprosessin voi suurin piirtein kiteyttää koostuvan vaiheista, jotka ovat; taustatutkimus-osuus, 

luonnostelu ja tuoteideointi, materiaalikokeilut, muotoilut ja kaavoituksen aloittaminen, 

protovaiheet (prototyyppi mahdollisesta tuotteesta), lopullisista materiaaleista päättäminen, 

viimeiset protot ja niiden sovitukset ja lopullisten tuotteiden valmistaminen. Edellä mainitut vaiheet 

eivät ole suinkaan ehdottomia malliston prosessin etenemisen näkökulmasta, vaan jokaisella on 

lähtökohtaisesti henkilökohtainen työskentelytapa ja menettelevät prosessissa omien ehtojensa 

mukaan.  

Kolmannen opintovuoteni alkaessa syksyllä 2019 aloitin taustatutkimuksen aineiston kasaamisen. 

Se koostui kollaasimaisista lehtisistä, joita olin leikellyt omien ystävieni valokuvista ja skannatuista 

kuvista Koskelan Jengi (1986) -kirjasta. Ajatukseni siitä, mitä tausta-aineistossani tahdoin 

visualisesti esittää oli eräänlainen omakohtainen ”Helsinki-fiilis, jossa kesäiltana pitkähihainen 

vaate on sidottu viistosti selän yli ja edellisen parin tunnin aikana tyhjennetyt keskioluttölkit 

palautetaan kauppaan”.  

Visualisen tausta-aineiston muovautuessa hiotumpaan ja lopullisempaan muotoonsa oli siitä 

aloitettava vaatteellisten lähtökohtien tutkiminen. Olin valikoinut kuvia sen perusteella, että niissä 

oli jotain pientä pukeutumiseltaan minua kiinnostavaa, esimerkiksi käärittyjä lahkeita, 

mielenkiintoista kerrospukeutumista tai vain niin äärimäisen tavallisia arkivaatteita, että niiden 

pohjalta on kiinnostavaa lähteä suunnittelemaan uutta versiota. 
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Luonnollisena jatkumona mallistoprosessin taustatutkimus osuuden jälkeen, on malliston 

suunnittelun aloittaminen. Vaatteellisten lähtökohtien tarkastelun jälkeen aloitin seuraavaksi 

tuoteideoiden luonnostelun. Koen piirtäväni paljon, mutta en pyri piirustustaiteessani kovin 

realistiseen kuvaan, siksi olen todennut vaatteita suunnitellessani hyödylliseksi valmiin mallipohjan 

käytön luonnoksissa. Tämä auttaa minua ja minua ohjaavia henkilöitä hahmottamaan esittämieni 

luonnosten mittasuhteita. Tulostin luonnospohjaksi pari kuvaa ystävistäni, toisessa ystäväni on 

pukeutunut minua puhuttavaan siluettiin.  

Toisessa kuvassa ystäväni on pukeutunut uintireissun jälkeen lainaamiinsa vaatteisiin, jotka istuvat 

mielestäni vähän hassusti, mutta näyttävät hyviltä (kuva sivulla 14). Tämä kuva symboloi 

mielessäni pukeutumisen sattumanvaraisuutta ja huolettomuutta, minkä vuoksi se valikoitui 

luonnosteluvaiheen mallipohjaksi. Aloitin luonnosten piirtämisen hahmottelemalla siluetteja ja 

piirtämällä omia tulkintoja tuotteista, joita omassa ”taustatutkimuksessa” esiintyi. Tehdessäni 

luonnoksia ja kehittäessäni niitä edelleen, eniten mielikuviani tulevasta vaatemallistostani vastaavia 

kuvia, alkoi mielessäni hahmottua miltä tuleva vaatemallisto saattaisi näyttää. Samanaikaisesti 

meneillään olevien kurssien ja niiden aiheuttaman kiireen vuoksi malliston aktiivinen eteneminen 

hidastui ja tämä vaikutti myös omaan luonnosteluvaiheeseeni, tosin hyödynsin käymiäni kursseja 

edistääkseni mallistoani muilla osa-alueilla. 

Siirryin prosessissa vaiheeseen, jossa aloitin ensimmäisten kaavojen valmistamisen ja 

muotoilukokeilut. Muotoilussa tarkoitus on mannekiininuken päälle jäljitellä muotoja ja siluetteja 

kankaan avulla. Jätin muotoilukokeilut vähemmälle, sillä koin ne epäluontevaksi työskentelytavaksi 

itselleni. Sen sijaan kaavoittaa sattumanvaraisesti vaatteita, joita pyrin luonnoksissani esittämään, 

tuntui omakohtaisemmalta lähestymistavalta.  

Olin kerännyt loppukesän ja syksyn 2019 aikana läheisiltäni pois heitettäviä vaatteita, joita tutkin ja 

joiden pohjalta tein kaavoja. Syksyllä 2019 kävin opinnäytetyöni työstämisen ohella pääaineemme 

kolmannelle opintovuodelle tarkoitettuja kursseja, kuten miestenvaatekaavoitusta ja 

tekstiilimallistokurssi. Kaavaopetus oli tarpeen silloisena ajankohtana ja edesauttoi malliston 

suunnittelussa. Tuolloin sain tehtyä ensimmäisen takin kaavan ja ommeltua siitä proton, jonka 

maalasin. Tästedes tein päätöksen tuotteiden käyttämisestä maalauksena. Tekstiilimallistokurssi 

auttoi minua tekemään päätöksiä materiaaleista ja tekniikoista, joita vaatemalliston toteutuksessa 

käytän, kerron materiaaleista ja teknisistä lähtökohdistani tarkemmin luvussa 6.1. Tekniikat 

materiaalit.   
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Kuva: Oma kuva, Samuel (keskellä) 
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6.1. Tekniikat ja materiaalit 
 

Vaatemalliston suunnittelussa materiaalit ovat ratkaiseva tekijä. Materiaalit luovat tuntumaltaan ja 

näyttävyydeltään mallistoon ilmettä, siitä minkä tarinan halutaan mallistosta välittyvän. Tämän voi 

esittää esimerkiksi näin: jos malliston tausta-aineisto käsittelee villan tuotantoa ja neuleita, on 

luonnollista, että vaatemallisto sisältää villaneuleita. Omassa työssäni ei ole yhtä tiettyä materiaalin 

liittyvää lähtökohtaa, vaan tausta-aineistossani esiintyy paljon materiaaleja eri vaatteissa. Tämän 

vuoksi en tutki työssäni yhtä materiaalia tai 

tekniikkaa, vaan mallisto koostuu pääosin 

valmiista kankaista, joita käsittelen eri 

tekniikoin. 

Materiaalien muokkaamisessa käytän 

värjäysmenetelmiä ja 

kankaankäsittelytekniikoita, kuten 

selluloosakankaan päällemenovärjäystä 

reaktiivivärillä. Reaktiivivärjäys soveltuu 

parhaiten luonnonkuitujen värjäämiseen. 

Reaktiivivärillä saadaan kestävä ja tasainen 

väri, joka soveltuu muun muassa pestäviin 

kankaisiin (Räisänen, et al. 2017,197). 

Käsittelen työssäni myös kankaita 

maalaamalla niille pigmenttiväreillä. 

Pigmentit ovat väriaineita, jotka kiinnitetään 

kankaalle lämmön avulla. Pigmenttivärit 

toimivat tässä yhteydessä, maalin 

korvikkeena ja pigmentin etuihin kuuluu, että se kiinnittyy lähes kaikille kuitumateriaaleille 

(Räisänen, et al. 2017, 209). 

Materiaalit, joita valmistan osaksi vaatemallistoa, ovat käsin tuftattua ryijyä käsintuftauslaitteella ja 

kudonnan Advanced Woven Fabrics and Jacquard Workshop- kurssilla suunnittelemani 

villatoimikas jacquard, jonka on määrä valmistua syyskuussa 2020. Toimikas on yksi tavallisimpia 

kudonnan perussidoksia (Räisänen et al. 2017, 137) ja jacquardkangas tarkoittaa jacquardkoneella 

kudottua kuviollista kangasta, jossa voi olla useampia loimi- ja kuderakenteita (Räisänen et al. 

2017, 132). Toimikkaan eli tvillin valitseminen johtuu pääosin omasta mieltymyksestä kyseiseen 

Kuva: Oma kuva, maalattu takkiproto itseni päällä 
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materiaaliin. Minun on tarkoitus brodeerata ”keskeneräisiä” patchejä eli kangasmerkkejä 

mallistooni, joita kiinnitetään tuotteisiin. Keskeneräisellä kuvailen kankaalle kirjailtuja kuvia, jotka 

ovat yhä kesken. 

  

Kuva vasemmalla: Oma kuva, tuftattu ryijy, kuva oikealla: Oma kuva, keskeneräinen ”pachi” 
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Tekstiilimalliston aikana pääsin ensimäistä kertaa kokeilemaan tuftausta ja tykästyin tekniikkaan. 

Tuftauksessa kiehtoi sen helppous luoda näyttävää ja tuntumaltaan mielenkiintoista pintaa sekä 

mahdollisuus luoda langoilla esittävää kuvaa. Tuftauskankaassa on omat vaikeutensa, mikäli sitä 

haluaa käyttää vaatteellisessa kontekstissa. Siksi käytän käsin tuftattuja ryijyjä aplikoimalla niitä 

tuotteisiin. Materiaalikokeiluna olen valmistanut käsin tuftatun irtokauluksen ja todennut sen käytön 

vaatteessa haasteelliseksi. Käsintuftauskoneella ei saa tehtyä yhtä tiivistä ryijyä kuin 

ilmapainekoneella ja tuftaukseen tarkoitettu kangas on sidokseltaan vaikea ommeltava.  

Lähtökohtana kankaiden valikoimisessa, ovat aikaisemmissa kappaleissani mainittujen 

sattumanvaraisuuden ja huolettomuuden ilmaiseminen. Päädyin ratkaisuun kerättyäni protojani 

varten paljon kodintekstiilejä. Päätin, että tahdon käyttää kierrätystekstiilejä lopullisessa 

vaatemallistossa tuodakseni esiin tuotteiden ja asukokonaisuuksien sattumanvaraisuutta. Lisäksi 

päätin tuoda kierrätysnäkökulmaa esiin omassa työssäni. Keino, millä tuon esiin tuotteessa 

haluamaani lähtökohtaa, on koota tuotteita ja asukokonaisuuksia ”ronskisti” eri materiaaleista, jotka 

eivät lähtökohtaisesti sovi yhteen.  

6.2. Mallisto 
 

Tässä kappaleessa kerron lyhyesti opinnäytetyöni produktiivisen osuuden lopputulemasta, 

miestenvaatemallistosta, jonka on määrä toteutua lopulliseen muotoonsa loppuvuodesta 2020. 

Opinnäytetyön etenemisen kannalta hyvin erilaisen opintovuoden vuoksi käsittelen työssäni 

keskeneräistä mallistoa valmiin mallistokokonaisuuden sijaan, poiketen muodin pääaineen yleisestä 

käytännöstä. 

Olen suunnitellut miestenvaatemallistoani loppusyksystä 2019. Olen edennyt tähän vaiheeseen 

(elokuussa 2020) jossa malliston runko alkaa olla selvä. Mallisto perustuu pääosin siluetteihin ja 

tuotteiden keskeiseen vuorovaikutukseen, jossa asukokonaisuuksien on tarkoitus luoda ”hassu”, 

mutta vakavasti otettava kuva. Tuotteiden on tarkoitus heijastaa työn vaatteellisia lähtökohtia ja 

sattumanvaraisuutta muodillisessa kontekstissa. Malliston runko perustuu arkivaatteisiin, 

tarkemmin muutamaan tiettyyn arkivaatteeseen, jotka olen valikoinut lähdeaineiston perusteella. 

Tässä muutama esimerkki kyseisistä arkivaatteista: huppari, kangastakki, tuulitakki, fleecetakki, 

verkkatakki, kollari, flanellipaita ja farkut. Kahdeksan asukokonaisuutta on lähtökohtana 

miestenvaatemallistolle. Vaatemalliston on tarkoitus luonnehtia rentoa streetwearia, olematta liian 

vakavaa ja ”jäykkää”. Toivon saavani malliston saatettua loppuun tahtomallani tavalla. 
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Kuva: Oma kuva, research 
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7. Oman suunnittelijaidentiteetin muovautuminen 
 

Tässä luvussa pohdin lyhyesti omaa suunnittelijaidentiteettiäni, miten koen sen kehittyneen 

kandidaatin opintojen edetessä ja opinnäytetyötä tehdessäni. 

Syksyllä 2019 aloittaessani kolmatta opintovuottani koin painetta siitä, että kaksi vuotta oli kulunut 

niin nopeasti ja oli ryhdyttävä työstämään kandidaatin opinnäytetyötäni. Kaksi ensimmäistä 

opintovuotta olivat edenneet sellaisella vauhdilla, että niitä oli vaikea hahmottaa. Ajatus siitä, että 

olenko tarpeeksi kypsä, taikka omaksunut ne taidot, jota tuleva opintovuoteni vaatisi, pyöri 

mielessäni. Tuntui käsittämättömältä olla jo siinä pisteessä, jossa minun pitäisi itsenäisesti ryhtyä 

rakentamaan omannäköistä mallistokokonaisuutta, saati kerätä rohkeutta tehdäkseni kandidaatin 

opinnäytetyö. Haastavan ja intensiivisen kevään ja aivan liian nopeasti kuluneen kesän jälkeen 

paluu Otaniemeen tuntui ristiriitaiselta, mutta kolmannen lukuvuoden pikkuhiljaa käynnistyessä ja 

arjen muovautuessa jälleen muodinopintojen mukaiseksi, saatoin jo todeta, että kyllä tästä 

selvittäisiin kaikesta huolimatta.  

Aihealueet olivat minulle jo jokseenkin selvät. Siksi en niinkään epäillyt, ettenkö saisi työstettyä 

minulle mielekästä aihekokonaisuutta – tai aihekokonaisuutta, josta riittäisi lähdeaineistoa tai 

tarpeeksi inspiraation lähdettä työstämisen pohjaksi. Aloittaessani taustatutkimuksen tekemisen en 

ollut vielä tullut tulokseen opinnäytetyöni lopullisesta aiheiden rajauksesta. Siksi opinnäytetyöni 

materiaalissa esiintyy kuvia omasta maalaustaiteestani ja piirrettyjä ”satiirinomaisia” piirroskuvia, 

jotka esittävät 1910-luvun sakilaisia. Nämä kaksi aihetta; -sakilaiset ja oma maalaustaiteeni olivat 

opinnäytetyöni alkuperäisaiheita ”Koskelan jengin” ja ”oman jengin” rinnalla. Omaa 

maalaustaidettani oli tarkoitus tutkia tuolloin opinnäytetyötä tukevana teemana, jota olisin 

rinnastanut kokemukseeni niistä tunteista, joita en koe voivani jakaa muualle kuin vain 

läheisempien ystävieni parissa, tai yksin oman pään, maalin ja syntyvän kuvan välille.  

Tulin lopulta tulokseen, että maalaustaiteeni tutkiminen muiden aiheiden lisäksi tuntui irrelevantilta. 

1900-luvun alun ”sakilaiset” toimivat alun perin opinnäytetyöni ”jengin” kantamuotona, mutta 

päädyin jättämään sakilaiset pois, sillä koin, että yli sadan vuoden takaiset ”sakit” olivat 

toimintatavoiltaan huomattavan erilaisia kuin omakohtaiset kokemukseni omasta 

nuorisoporukastani. Koen tiedon ja taidon omaksumisen viimeisen kolmen opintovuoden aikana 

tapahtuneen hyvin tiedostamattomasti. Tämä johtuu osittain siitä, että muodin pääaineen opinnot 

ovat hyvin intensiivisiä ja esimerkiksi teknisiä taitoja edellytetään hyvin nopeasti ensi opetuksesta 

saakka. Usealla kanssaopiskelijalla on entuudestaan alaa tukevia opintoja tai vankka harrastetausta. 

Koen itseni hitaaksi oppijaksi ja täten on tuntunut välillä, että putoan kyydistä pois. Siitä huolimatta 
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on ollut äärimmäisen voimaannuttavaa, kun on tajunnut sisäistäneensä oppeja ja osannut soveltaa 

niitä omassa työskentelyssään. Tunne, että on ymmärtänyt ja kokee osaavaansa toteuttaa itse jotain, 

antaa paljon. Koen, että omien luontaisten työskentelytapojen tiedostaminen on ollut tähän asti 

suurin oivallus muodinopintojen sisällä. Tärkeimpiä tekijöitä, jotka ovat auttaneet ymmärtämään 

omaa työskentelyä ja sen tarpeita viimeisten kolmen vuoden aikana ovat itseensä luottaminen, 

uskaltaminen ja viitsiminen työstää asioita oman näköisiksi samalla tiedostaen omat rajansa.  

 

 

  

Kuva vasemmalla: Oma kuva, villatoimikas testi, tekstiilimallistoon, kuva oikealla: Louhivuori, Leena, Hämäri, Timo, Nieminen, Jukka, Nieminen, Kari 1986: 27, 

”Eki” 
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8. Yhteenveto 
 

Aihealueiden omakohtaisuus toimii ratkaisevana tekijänä työssäni. Tulin tulokseen siitä, että voin 

hyödyntää opinnäytetyössäni minua jo entuudestaan mietityttäneitä teemoja ja tarkastella niitä 

hyvin läheltä. 1900-luvun alun sakilaisista lukeminen sai minut kiinnostumaan siitä sisäisestä 

kulttuurista mikä vaali tiiviissä ystäväpiirissämme omassa nuoruudessani. Eri toden halusin tutkia 

vaatteisiin ja pukeutumiseen liittyviä piirteitä.  

Luonnolliseksi tausta-aineistoksi valikoitui kirjat, jotka kertoivat 1980-luvun Koskelasta ja sen 

jengistä. Identifioituminen koskelalaiseksi on ollut tärkeää nuoruudessani, oman habituksen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen vuoksi. Olin tietoinen Leena Louhivuoren, Timo Hämärin ja Kari 

Niemisen, Koskelan Jengi (1986) -valokuvateoksesta, mutta en ollut tutustunut siihen aikaisemmin, 

sen pohjalta löysin myös Leena Louhivuoren tekemän tutkimuksen (Koskelan pojat, tutkimus 

jengikulttuurista 1988) kyseisestä jengistä, joka osoittautui merkittäväksi apuvälineeksi. Reflektoin 

kulttuurillisia piirteitä kirjojen esittämän jengin ja oman jengini välillä. Se, että yhteisiä piirteitä 

jengin muodostumisen syihin, löytyy 1900-luvun alun sakeista, 80-luvun koskelalaisista ja omasta 

ystäväporukasta aikakaudesta riippumatta, oli ilmiönä kiehtova, halusin ymmärtää sitä paremmin. 

Hurahdin muutamaan otteeseen vaatteellisten lähtökohtien sijaan työssäni pohtimaan liikaa jengin 

sosiologisia piirteitä ja välillä tekemäni työ tuntui ajautuneen umpikujaan. 

Vaatteelliset lähtökohdat työssäni perustuvat arkivaatteisiin ja ”rosoiseen” tyyliin, jonka huoleton 

siluetti on valikoitunut produktiivisen osuuden perustaksi. Se, miten sattumanvaraisen ja 

huolettoman pukeutumisen saa käännettyä kiinnostavaksi on mallistoni pää lähtökohtia. 

Materiaalien ja tekniikoiden valitsemisessa halusin pyrkiä ”rujouteen” jonka vuoksi osa 

kierrätysmateriaaleistani on hyviä vaihtoehtoja, samalla niiden avulla saadaan luotua 

sattumanvaraisuutta.  

Keskeneräinen vaatemallisto (elokuussa 2020) on vaikuttanut produktiivisen osuuden suppeampaan 

kuvaukseen ja täten myös haastanut kirjallisen osuuden rakentumista. Koen kumminkin, että 

pitkittyneen kandivuoden ansiosta on ollut mahdollisuus syventyä normaalia paremmin omaan 

tausta-aineistoonsa ja syihin sen valintaan, jotka koen usein jäävän hieman pintapuoleisiksi.  
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Kuva ylhäällä: Oma kuva, maalattu baseballtakki itseni päällä, kuva alhaalla: Oma kuva, maalattu baseballtakki nukella 
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Kuva: Oma kuva, tekstiilimalliston Helsinki jacquard 
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