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Olen usein huomannut, että pidän tiettyjä asioita itsestäänselvyytenä enkä kyseenalaista niitä 
tai mieti niiden alkuperiä tai olemassaolon syitä. Kuten esimerkiksi sitä, miksi ostamassani paidassa on 
tietynlainen kaulus tai miksi se on vaaleansininen. Nämä ovat yksinkertaisia kysymyksiä, joihin olen 
keskittynyt opinnäytetyössäni ja sitä kautta pystynyt syventymään historiamme ja kulttuurimme erilaisiin 
kerrostumiin. Tutkimukseni on ideakollaasi siitä, mitä yhden vaatteen kautta voi kertoa ihmisistä, yhteis-
kunnasta ja ylipäänsä maailmasta. 

Tutkimukseni keskiössä on  perusvaate: paita. Valitsin paidan, koska sen historiallinen kehitys 
ja symbolisen arvon muutos avaavat laajan tutkimuskentän. Väitetään, että paita on maailman vanhimpia 
leikattuja vaatteita. Paitojen esikuvana,”äitipaitana”, voidaan pitää egyptiläisestä haudasta noin 3000 eKr. 
löydettyä vaatetta.1  Aluksi miesten alusvaatteena tunnettu vaatekappale on historian kuluessa saavutta-
nut uusia ulottuvuuksia ja sosiaalisia merkityksiä. 

Historiallinen ja sosiologinen taustatutkimus tarjosivat minulle uusia ja yllättäviä näkökul-
mia ei vain paidan, mutta ylipäänsä vaatteiden symbolisen arvon muutokseen viime vuosisatojen aikana. 
1700-luvun ja 1900-luvun alun välillä muun muassa Karjalan seudulla paidan kirjonta kertoi paljon pai-
dan käyttäjästä: esimerkiksi paitojen hihat olivat kokonaan koristellut ainoastaan nuorilla naisilla ja näitä 
koristeltuja paitoja pidettiin vain juhlapyhinä, kun taas vanhetessaan naisen paidan kirjonnan värikkyys 
ja näyttävyys väheni.2  Siten paita kertoi kantajastaan ja toimi viestinnällisenä linkkinä ihmisten välillä. 
Nykyaikana paidan ja sen käyttäjän välille ei ehdi muodostua näin henkilökohtaista suhdetta siksikään, 
että massatuotanto antaa mahdollisuudet korvata vanhaksi mielletty vaate helposti uudella. Osallistuvuus 
ja merkitysten luominen on pikkuhiljaa korvaantunut passiivisella kuluttamisella. Kysymys vaatteiden 
arvosta ja merkityksistä nykypäivänä on hyvin ajankohtainen ja liittyy jo 1990-luvulta syntyneeseen kes-
kusteluun kulutusyhteiskunnasta.

Ranskalainen filosofi Jean Baudrillard on kulutusyhteiskuntaan kriittisesti suhtautuva ja ai-
kamme tärkeimpiin postmodernistiseen ja jälkistrukturalistiseen ajatteluun lukeutuva yhteiskuntakrii-
tikko. Hän jakaa esineet kahteen nimikkeeseen: kauppatavaraan (commodity) ja objektiin (object).3  
Ensisijaisesti näitä kahdenlaisia esineitä erottavat niiden kommunikatiiviset voimat. Kauppatavara ma-
nifestoi olemuksellaan vaihtoarvoaan, kun taas objekti ei luovu helposti salaisuuksistaan. Pyrin luomaan 
objektin, joka kytkisi itseensä jonkin muun kuin kulutukseen liittyvän sanoman. Esittelen opinnäytteeni 
kautta keinoja, jotka mahdollisesti auttavat näkemään vaatteessa syvällisemmän merkityksen ja horjutta-
vat vaatteen kauppatavarastatusta. Teoreettisena taustana käytän Grant McCrackenin esittämää ajatusta 
kulutushyödykkeiden symbolisesta ja kulttuurisesta arvosta. McCracken korostaa vaatteen kommunika-
tiivista puolta, jonka avulla vaate viestii kulttuurisista kategorioista, toimintaperiaatteista ja prosesseista, 
mutta myös sosiaalisesta statuksesta sekä sosiaalisesta muutoksesta.

Toteutin oman näkemykseni siitä, mikä paita on hakemalla inspiraatiota historiasta ja omas-
ta kulttuuritaustastani. Suunnittelin valkoisesta puuvillasta sukupuolettoman napitettavan paidan, josta 
teetin neljä identtistä kopiota. Paitojen valmistuttua määrittelin niistä jokaiselle oman aiheen ja näiden 
aiheiden mukaan jaottelin paidat viiteen eri paitaprojektiin. Siten jokaisella paidalla oli oma reittinsä kul-
jettavanaan, joiden ohjaamiseksi kehitin erilaiset toteutustavat. Lisäksi valitsin jokaiseen paitaprojektiin 
tietyt ihmiset ja tilanteet. Kerrottuani jokaiselle paitaprojektiin osallistuvalle toteutustavasta luovuin pai-
doista ja jäin odottamaan niiden paluuta jatkotoimenpiteitä varten. Kutsuin tätä työvaihetta sosiaaliseksi 
kokeiluksi. Sen avulla tutkin, millaisia merkityksiä suunnittelemani vaate välittää, ja miten nämä merki-
tykset muuttuvat, kun luovutan vaatteen toisten ihmisten ja tilanteiden käsiteltäväksi. 

Toisten ihmisten kutsuminen tähän projektiin antoi minulle mahdollisuuden toimia vaatesuun-
nittelijan lisäksi tutkijana. Paitojen palattua minulle takaisin tutkin, miten aiheet kehittyivät ja muuttuivat 
sosiaalisen kokeilun myötä. Joissakin tapauksissa aiheet vastasivat täysin odotuksiani, mutta joissakin pai-
doissa lopputulos oli niin odottamaton, että jouduin viemään tutkimustani eteenpäin paidan sanelemana. 

Keskityin käsittelemään paitoja yksittäisten vaatteiden kontekstin näkökulmasta. Hyödynsin 
paitojen tulkitsemisessa taideteoreettisessa lähestymistavassa käytettyä dekonstruktiivista yksityiskoh-
tien analysoimista. Analyysiä tehdessäni pidin jokaista paitaa itsenäisenä objektina. Rajasin puetun ruu-
miin pois opinnäytteestäni, sillä mielestäni ruumis asettaa vaatteelle rajat ja määrittelee sitä. Pyrin esittä-
mään paitaprojektien avulla miten ruumiin läsnäoloa ja sen vaikutusta vaatteeseen voi tutkia muullakin 
tapaa kuin vaatteen ja ruumiin fyysisenä kohtaamisena ja yhteiselona. 

Johdanto
Jaoin opinnäytteeni paitojen mukaan viiteen lukuun. Jokainen luku on nimetty paidan mu-

kaan. Ensimmäinen luku on Suunniteltu paita, jossa analysoin suunnittelemaani paitaa historiallisessa 
kontekstissa. Tämän luvun tarkoituksena on löytää alkuperiä ja syitä paitani jokaisen elementin olemas-
saololle. Käytän apunani pukuhistorian tutkimusta ja päälähteenäni on C. Willet ja Phillis Cunningtonin 
alusvaatteiden historiaa käsittelevä History of  Underclothes -teos. Lisäksi perehdyn analyysissäni sii-
hen, kuinka paita ilmentää suunnittelijansa ajatuksia, persoonallista tyyliä, filosofiaa ja kulttuurista taus-
taa. Seuraavassa luvussa Työpaita tutkin sitä, kuinka paidan käyttäjän tausta ja arjen käytännöt jättävät 
jälkensä paitaan. Työpaita oli venemestarin käytössä työvaatteena.  Kahden kuukauden käytön jälkeen 
venemestari yllättäen palautti paidan sen muututtua likaiseksi ja epämiellyttäväksi. Työpaidan kautta 
käsittelen laajemmin kulttuuristen kategorioiden teemaa ja tutkin, millainen vaikutus on ollut yhteis-
kunnallisten olojen muutoksella paitaan menneinä aikoina ja nykyään. Esittelen myös Jean Baudrillardin 
ajatuksia esineiden merkitysten muuttumisesta modernismin ja postmodernismin aikana. Luku Kirjailtu 
paita käsittelee historian ja ideologioiden vaikutusta kirjontaan, sekä sitä, miten kirjonta heijastaa naiseu-
den kuvan muuttumista. Tärkeimpänä lähteenä käytän Rozsika Parkerin The Subversive Stich -kirjaa. 
Luvussa käsiteltävässä kirjaillussa paidassa on äitini tekemä monogrammi nimestäni. Tutkin, kuinka mo-
nogrammi pystyy paljastamaan sekä kirjojansa että omistajansa persoonat. Maalattu paita –luvussa tut-
kin sekä tekstiilin ja vaatteen suhdetta taiteeseen että kuvataiteenomaisten toimintatapojen vaikutusta 
vaatteeseen. Käytän esimerkkeinä avantgarde-taiteilijoiden ja nykyvaatesuunnittelijoiden töitä, joiden 
yhdistävänä tekijänä on sekä tietoinen että tiedostamaton pyrkimys häivyttää raja taiteen ja vaatesuunnit-
telun väliltä.  Maalattu paita on nimensä mukaisesti taiteilija Johanna Härkösen maalaama paita. Analy-
soin Johanna Härkösen maalausta ja sen vaikutusta paidan perusolemukseen. Suurena inspiraationa tähän 
lukuun on toiminut Mildred Constantinen ja Laurel Reuterin Whole Cloth –teos. Viimeisessä Hylätty 
paita –luvussa tutkin, millaisia aiheita nousee, kun jätän paidan metsän keskelle kolmeksi kuukaudeksi . 
Olennainen teema tässä luvussa on patinan merkitys sekä menneinä aikoina että nykypäivänä. Otan sel-
vää, kuinka patinan statusarvo muuttui historian kuluessa ja mikä muuttumisen aiheutti. Esitän Hussein 
Chalayanin ja Martin Margielan esimerkkitöiden kautta, miten patina-aihe näkyy nykyaikaisessa vaate-
suunnittelussa. Lisäksi tutkin luonnon, paidan ja itseni välistä suhdetta.

Osallistuin Masters of Aalto 2013 –näyttelyyn, jota varten rakensin paidoista installaation. 
Esitän installaationi sekä siitä muodostetut tulkinnat opinnäytteeni toiseksi viimeisessä luvussa kuusi. 
Paitojen esittäminen näyttelyssä antoi vapauden keskittyä paidoista tehtyjen tulkintojen analysoimiseen, 
sillä taidekontekstin lähtökohdat poikkeavat vaateteollisuuden ja –bisneksen toimintatavoista eivätkä ole 
sidoksissa vaatteen funktionaalisuuden vaatimuksiin. Luvussa seitsemän esittelen tiivistetystä tutkimuk-
seni johtopäätökset. 

Opinnäytteessäni käsittelen useita erilaisia kokonaisuuksia, josta kustakin kerrotaan yhden 
vaatteen kautta. Tutkimukseni tarkoituksena on nähdä vaatteen rooli ja merkitys historiallisessa, kulttuu-
risessa ja sosiaalisessa yhteydessä. Toivon, että yhdistämällä varsin erilaisia toimintatapoja ja teorioita voin 
laajentaa käsityksiä vaatteen ontologiasta.

1 Wayland Barber 1994: 135.
2 Maslova 1978: 16.
3 Foster 1998: 151.
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Suunniteltu paita1
Opinnäytteeni taiteellinen työskente-

lyprosessi alkaa suunnittelemastani paidasta. Kut-
sun suunnittelemaani paitaa äitipaidaksi, sillä se 
on ikään kuin äiti muille paitaprojekteilleni. Tämä 
alkuperäinen paita, äitipaita, on ajatusteni ja koke-
musteni ilmentymä. Jokaisen sosiaalisen projektin 
tai kokeilun kautta näen tämän äitipaidan merki-
tysten muuttumisen. Vaikka muut paidat ovat vain 
kopioita tästä ensimmäisestä paidasta, jokainen 
niistä avaa uuden näkökulman paidan merkitysten 
muuttumiseen, kun paita kohtaa muut ihmiset ja 
tilanteet. Jokainen paita säilyttää oman alkuperäi-
sen olemuksensa riippumatta sen eletystä elämäs-
tä. Olemus voi myös muuttua hiljaisemmaksi ja 
sen päälle voi kerrostua muita merkityksiä. Omas-
ta suunnitteluprosessistani tekemieni tulkintojen 
avulla, haluan näyttää, miten vaate voi olla ilmai-
suväline. Tämä prosessi esittää keinoja nähdä vaat-
teen merkitys kulttuurisessa, historiallisessa ja sosi-
aalisessa yhteydessä.

Olemassa olevat antropologiset tutki-
mukset, joiden painopiste on nimenomaan vaa-
tetutkimuksessa, esittävät, että paita on vahva 
viestinnän väline. Esimerkkinä opinnäytteessäni 
on Grant McCrackenin Culture and Consumption – 
teoksessa esittämä ajatus, jonka mukaan vaate voi 
olla ilmaisuväline kulttuuristen kategorioiden, pe-
riaatteiden ja prosessien sekä sosiaalisen etäisyyden 
ja muutoksen näkökulmasta. Paidan yksittäiset ele-
mentit kuten kirjontatavat, materiaalit, leikkaus ja 
väritys viestivät ihmisen paikkakunnasta, suvusta, 
heimosta tai siviilisäädystä. 

Suunnitteltu paita1 on keino syventyä 
sekä omaan historiaani että paidan kulttuurihisto-
riaan. Peilaan omia suunnittelupäätöksiäni histo-
riallisiin tapahtumiin, ja tutkin niiden vaikutusta 
paidan yksityiskohtien kehitykseen. Paitani saa 
ajallisen viitekehyksen, jonka muodostavat eletyt 
hetket ja tiettyjen aikojen ihanteet. 

Paita suunnittelijan ajatusten 
ja kokemusten välittäjänä

Valitsin suunniteltavakseni nimen-
omaan paidan, sillä se on tärkeimpiä ja vanhimpia 
puvun osia. Paidan kehitys aikojen kuluessa on seu-
rannut yhteiskunnallisia tapahtumia ja muutoksia. 
Pitkään paita oli käytössä pelkkänä alusvaatteena, 
eli paita oli ihmisen ihoa lähimpänä oleva vaatekap-
pale ja näin ollen jokaiselle hyvin yksityinen asia.

Jos ajattelen sanaa paitaa, mieleeni tulvii 
hyvin erilaisia paitoja: kauluspaitoja erilaisilla kau-
luksilla, poolopaitoja, T-paitoja, college-paitoja ja 
niin edelleen. Oman määritelmän löytäminen pai-
dalle on mielenkiintoinen, mutta monimutkainen 
prosessi. Siksi aloitin suunnittelun hyvin spontaa-
nisti. Tutkin olemassa olevaa kirjallisuutta ja ku-
va-aineistoa.

Perehdyin siihen, kuinka paita on ke-
hittynyt ja muuttunut historian kulussa, ja siihen, 
miten  paita on vaikuttanut ihmisten elämään ja 
toisinpäin. Oli kiinnostavaa huomata millaisia kult-
tuurisia merkityksiä eri paitatyypit ovat saaneet 
keskiajalta lähtien. Esimerkiksi hupullinen paita on 
ollut alun perin munkkien vaate, jonka vuosisatoja 
myöhemmin nuoret ovat ottaneet käyttöönsä ja ni-
menneet huppariksi. Tämän symbolinen merkitys 
on muuttunut uhkaavaksi, kun mediassa on nähty 
kuvia tuomituista rikollisista, jotka ovat yrittäneet 
piilottaa hupulla kasvonsa toimittajilta. Kulttuuri-
historiallisen taustan selvittäminen avasi minulle 
sitä, millainen merkitys paidalla oli ja on muille 
ihmisille. Suunnittelutyön aikana aloin hahmottaa, 
mitä paita merkitsee minulle.

Paitojen historiallisen ja kulttuurisen 
viitekehyksen tutkiminen määritteli suurimman 
osan ideoistani liittyen esimerkiksi paidan yksi-
tyiskohtiin, pituuteen ja väriin. Suunnittelutyössä 
pidin lisäksi koko ajan mielessäni ihmisen kehon,. 
Tämä funktionaalinen lähtökohta määritti paidan 
muodon, leikkaukset ja materiaalin. 

Pyrkimyksenäni oli luoda paita, joka 
olisi samanaikaisesti sekä tunnistettava että vieras. 
Sellainen, joka viittaa menneeseen, mutta sisältää 
ajankohtaisia piirteitä. Käytin kolmen erilaisen 
paitatyypin tunnusomaisia yksityiskohtia paitani 
suunnittelemiseen. Rannekkeet, alas asti aukeneva 
napituslista, kaareva etuhelma, takalaskos ja kaar-
roke ovat kaikki nimenomaan perinteiselle kau-
luspaidalle ominaisia elementtejä. Matala kaulus 
taas muistuttaa college-paidan pääntietä. Hihojen 
taite puolestaan viittaa T-paidan hihojen pituuteen, 
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vaikka taitteen funktiona on ennen muuta toimia 
napinläven kantajana. Kokonaiskuvasta tuli kaikes-
ta huolimatta yllättävän puhdaslinjainen ja pelkis-
tetty, jopa askeettinen. 

Toisena päämääränäni oli tehdä suku-
puoleton vaate. Keskiajalta 1800-luvun puolivälin 
saakka miehen ja naisen paidat on voinut erottaa 
vain pituudesta ja pienistä yksityiskohdista.1 Aluksi 
vain miehet ovat käyttäneet paitaa päällysvaattee-
na, mutta tilanne muuttui, kun keisarinna Eugénie 
teki vuonna 1843 kenraali Giuseppe Garibaldin 
johtamien vapaustaistelijoiden punaisesta paidasta 
kuuluisan ottamalla sen käyttöönsä. Niin kutsut-
tu Garibaldi-paita muuttui yhä useamman naisen 
käyttövaatteeksi.2 Paita onkin yksi ensimmäisistä 
sukupuolettomista vaatteista.

Nykyään paitaa käyttävät sekä miehet 
että naiset, mutta hyvin istuvan paidan tekeminen 
molemmille sukupuolille on haastavaa. Siksi kiin-
nitin huomioni erityisesti hihan istuvuuteen. Kaa-
voitin sen melko suoraan, jolloin olka laskeutuu 
kauniisti, jos käyttäjä on keskikokoinen nainen, ja 
samalla istuu täydellisesti, jos käyttäjänä on keski-
kokoinen mies. Samoin kaulanympäryksen pituus 
on määritelty sopimaan molemmille sukupuolille. 
Paidan väljä muoto sopii mahdollisimman monen-
laisille vartaloille. 

Paidan elementtien oikoluku

Saatuani kaavat val-
miiksi, vein paidan studiomesta-
rille ommeltavaksi. Kun paita oli 
ommeltu oikeasta materiaalista, 
ja kun siinä oli kaikki yksityis-
kohdat kuten tikkaukset ja napit 
kohdallaan, pääsin vihdoin ana-
lysoimaan suunniteltua paitaani. 
Paidan analysoiminen oli kuin 
luopumista suunnittelemastani 
tuotteesta. Tarkastelin minua niin 
lähellä ollutta asiaa ulkopuolise-
na, sillä tutkin järjestelmällisesti 
sen jokaista yksityiskohtaa niin 
kuin en olisi sitä aiemmin nähnyt. 

Suunnittelemani pai-
dan piirteet voi löytää pukeutu-
misen historiasta. Suunnittelu-
työn alussa asettamani tavoitteet 
saivat tämän myötä lisämerki-
tyksiä. Vertaillessani paitaani pu-
keutumishistorioiden esittämiin 
paitoihin huomasin, että jotkut 
historiallisista paidoista ovat hy-
vin samankaltaisia ja –oloisia 
suunnittelmani paidan kanssa. 
Yllätyksekseni törmäsin kuvaan, 
joka pelottavan läheisesti muis-
tutti paitaani. Michael Allen Har-
risin Jeans of the Old West: A History 
-kirja on tutkielma vanhoista työ-
vaatteista, joihin aikojen kuluessa 
on kertynyt jälkiä käyttäjistään. 
Nämä kiehtovat tarinat kulu-
mien, täplien ja värjääntymien 
muodossa ovat linkkejä ihmisten 
elettyihin elämiin. Kuvien yh-
teyteen Harris on kerännyt yk-
sityiskohtaisia viiva-piirustuksia 
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työvaatteiden patentoiduista yksityiskohtaratkai-
suista. Yksi tällaisen patentin saaneista on vuonna 
1850 Preussiassa syntynyt Felix Kivi. Hänen suun-
nittelemassaan miesten paidassa on samankaltainen 
kaulus ja kiinnitys kuin omassanikin paidassa. Te-
kijän sukunimi viittaa suomalaisiin juuriin, joka on 
toinen yhteinen piirre meidän välillä.

Tutkittuani paidan historiaa huomasin, 
että paita jää itse asiassa hyvin vähälle huomiolle 
yleisessä pukuhistorian tutkimuksessa. Tämä joh-
tuu siitä, että paita on ollut alusvaate 1800-luvulle 
asti, piilossa päällysvaatteiden alla. Hedelmällisim-
män tutkimuksen ovatkin tehneet alusvaatteisiin 
keskittyneet tutkijat. C. Willet ja Phillis Cunning-
ton kuvailevat kirjassaan The History of Underclothes 
muun muassa paidan käyttötavan sekä arvon muu-
tosta kuuden vuosisadan ajanjakson aikana Englan-
nissa. Tässä yksityiskohtaisessa kulttuurihistorian 
alan tutkimuksessa käy ilmi, että moderni paita on 
peräisin jo keskiajalta.3 1300-luvun ja toisen maa-
ilmansodan väliin mahtuu valtavia ja radikaaleja 
yhteiskunnallisia muutoksia, mutta paidan muoto 
ja alkuperäinen muoto pysyivät muuttumattomina 
vuosisatojen ajan. Merkittävin muutos tänä aikana 
on ollut paidan muuttuminen alusvaatteesta pääl-
lysvaatteeksi. Vaikka paidan yleisilme on säilynyt 
historiassa melko samana, sen yksityiskohdat hei-
jastelevat kunkin ajanjakson tapahtumia, muotivir-
tauksia ja ihmisten käyttäytymistä. 

Paitojen koristelu, väritys ja ornamentit 
erottivat eri maiden kansalaiset toisistaan. Ranska 
oli 1700-luvulla Euroopan kulttuurinen keskus, jos-
ta otettiin vaikutteita myös pukeutumiseen. Vuo-
den 1789 vallankumousta edeltäneen ajanjakson 
aikana ranskalaiset kiinnostuivat Iso-Britanniasta, 
jonka valtiollista järjestelmää, taidetta ja filosofiaa 
arvostavaa kulttuuria pidettiin esimerkillisinä.4 Mi-
nun suunnittelemani ja brittiläisten käyttämien pai-
tojen välillä on paljon samoja piirteitä, joten paitani 
elementtien analysoinnissa viittaan eniten Iso-Bri-
tannian historiaan. 

Suunnitteluratkaisut

Tarkoituksenani on yksityiskohtaisesti 
analysoida suunnittelemaani paitaa. Kirjoitan pai-
dan jokaisen yksityiskohdan sanalliseen muotoon. 
Merkitykset eivät ole valmiina paidassa, vaan herä-
tän paitani henkiin esittämällä siitä omia tulkintoja-
ni. Se, millaisia merkityksiä minä annan paidalleni 
ei tarkoita, että toisen ihmisen mielessä paidan mer-
kitykset olisivat samat. Omieni ja toisten ihmisten 
tulkintojen summa tekee paidasta monimerkityksi-
sen ja kiinnostavan.

Päätin analysoida paitani elementtejä 
järjestyksessä alhaalta ylöspäin eli lähtien sieltä, 
missä historialliset muutokset ovat olleet hienova-
raisemmat. 

HELMA

1300-luvun puolivälissä miesten paidan 
helman pituus oli hieman lyhyempi kuin suunnit-
telemani paidan pituus.5 Helman muoto oli sekä 
edestä että takaa suora ja yhtä pitkä 1700-luvulle 
asti.6 Vasta myöhemmin paidan takakappale tehtiin 
pidemmäksi kuin etukappale, ja tämä ominaisuus 
on edelleen läsnä modernissa miesten paidassa. 
1850-luvun jälkeen paidan helma alkoi saavuttaa 

nykyisinkin yleisen kaarevan muotonsa.7 Olen si-
sällyttänyt molemmat ominaisuudet suunnittele-
maani paitaan. Edestä paidan helma on kaareva, 
koska halusin säilyttää siinä viittauksen klassiseen 
kauluspaitaan. Takakappaleen helma on kuitenkin 
suora, koska minua kiinnosti viedä paidan päällys-
vaatemaisuus vielä pidemmälle. Minusta suora hel-
ma tekee perinteisestä paidasta takkimaisen, mikä 
saattaa hämmentää tulkitsijan mielikuvaa tavalli-
sesta paidasta. 

SIVUHALKIOT

Paidan sivuilla olevat halkiot ovat ol-
leet miesten paitojen ominaispiirre 1500-luvulta 
lähtien.8 Naisten paidoissa halkiot mukailivat pääl-
lysvaatteessa olevia leikkauksia esitelläkseen käyt-
täjänsä paljasta ihoa. 1100-luvulla keskiaikaisen 
uskonnollisen kurinalaisuuden takia paljaan ihon 
paljastamista paheksuttiin. Saarnaajat kutsuivat 
halkioita helvetin ikkunoiksi.9 Oman paitani koh-
dalla kyse ei ole paljastamisesta vaan puhtaasti käy-
tännön syistä. Koska paitani ei ole niin väljä kuin 
keskiajalla, liikkuvuus helpottuu halkioiden avulla. 
Lisäksi halkiot antavat eloisuutta muuten melko 
suoralle ja puhtaalle helmalle. 

RANNEKKEET

Keskiaikaisen paidan hihoissa ei vielä 
ollut rannekkeita ja hihansuut olivat väljät. Koska 
hihat olivat väljät, käytössä olleiden nauhojen teh-
tävänä oli kerätä tämä väljyys helpottaakseen työn-
tekoa. On todisteita siitä, että 1300-luvun puolivälin 
jälkeen nauhojen lisäksi napit ovat olleet käytössä 
rannekkeiden kiristämistä varten.10 Paidan hiho-
jen rannekkeiden malli on peräisin 1400-luvulta.11  
Suunnittelemani paidan hihojen väljyys on kerätty 
kahdella laskoksella rannekkeeseen. Tämä on hy-
vin tyypillinen kauluspaidan ominaisuus. Laskok-
set ovat hienovaraiset, mutta lisäävät kuitenkin 
sen verran liikkuvuutta, että niiden poisjättäminen 
rajoittaisi käden liikkeitä. Kaksi nappia vaakasuun-
nassa jokaiseen rannekkeeseen varmistaa sen, että 
paita on sopiva sekä naisen että miehen ranteisiin.

HIHAT

Teollisen vallankumouksen aikaan sar-
jonta tehtiin kaulanympäryksen ja olanpituuden 
mukaan, jolloin hihoista tehtiin ylipitkiä.12 Lyhyil-
le ihmisille ylipitkähihaiset olivat hankalia käyttää. 
Ratkaisuksi keksittiin metallirengas ja myöhemmin 
kuminauharypytys, joiden avulla hihat voitiin nos-
taa sopivaan korkeuteen. Ajatus ylipitkistä, muo-
kattavista hihoista oli minusta kiinnostava, ja niin 
päädyinkin paidassani T-paitamaisiin hihoihin. 
Taitteessa sijaitsee napinläpi, jonka alapuolella, 
muutaman senttimetrin etäisyydellä on nappi. Na-
pin avulla hihan ylimääräinen pituus on nostettavis-
sa ylös, jolloin etuosa hihasta kääntyy sisäänpäin. 
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Tämä käänne muodostaa hihaan hyvin vahvan 
käyrän muodon, jolla on sekä funktionaalinen että 
esteettinen peruste. Hihan käyryys mukailee käden 
luonnollista lepoasentoa ja tekee myös liikkumises-
ta miellyttävää. Lisäksi paidan ilme muuttuu veis-
toksellisemmaksi tämän ominaisuuden myötä.

NAPITUSLISTA

Paidan historiassa nappilista on sijainnut 
paidan takakappaleessa aina 1860-luvulle, minkä 
jälkeen se on siirretty paidan etupuolelle. Etukap-
paleen nappilista oli kaavoitettu niin, että se loppui 
suurin piirtein miehustan puoleen väliin. Helmaan 
asti aukeava napitus on keksitty vasta 1890-luvun 
jälkeen muistuttamaan takin napitusta.13 

Narut ja nauhat olivat käytössä paitojen 
kiinnitysmekanismeina siihen asti kunnes 1600-lu-
vulla napit yleistyivät.14  Vaikka valitsinkin koon, 
muodon ja värin suhteen melko perinteiset napit,  
olen silti päättänyt tietoisesti piilottamaan edessä 
olevan nappilistan. Minusta napit ovat itsessään jo 
koristeita, ja koska paitani oli tarkoitus olla mah-
dollisimman neutraali, kaavoitin piilonapituslistan. 
Tämän lisäksi siirsin nappilistan sivuun. 

Sain idean sivussa olevaan napituslis-
taan, kun tutkin Itä-Euroopan sekä Karjalan rek-
kopaitaa. Rekkopaidan etuosassa on koristeellinen 
kirjailtu kangaspaneeli, joka kiinnittää poimutettua 
kangasta.15 Ajatus siitä, että kiinnitys määräytyy 
koristeellisen kangaskaitaleen mukaan, on minusta 
kiinnostava. Jätin paidan näkyvimmän osan - pai-
dan etuosan - rauhaan enkä lisännyt keskelle eteen 
minkäänlaisia elementtejä, jotta myöhemmin luo-
vuttaessani yhden paidoista jollekulle hänellä olisi 
vapaus käyttää tyhjää pintaa haluamallaan tavalla 
hyväkseen.

Koska olen alun perin kotoisin Venäjäl-
tä, tutkin kotimaani historiallisia paitoja. Slaavilai-
sen puvun ominaispiirteenä on sivussa oleva lyhyt 

nappilista, jota yleensä koristettiin brodeeraamalla. 

On mainittava vielä lopuksi, että paidan 
sivukiinnitys on ominainen piirre kokin työvaatteis-
sa. Tällaisen paidan keskietuosa on jatkettu sivuille 
molemmissa etukappaleissa, joten kaksinkertainen 
päällekkäinen kangas suojaa työtekijää kuumuu-
delta. En halunnut, että paitaani assosioidaan kok-
kipaitaan, joten olen jättänyt etukappaleet epäsym-
metrisiksi.

KAARROKE

Paidan takakappaleen yläosassa olevan 
pienen kaksinkertaisen kappaleen, kaarrokkeen, 
lähtökohtana on 1840-luvun jälkeen käyttöön otet-
tu noin neljän senttimetrin levyinen vaakasuuntai-
nen nauha, joka esti olkapääseutua venymästä ja 
kulumasta. Sitä ennen käytössä oli pystysuuntainen 
nauha, joka kulki hihan ympäri tukemassa käden-
tien seutua.16 Vasta 1800-luvun lopulla kaarroke 
otettiin laajemmin käyttöön sellaisena kuin sen 
nykyaikanakin tunnetaan. Kaarroke ei ainoastaan 
tue materiaalia, vaan myös kätkee kahden kerrok-
sensa väliin olka- ja takakappaleen saumat, jolloin 
paidasta saadaan viimeistellyn näköinen. Ennen 
kaarrokkeen ilmestymistä, paidan volyymi kerättiin 
yleensä kauluksen seuduille. 

Olen sijoittanut ulospäin aukeavan las-
koksen kaarrokkeen alareunaan. Tarkoituksenani 
oli mukailla suunnittelun puhdasta linjaa, joten 
vältin mahdollisimman monimutkaisia poimutuk-
sia ja rypytyksiä. En kuitenkaan tehnyt laskoksesta 
sisäänpäin aukeavan, sillä halusin korostaa sen vek-
kimäisyyttä. 

KAULUS

Viimeisenä käsittelen kaula-aukon seu-
tua ja itse kaulusta. Kaulus on tärkeimpiä, esitel-
lyimpiä ja muodin muutoksille alttiimpia paidan 
osia. Aikojen kuluessa kauluksesta pystyi päät-
telemään henkilön ammatin, elämänasenteen ja 
kiinnostuksenkohteet. Kaulus oli pyhä asia, joka 
paljasti kulttuuristen kategorioiden lisäksi myös 
kulttuurisia periaatteita. Kauluksen puhtaus kertoi 
sosiaalisesta statuksesta. Puhtaanapidon helpotta-
miseksi kaulukset sekä rannekkeet olivat irrallisia. 

1300-luvulla käytössä oli melko syvään 
uurrettu kaula-aukko, johon kiinnitetty suora kan-
gaskappale esitti kaulusta.17 1500-luvulla kaulus 
koki vallankumouksellisia muodonmuutoksia ym-
päri Eurooppaa, ja  jokaiselle maalle kehittyi sille 
ominainen kauluksensa. Kauluksen koko kasvoi 
kasvamistaan ja 1700-luvulla se oli koristettu röy-
helöillä ja erilaisilla solmiota muistuttavilla sidonta-
tavoilla. Kun kaulus muuttui korkeammaksi ja tait-
tui kahtia, se alkoi muistuttaa nykyistä muotoaan. 
1800-luvun loppupuolen ready-made -vaatteiden 
valmistus antoi ihmisille vapauden valita omaan 
persoonaansa sopivan paidan.  C. Willet and Phillis 
Cunnington antavat tästä kirjassaan esimerkin, jon-
ka mukaan eduskunnan jäsenet suosivat pystykau-
lusta, jossa on pieni väli keskellä edessä, ja taiteilijat 
sekä kirjailijat taas suosivat matalaa tuplakaulusta.18 
Myös 1700-luvun Suomessa ja Karjalassa tällainen 
matala tuplakaulus on ollut suosiossa.19

Suunnittelemani paidan kaulus, nykyi-
sen termistön mukaan kauluri, muistuttaa 1400-lu-
vulla käytettyä pystykaulusta. Oma kaulurini on 
kuitenkin kaarrettu, joten se mukailee miehustansa 
muotoa. Samantapaista kauluria käytettiin Ruotsis-
sa ‘bussarong’-nimisessä paidassa, joka oli työasu. 

Suomessa samannimistä (busaroun) paitaa, jossa oli 
kapea pystykaulus, käytettiin juhlallisissa tilaisuuk-
sissa kuten tansseissa. Paita oli hyvin yksinkertai-
nen ja se koristettiin maniskalla eli koristetulla pai-
dan etumuksella.20 Suomen armeijan peltipaidalla 
on sama olemus kuin suunnittelemallani paidalla, 
sillä peltipaidan puhdaslinjainen muoto ja kapea 
kaulus muistuttavat hyvin läheisesti omia suunnit-
teluvalintojani. 

VÄRI

Paitojen  värjääminen yleistyi teollisen 
vallankumouksen aikaan. 1900-luvulle saakka vaa-
leansinisiksi värjätyt paidat näkyivät vain matala-
palkkaisten työläisten yllä ja aatelisille niiden käyt-
tö oli täysin sopimatonta. 

Valkoinen paita on standardi väri, joka 
sopii sekä juhlallisiin tilanteisiin että arkikäyttöön. 
Valkoisella värillä ei ole enää vahvaa luokkaeroja 
korostavaa sävyä. Suunnittelemani paidan valkoi-
suus on keino paljastaa jokaisen jäljen: valkoinen 
paita on kuin puhdas valkoinen paperi. Muiden 
paitaprojektien osallistujien jäljet kirjoittuvat val-
koisen paitaan erityisen näkyvästi.

MATERIAALI

Paidoissa vanhin käytetty materiaali lie-
nee pellava, jota pidettiin puhtauden symbolina, ja 
joka toimi päämateriaalina pappien vaatetuksessa.  
Puuvillaa pidettiin pellavan alempiarvoisena kor-
vikkeena. Ensimmäiset puuvillakankaat on tehty 
Mohenjo-Daro, Indus Valleyn seuduilla 1750 eKr. 
Puuvilla oli Egyptissä kuolleiden peittämisessä ja 
hautaamisrituaaleissa käytetyin materiaali. Myö-
hemmin se oli myös teollisen vallankumouksen 
massatuotannon yleisimmin käytetty materiaali.21

Valitsin paitaani tukevan, mutta peh-
meän tuntuisen puuvillan. En halunnut käyttää 
popliinia, koska se on hieman liian kiiltävä ja kova 
materiaali. Materiaalin tarkoituksena on olla mah-
dollisimman muokkautuva, jotta jokaisen paitako-
pion luonne tulisi hyvin esille.
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Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan 
paitaa kulttuuristen kategorioiden esiintuojana. 
Paidan yksityiskohdat kuten esimerkiksi väri, muo-
to sekä kankaaseen käytön myötä ilmestyneet jäljet 
ja kulumat voivat paljastaa muun muassa henkilön 
iän, luokan, sukupuolen, siviilisäädyn tai ammatin.1 
Tämän paitaprojektin avulla haluan kiinnittää huo-
miota paitaa käyttävän henkilöön ja hänen arkensa 
rutiineihin. 

Annoin paidan venemestarin käyttöön 
työpaidaksi. Sopimukseen kuului, ettei paitaa pes-
tä, jolloin raskas työskentely jättäisi orgaaniset jäl-
kensä paitaan. Venemestari sai itse määritellä, kuin-
ka kauan hän paitaa käyttäisi. Kahden kuukauden 
jälkeen sain puhelun. Paita oli jo alkanut liata käyt-
täjäänsä eikä toisinpäin. Epämiellyttäväksi baktee-
ripesäksi muuttunut vaate oli haettava pois, sillä se 
oli alkanut häiritä päivittäistä työntekoa. Luulen, 
että samankaltainen kokemus oli alussa, kun upo-
uusi hohtavan valkoinen ja sileä paita tunkeutui 
työympäristöön. Pikkuhiljaa tekijä ja vaate saavutti-
vat yhteisymmärryksen ja muuttuivat yhdeksi, kun-
nes paita alkoi käskyttämään käyttäjäänsä.

Valitsin veneiden rakentajan ja korjaa-
jan, koska hänen työssään yhdistyvät sekä raskas 
työnteko että herkkien yksityiskohtien tarkka mit-
taaminen ja kokoaminen. Venemestarin työssä ei 
ole määrättyä uniformua, vaan omien vaatteiden 
pitäminen on sallittua. Työpaitaprojektin ajankohta 
sijoittui talveen, joten päällysvaatteiden pitäminen 
oli pakollista kylmyyden takia. Pelkäsin, ettei pai-
taan jäisi näkyviä jälkiä työnteosta, mutta pelkoni 
olivat turhia.

Työpaidan kautta tutkin, kuinka henki-
lön tausta ja arkielämän käytännöt jättävät jälkensä 
vaatteeseen. Jäljet, joista yleensä halutaan päästä 
eroon, toimivat tässä yhteydessä viestinvälittäjinä. 
Paljastuuko paidasta yksityiskohtia kantajastaan, 
paidan käyttöyhteydestä tai -tavasta? Miten jäljet 
toimivat linkkeinä historiaan?

Jäljillä

Ennen vanhaan paita kulki kantajansa 
mukana koko hänen elämänkaarensa läpi synty-
mästä kuolemaan saakka. Paitoja korjattiin ja ne 
siirtyivät sukupolvelta toiselle, joten ihmisille muo-
dostui erityinen suhde paitoihinsa. Koska vaattei-
den käyttöikä oli pitkä eikä pesumahdollisuuksia 
ollut, paita kertoi kantajastaan jopa enemmän kuin 
hän itse olisi välttämättä halunnut kertoa. 

Jos palataan paidan varhaiseen his-
toriaan, aikaan jolloin paitoja pidettiin puhtaasti 
alusvaatteina, sen tärkeimpiä käyttötarkoituksia on 
ollut kehon suojaamisen, päällysvaatteen muodon 
tukemisen, puhtaudesta huolehtimisen ja erootti-
sen käytön lisäksi luokkaerojen ilmaisu.2

1500-luvun vaihteessa ihmiset alkoivat 
nähdä paidassa psykologista ja symbolista arvoa. 
Rintakehää korostavilla leikkauksilla ja materiaali-
valinnalla mies pystyi pönkittämään omaa sosiaalis-
ta statustaan ja maskuliinisuuttaan.3 Hienostuneet 
materiaalit, joita yritettiin pitää niin puhtaina kuin 
mahdollista, olivat herrasmiehen synonyymejä. 
Kaikilla kansalaisilla ei kuitenkaan ollut varaa oman 
puhtauden ylläpitämiseen saati arvokkaisiin mate-
riaaleihin, joten heidän ulkonaisesta olemuksestaan 
pystyi päättelemään, mihin yhteiskuntaluokkaan 
he sijoittuvat. 

Läpi historian voi huomata, että paidan 
rannekkeiden ja kauluksen kunto on erottanut her-
ran tavallisesta työläisestä. Valkoisuutta hohtavat 
rannekkeet viestivät, ettei paidan käyttäjällä ollut 
syytä liata käsiään. Työpaita2 on elävä todiste siitä, 
kuinka jäljet ovat voimakkaammin syöpyneenä juu-
ri kauluksen seutuun ja rannekkeisiin. Kaula-auk-
ko ei ole yhtä likainen kuin hihojen rannekkeet. 
Veneenrakentajan käsityön, jopa tietyt yksittäiset 
tehtävät kuten epoksidivahalla liimaamisen, voi lu-
kea paidan rannekkeista. Paidan materiaali on rea-
goinut käyttäjän kehon kanssa ja saanut ominaisen 
punertavan ruskean sävynsä. Nämä jäljet muodos-
tavat tarinan kahden kuukauden ajan kestäneestä 
prosessista. 

Paidan osien paljastaminen ja peittämi-
nen vaihtelivat aikakauden muotivirtausten mu-
kaan. 1700-luvun lopulla vain herrasmies sai näyt-
tää paitansa osia kuten rannekkeita ja kaulusta, kun 
taas tavallisten työläisten hieman likaantuneet pai-
dat pidettiin piilossa lain rikkomisen pelossa.4

1800-luvun toisen puoliskon aikana mu-
kavuutta ja funktionaalisuutta alettiin arvostaa yhä 
enemmän samaan aikaan, kun sosiaalinen status 
-ajattelu siirtyi taka-alalle.5 Paidan oli sovittava ih-
misten fyysisiin tarpeisiin. Paidan suosio kasvoi, ja 
paita sai uusia, eri tilanteisiin sopivia muotoja: esi-
merkiksi valkoinen paita ilman kaulusta ja leveillä 
hihoilla oli kuvataiteilijoiden suosiossa kun taas val-
koinen paita ilman toista hihaa palveli käyttäjäänsä 
miekkataistelussa. 

1800-luvun alussa paitoja alettiin vär-
jätä. Vaaleansiniset paidat olivat yleisimpiä mata-
lapalkkaisten työläisten käyttövaatteita.6  Tästä 
juontuu yhä nykyäänkin käytetty nimitys ‘blue-col-

Työpaita2
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lar’ (sinikaulus-), jolla viitataan suoraan ruumiillis-
ta työtä tekevään henkilöön. Paitojen värjääminen 
indigolla ei ollut tekniikaltaan  yhtä kehittynyttä 
kuin nykyään, joten huonosti kankaaseen tarttu-
nut väri saattoi siirtyä paidasta käyttäjänsä ihoon ja 
värjätä tämän niskan siniseksi. Työpaita2 muuttui 
projektin loppuvaiheessa symboliseksi “siniseksi 
paidaksi”, sillä lika, joka siihen kerääntyi, alkoi liata 
paidan käyttäjää.

Teollisen vallankumouksen myötä pai-
toja tuli kaikkien halukkaiden saataville. Kasvava 
keskiluokka tasa-arvosti muodin, joten paitoja saat-
toi nähdä eri ammatti-, sukupuoli- ja ikäryhmiin 
kuuluvien yllä. Erityisesti valkoinen paita oli kes-
kiluokan ja ammattilaisten käytössä.7

1900-luvun alussa sotateollisuuden sivu-
tuotteena keksittiin pesukone.8 Jäljet, jotka kertoi-
vat ammatista ja statuksesta, hävitettiin vaatteiden 
pinnalta yhdessä hetkessä koneen rummussa kalk-
kisen veden mukana. 

 

Aika vailla näkyviä todisteita

1990-luvun aikana kulutusyhteiskun-
nasta syntynyt keskustelu liittyy työpaitaprojek-
tiini.  Nykyään paita, joka kytkee osan käyttäjänsä 
elämästä kuituihinsa, pestään ja aina tilaisuuden 
tullen korvataan uudella. Näin mahdollisuus vaat-
teen avulla viestimiseen ja tarinankerrontaan tu-
houtuu. 

Eroja vaatteilla, ja muutenkin esineil-
lä, viestimisen tavoissa voi huomata modernismin 
ja postmodernismin tarkastelemisen kautta. Es-
seessään Postmodernism and Consumer Society 
Fredric Jameson esittää postmodernismin johtavan 
individualismin ja subjektin kuolemaan, kun taas 
modernismia hän pitää oman ainutlaatuisen tyylin 
synnyn aikana. Modernismin individualistinen ide-
ologia viittaa yläluokkaan ja luokkajakoon, postmo-
dernismi on taas aika, jolloin eletään korporatiivista 
kapitalismia, ‘organisaatioihmisen’ aikaa.9

Modernismin ajan ihmisen identiteetin 
on katsottu olleen selvärajainen ja yksilöllinen, ja 
sen on ajateltu syntyneen vuorovaikutuksessa ym-
päristön kanssa. Elitistisen ja hierarkkisen näkö-
kulman vastakohtana on postmodernismin ilmiö, 
joka on kuin valtava ostoskeskus. Globalisaatio, ala-
kulttuurien synty ja mediavallan nouseminen ovat 
johtaneet siihen, että identiteetti on suistunut pois 
keskiöstään.10

Modernismin aikakaudella tuotteil-
la oli selkeä viesti, luokittelu ja symbolinen arvo. 
Postmodernismissa yksilöllinen subjekti (individual 
subject) sekä oman ajan projisointi eivät ole enää 
olemassa, joten tuotteet muodostavat merkityksiä 
ainoastaan suhteessa toisiinsa. Tähän on osasyynä 
massiivisen vaatetuotannon vaikutukset ihmisten 
oman individumin ymmärtämiseen ja käsittelemi-
seen. Valtava vaatetarjonta antaa mahdollisuuden 
muuttamaan omaa ulkonäköään niin usein kun ha-
lutaan, joten identiteetti on jatkuvassa liikkeessä. 
Suhtautuminen vaatteisiin luonnollisesti muuttuu, 
kun niistä tulee pelkkiä hyödykkeitä. 

Ranskalainen filosofi Jean Baudrillard, 
jonka  tutkimuksen painopiste on ollut erityisesti 
sosiologiassa, on yksi aikamme tunnetuimmista 
yhteiskuntakriitikoista. Hänen mukaansa tuotteet, 
joita kulutamme, ovat vailla syvyyttä. Toisin sa-
noen, jos yksittäisellä esineellä ei ole merkitystä, 
sillä ei voi myöskään olla sosiaalisesti syrjivää val-
taa. Tässä voi nähdä demokratisoivia piirteitä, joi-
den kautta ihmisistä tulee entistä tasa-arvoisempia. 
Baudrillard korostaa, että ihmiset eivät enää projisoi 
itseään suhteessa esineisiin. Hän esittää The Ecsta-
sy of Communication - esseessään Roland Barthe-
sin esimerkin kuvittaakseen väitettään: 

“— little by little a logic of ‘driving’ has 
replaced a very subjective logic of possession and 
projection. No more fantasies of power, speed and 
appropriation linked to the object itself, but instead 
a tactic of potentialities linked to usage: mastery, 
control and command—”11

Barthesin esimerkissä suhtautumi-
nen autoon on muuttunut jostakin mystisestä ja 
romanttisesta pelkästään käytännönläheiseksi ja 
rationaaliseksi. Vaatteen kohdalla voidaan puhua 
siitä, kuinka käsitys vaatteesta symboliikkaa täyn-
nä olevana viestintävälineenä on muuttunut oman 
ulkonäön muuttumisleikkikentäksi. Samalla tapaa 
kuin Barthesin esimerkissä, vaatteen mystiset ja 
sielulliset puolet ovat korvaantuneet niskalappuun 
latautuneilla merkityksillä. Tuotteilla itsellään ei 
ole enää arvoa, vaan kulutus ja käyttöyhteydet luo-
vat tuotteen arvon.12 Baudrillard kutsuu tätä mur-
rosta hyperrealismin aikakaudeksi. Se, mikä oli 
projisoitu psykologisesti ja joka koettiin metaforan 
kautta, on nyt projisoitu todellisuuteen vailla min-
käänlaista karaktääriä tai minkäänlaisia mielikuvia. 
Baudrillard käyttää vertauskuvana modernismille 
peiliä, josta ihminen tarkkailee minänsä heijastu-
maa. Postmodernismia hän vertaa televisoruutuun, 
johon ihmisen mieli uppoutuu ja josta otetaan vai-
kutteita.13
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Jälki ihmisestä

Vanhat vaatteet, joissa yhä näkyvät jäljet 
ja kulumat, joita vuosisatoja yritettiin piilottaa, ovat 
nykypäivänä arkeologisia löytöjä, sakraaleja ja ha-
luttuja keräilykappaleita. Vanhoja työvaatteita, vik-
toriaanisia pukuja tai vaikkapa kuluneita nahkatak-
keja käsitteleviä julkaisuja ja teoksia on valtavasti. 
Jokainen tahra on merkki ja tarina ajasta, ihmisestä, 
tapahtumasta. 

Jopa kirpputorit olivat ennen yllätyksel-
lisiä löytöpaikkoja – nykyään ne ovat täynnä heit-
teille jätettyjä keskinkertaisia halpatuotannon vaat-
teita, joista aistii, että jo niiden ostoshetkellä ne oli 
tuomittu nopeaan hylkäämiseen. 

On olemassa monia 
hienoja visuaalisia todisteita sii-
tä, miten vaatteista voi lukea ai-
kaa ja ihmistä. Minusta kaikista 
koskettavimmat  ovat Miyako 
Ishiuchin vuoden 2007 valokuvat 
Hiroshiman ydinonnettomuuden 
uhreista, tai pikemminkin heidän 
omistamistaan esineistä.14 Kuvis-
sa näkyvät rypistyneet ja osittain 
tuhoutuneet vaatteet ovat hirvit-
tävästä menneisyydestä ja kärsi-
myksestä huolimatta herkimpiä 
ja kauneimpia esineitä, joita olen 
pitkään aikaan nähnyt. Kuvitte-
len, miltä vaatteet ovat saattaneet 
tuntua iholla, kuka on voinut olla 
niiden käyttäjä ja mitä hänelle on 
tapahtunut. Nämä vaatteet hen-
kivät historian hiljaista läsnäoloa 
ja jokaiseen kudottuun lankaan 
liittyy oma tarinansa. Nykyään 
on yhä vaikeampaa huomata 
näitä henkilökohtaisia tarinoita 
ympärillämme, sillä meitä ympä-
röi kulutuksesta, mainonnasta ja 
materialismista kertovia tarinoita. 
Kuten runoilija Muriel Rukeyser 
on kirjoittanut: “The Universe is 
made of stories, not of atoms.”15
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Venemestarin haastattelu

Paidasta välittyvät vanhat tavat ja uskomukset. Ennen 
vanhaan käytettiin tämäntapaisia kauluksettomia ja sivusta napitel-
tavia paitoja. Olen nähnyt sellaisia vanhoissa valokuvissa. Talonpo-
jat käyttivät sellaisia. Ne eivät välttämättä olleet vain työpaitoja. Oli 
myös kirjailtuja paitoja, joita käytettiin juhlallisimpina hetkinä. 

Paidan kaula-aukko kiristi ja oli epämukava työssä, mut-
ta materiaali oli miellyttävä pitää päällä. Pidin paidan päällä villapu-
seroa, mutta hihojen rannekkeet tulivat villapaidan alta esiin  ja niihin 
joutui liimaa. 

En koskaan käytä valkoisia vaatteita työssä, en ole mikään 
lääkäri. Työssä en halua huolehtia puhtaudesta. En pystyisi tekemään 
töitä, jos koko ajan joutuisin keskittymään vaatteiden puhtaana pi-
toon. 

Entisessä työpaikassani otettiin vuokratyöntekijöitä mu-
kaan rakennusmaalle. Yksi vuokratyöntekijä huolehti liikaa vaattei-
densa puhtaudesta; harjasi aina vaatteita ja pyyhki rätillä. Ei tainnut 
saada hirveästi töitä tehtyä niinpä sai potkut jo kolmen päivän päästä. 

 

1 McCracken, G. 1988: 60.
2 Willett C.; Cunninton P.  1951: 13-14.
3 Willett C.; Cunninton Phillis 1951: 30.
4 Willett C.; Cunninton P.  1951: 64.
5 Willett C.; Cunninton P.  1951: 97.
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Shirt Luettu 10.07.2013
7 Willett C.; Cunninton P.  1951: 130.
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Washing_machine Luettu 
11.07.2013
9 Foster, Hal 1998: 131-132.
10 Hall 2005: 21 - 22
11 Foster, Hal 1998: 146.
12 Foster 1998: 151.
13 Foster 1998: 146
14 Miyako Ishiuchi 2008: Hiroshima. Tokyo: Shueisha.
15 Sitaatti Muriel Rukeyserin runosta The Speed of  
Darkness, 1968.
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Tässä luvussa tutkin kirjaillun paita3 
–projektin avulla, millä tavoin suunnittelemani 
paidan luonne muuttuu, kun äitini tekee siihen kä-
sityönä kirjontaa. Otan selvää, miten side kahden 
henkilön välillä vaikuttaa lopputulokseen, ja miten 
kahdenkeskeinen sanaton kommunikaatio synnyt-
tää uusia merkityksiä ja tunnelatauksia vaatteeseen. 
Äidilleni annetusta ‘toimeksiannosta’ tekee intii-
mimmän se, että kirjontatyö on monogrammi, joka 
koostuu nimeni alkukirjaimista. Sivistyssanakirjan 
määritelmän mukaan monogrammi on taiteellisesti 
nimikirjaimista sommiteltu kuvio.1 Kirjotut kirjaimet 
ovat vain pieni osa kirjontatapojen monimuotoisuu-
desta, eivätkä kirjominen ja kirjo turhaan ole suku-
peräisiä sanoja. Valitsin monogrammiaiheen, koska 
nimeni kautta se on suoraan sidoksissa omaan per-
soonaani.  Halusin, että  suunnittelemaani paitaan 
tulisi näkyvä todiste olemassaolostani. Mutta millä 
tavoin monogrammi paidassa heijastaa persoonaani, 
kun joku muu on sen tehnyt?

Henkilökohtainen suhde syntyy vaattee-
seen, kun se on tehty omin käsin. Monogrammi jättää 
jälkensä sekä tekijästään että omistajastaan. Kun teki-
jä kirjoo toiselle ihmiselle monogrammin, esimerkiksi 
liinaan, pyyhkeeseen tai vaatteeseen, työstä välittyvät 
sekä kirjojan oma persoona että kirjotun tekstiilituot-
teen omistajan luonne. Tätä kahden ihmisen välistä 
mystistä yhteyttä ei välttämättä huomaa, sillä kirjo-
tut kirjaimet ovat ensisijaisesti osoitus omistukses-
ta - vaatteita ja tekstiilejä pestiin vain harvoin, joten 
monogrammin avulla pystyttiin merkkaamaan omat 
henkilökohtaiset objektit.2  Nyt kirjainten kirjominen 
on melkein kokonaan hävinnyt, koska enää ei ole tar-
vetta merkata lakanoihin niiden omistajan nimeä. Pi-
dän monogrammeissa kiehtovana sitä, että ne tekevät 
vaatteista entistä henkilökohtaisempia; kirjailtu nimi 
pysyy vaatteessa, ja vaatteen kulkeutuessa toiselle ih-
miselle nimi yhä salamyhkäisesti muistuttaa vaatteen 
entisen omistajan olemassaolosta. 

Äitini tekemä monogrammi on myös hä-
nen ajatustensa ja persoonansa ilmentymä. Hänen 
valitsemansa langan väri, sijainti, kirjontatapa ja 
-tyyli kertovat hänen juuristaan ja kulttuuritaustas-
taan. Psykoanalyytikko Margot Waddell on tutkinut 
tätä tekijän ja teoksen/työn3 sanatonta informaation 
välittämistä, jossa tekijän ajatukset ja tunteet saa-
vuttavat fyysisen muodon teoksen/työn muodos-
sa.4 Äitini persoonan ja hänen tekemänsä käsityön 
kautta voin syventää ymmärrystäni siitä, mitä tämä 
“historian kirjuttaminen” pitää sisällään. Välittyykö 
äidin tekemän monogrammin kautta nykyajan ja 
menneisyyden välinen dialogi? Onko tämä vanha 
kirjontamuoto relevantti tänä päivänä? 

Vaatteet kantavat muistoja ajasta, henki-
löistä ja paikoista sekä kätkevät itseensä tarinoita.

Kirjailtu paita3 ei ole vain ja ainoas-
taan henkilökohtainen tarina. Se on kurkistus ta-
rinoiden rakentamiin suurempiin kokonaisuuksiin 
kulttuurissamme.  Ei ole sattumaa, että tekstiili on 
peräisin keskiajan latinalaisesta sanasta ‘text’, joka 
viittaa kirjoitukseen, mutta myös kudotun kankaan 
tekstuuriin eli pintarakenteeseen.5 Suomenkieli-
nen sana kirjoa tai kirjuuttaa, eli koristaa vaatteita 
pistoilla, on niinkin lähellä sanaa ‘kirjoittaa’. Voisi 
sanoa, että kirjonta on ollut yksi niistä ilmaisumuo-
doista, joiden avulla naiset kirjoittivat historiaa, 
jakoivat kokemuksiaan ja tunteitaan. Naisten te-
kemät käsityöt ovat historiamme ja yhteiskunnan 
arvojen heijastajia. Kirjonta on siis sosiaalinen ja 
psykologinen tuote, joka välittää kunkin ajan ide-
ologioita, ja sitä kautta myös heijastaa naiseuden 
kuvan muuttumista.

Kirjailtu paita3

Henkilökohtainen ja sitä kautta yhtei-
nen historia rakentuu tekojen sekä sanojen kautta. 
Sitä kautta määräytyy myös ihmisen identiteetti. Se 
mitä sanoja kukin käyttää kuvaillakseen itseään ja 
toisiaan – äiti, tytär, nainen – viittaavat identiteetin 
muovautuvuuteen.  1600- ja  1800-lukujen aikana, 
kirjontaa harjoittivat työväenluokan ja keskiluokan 
vähäosaisimmat naiset. 1700-luvulla puolestaan 
vain harvat ja valitut kirjoivat, koska sen ajan työssä 
käymättömille aristokraateille kirjonnasta tuli elä-
mäntapa ja mukavaa ajanvietettä. 1800-luvulla kir-
jonta yhdistettiin aina naisellisuuteen.6

Kirjonta yhdistetään nykyäänkin useim-
miten naisellisuuteen ja se konnotoi kodin piiriä, 
jossa äidit opettivat tyttärilleen tämän taidon. Oike-
astaan 1970-luvulle asti kirjontaa väheksyttiin kor-

kean taiteen piirissä ja sitä harjoitettiin ainoastaan 
kotona. Kirjonta luokiteltiin puhtaasti käsityötai-
doksi. Feminismin nousun myötä kirjonta hyväk-
syttiin taiteen piiriin, jolloin sen asema muuttui 
vähemmän yksipuoliseksi. 

Kirjonta kertoi kantajastaan ja tä-
män elämäntavoista. Venäläisessä kansanpuvussa 
1700-luvulta 1900-luvulle kirjonnan määrä, kuvio ja 
materiaalin laatu määrittyivät erilaisten käytäntöjen 
mukaan.  Juhlatilaisuuksissa kuten häissä morsia-
men puvun kirjonnan määrä oli todiste naisen kä-
sityötaidoista ja ahkeruudesta. Monesti slaavilaisen 
puvuston kirjonta kertoi henkilön iästä ja ammatis-
ta. Kirjonnan näyttävyys väheni mitä vanhemmaksi 
nainen tuli.7
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Yksi kirjoitettu a

Monogrammi on etunimeni alkukirjain 
A, kooltaan noin 3cm x 3cm, juuri piilonapituslistan 
levyinen. Tummanpunaisella silkkilangalla kirjailtu 
A-kirjain sijaitsee lähellä helmaa piilonapituslistal-
la. Vaikka toimeksiantona oli tehdä monogrammi, 
tekijä päätti käyttää ainoastaan etunimeni kirjainta. 
Kun synnyin vuonna 1988, nimeni oli hyvin harvi-
nainen entisessä Neuvostoliitossa. ‘Alisa’ oli siihen 
aikaan juuri hitiksi noussut pop-laulu, jonka kautta 
Petroskoissa saatiin kuulla uudesta ja entuudestaan 
vieraasta nimestä. Vaikka nimestä tuli laulun myötä 
myöhemmin hyvin suosittu , tunne nimeni ainut-
laatuisuudesta on säilynyt tähän päivään saakka. 

Sukunimeni alkukirjaimen N:n sijaan 
äitini päätti käyttää A-kirjaimen lisäksi kuvallista 
symbolia – sydämen kolmasosaa. Kaikkialla maa-
ilmassa tunnettu rakkauden symboli on paljon 
käytetty. Jäin miettimään hetkeksi äidin rakkau-
den tunnustusta – kaipaako se tätä universaalia 
merkkiä? Käsin tehty kaunis kirjailu olisi riittänyt 
minulle tunteiden välittäjäksi. Olin kuitenkin po-
sitiivisesti yllättynyt äidissäni heränneestä kiinnos-
tuksesta kirjaimen graafisen ilmeen suunnittelua 
kohtaan. 

Kaunokirjain on pyöreä ja koukeroi-
nen – kirjaimen muodostavat kolme keskenään 
samankokoista kaarta, jotka risteävät A-kirjaimen 
keskivartalon kanssa. Jopa kirjaimen kärjessä on 
havaittavissa kaarevuutta. Kärki kallistuu ja osoittaa 
kohti hihan ranneketta. Kaaret eivät ole täydellisen 
pyöreitä, mutta juuri tämä seikka paljastaa tekijän 
oman kädenjäljen. Muistan kaunokirjoitustunnit 
omilta kouluajoiltani. Kirjainten tuli olla täydellisiä 
suhteeltaan, jokaisen viivan piti loistaa tasapainoi-
suutta. Äidin lapsuuden aikainen opetustyyli oli si-
täkin tiukempi, joten en ihmettele, että hän valitsi 
monogrammiin kaunokirjoituksen. Tämä kirjoitus-
tapa on juurtunut syvälle osaksi jokaisen venäläisen 
luonnetta. 

Äitini kirjaimen kirjomiseen valitsema 
kirjontatapa on nimeltään etupistokirjonta. Tämä 
yksinkertainen harsinpisto on yksi maailman ylei-
simmistä kirjontatavoista ja peräisin 1200-luvun 
Egyptistä.8 Se on myös erittäin keskeinen tekniik-
ka karjalaisessa käsityöperinteessä. Kuuluisat, pu-
naisella langalla “luotoksittain kirjuutut”, geomet-
riset eläin- ja kasviaiheiset kuviot ovat koristaneet 
kansanpukuja ja muitakin tekstiileistä valmistettuja 
töitä kuten liinoja. Etupistokirjonnan jälki on sileää 
ja lähentelee kynällä kirjoittamisen vaikutelmaa.

1800-luvulta 1900-luvun alkupuolelle 
slaavilaiseen kirjontaperintöön ilmestyi kirjoitus-
ten käyttäminen. Yleensä kirjoitukseen sisältyivät 
päivämäärä, tekijän tai kirjotun esineen omistajan 
nimi sekä joskus paikkakuntakin. Useimmiten kir-
joitukset koostuivat toivomuksista ja esineen käyt-
tötarkoitukseen liittyvistä neuvoista. Syynä näiden 
kirjoitusten ilmestymiseen kirjontaan oli  kirjojen ja 
lukutaidon yleistyminen kylissä.9

 
Nykypäivänä monogrammeja voi ver-

rata eri merkkien logoihin. Logojen sijainnit vaih-
televat, mutta kulutusyhteiskunnan kouluttamina 
osaamme tunnistaa niiden paikat vaatteissa. Mo-
nogrammin pelkistetty A-kirjain on enemmän sig-
neeraus kuin logo, vaikkakin molemmat palvelevat 
samaa tarkoitusta, eli tekijän tai omistajan brändää-
mistä ja tunnistamista. Äitini tarkoitusperät ovat 
paljon syvemmät ja henkilökohtaisemmat. Kirjail-
lun A-kirjaimen takana on tarina, joka on latautunut 
äitini antamilla symbolisilla merkityksillä.

Talismaani10

Karjalaisten vanhojen uskomusten mu-
kaan kirjonnan ensisijainen tehtävä oli suojella 
kantajaansa pahuudelta ja poistaa pelkoja koskien 
tuntemattoman kohtaamista. 1900-luvulla liinaan 
kirjailtiin kultaisella langalla sairastuneen henki-
lön muotokuva tai hänen kipeän vartalonosansa 
(esimerkiksi jalan) kuva, ja liina vietiin kirkkoon 
lupausuhrina. 1900-luvun alkupuolella tämä kir-
jonnan maaginen tehtävä siirtyi taka-alalle, ja kir-
joitusten alkuperät muuttuivat, vaikka tyylillisesti 
kirjonta pysyikin samanlaisena. Muutos johtui siitä, 
että kirjonnan funktio muuntui pelkästään koris-
teelliseksi, jotta kirjottuja esineitä voitiin myydä 
kaupungin väelle.11

Tässä paitaprojektissa hyvin tärkeä on 
tekoprosessi, joka saa seremoniaalisia piirteitä, kun  
äidin energia ja ajatukset keskittyvät monogram-
miin, jolla äiti toivoo olevan erityinen suojatehtävä. 
Toiveiden ja toivotusten täyttämä kirjain on kuin 
kirjoitettu rukous.  Ajatus paidan maagisista omi-
naisuuksista voi tuntua nykyään naivilta, vaikka 
ihmiset liittävät yhä edelleen vaatteisiin erilaisia 
merkityksiä ja uskomuksia. Minusta ajatus vaat-

teen maagisista eikä pelkästään fyysistä suojavoi-
mista on hyvin relevantti, sillä se tukee vaatteiden 
ja esineiden avulla voimaannuttamisen perinnettä. 
Nykyään on ominaista käpertyä koloon ja odottaa, 
kunnes jotakin pahaa tapahtuisi.  Liittämällä suo-
jamerkityksiä esineisiin ja näin voimaannuttamalla 
itseään onnistuu kohtaamaan rohkeammin vaaralli-
sia tilanteita.  Nämä merkitykset ovat tietysti kult-
tuurisia ja siksi ne eivät ole pysyviä kuten vaatteen 
käyttötarkoituksista muodostuvat merkitykset.

Oltuaan äitini käsissä suunnittelema-
ni paidan luonne muuttui ja siitä tuli hengellinen. 
Valkoinen väri korostui entisestään pienen punai-
sen, helman lähellä olevan, monogrammin ansiosta. 
Kristillisesta näkökulmasta katsottuna valkoinen 
väri on aina ollut metafora valolle ja elämälle. Pu-
naisella on taas ollut verta, Pyhää Henkeä ja rak-
kautta, mutta myös pahuutta, symboloiva merkitys.

Paidan hengellinen luonne vahvistui 
entisestään nähtyäni ottamani valokuvan äitini kä-
sistä. Tarkoituksenani oli vain dokumentoida te-
kijän käsien luoma työ. Valokuvan sivusta tuleva 
luonnonvalo on pehmeä ja maalauksellinen. Paidan 
valkoisuus hohtaa ympärillä olevan mustuuden kes-
kellä. Äidin kädet ovat levollisessa asennossa ja vain 
toinen käsistä pitää paidan helmasta kiinni. Paita on 
tunnistamaton äitini käsissä, sillä vain paidan kul-
ma on näkyvillä ja se näyttää liinalta. Liinat olivat  
slaavilaisessa perinteessä pyhiä ja puhtaita esineitä, 
joita vietiin kirkkoon ja tuttavien koteihin arvokkai-
na lahjoina tuottamaan muille ihmisille onnea. Näin 
kirjojat täyttivät nämä esineet omilla merkityksillä 
ja välittivät hyviä tarkoitusperiään. 
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Äidin haastattelu

Paita toi heti mieleen lapsuuden ja sadut. Satuja, joita olen 
itse katsonut, kertoivat kolmesta ‘bogatyr’ voimamiehestä. Paita toi 
mieleen venäläisen perinteen ja juuret, jotka elävät sinussa. En edes 
tiedä, miksi suunnittelit juuri tämän paidan, mutta luulen, että se 
tulee jostakin syvältä, tiedostamattomasta. Ajattelin vielä, että vain 
vaaleanpunainen naruvyö  puuttuu, niin paita olisi aivan kuin vanha 
venäläinen paita. Mutta paidasta löytyy nykyaikaisiakin elementteja, 
kuten sivulle jätetty nappilista ja rannekkeet. Lisäksi alas asti auke-
neva nappilista eroaa perinteisen kansanpaidan vain puoleen väliin 
ulottuvasta listasta.

Kaikista voimakkain assosiaatio kuitenkin liittyy satuihin 
ja niiden ystävällisiin sankareihin, joilla on polkkatukka ja otsahiuk-
set.

Halusin tehdä kirjonnan suoraan sydämestäni, enkä vain 
siksi, että miellyttäisin sinua. Olin alusta asti sitä mieltä, että jos teen 
tämän, lopputuloksen tulee kuvastaa minun omaa näkemystäni ja läh-
teä suoraan minusta.  

Tein pitkään suunnitelmia monogrammista - mietin erilai-
sia kirjaimia ja tein niistä paperille hahmotelmia. Kirjain vahingossa 
sattui olemaan nappilistan kokoinen. Kokeilin myös N-kirjainta, mut-
ta pidin enemmän pelkästä A:sta enkä niinkään niiden yhdistelmästä.  

Kirjonnan ja punaisen värin takana on ajatus suojasymbo-
lista, kuten ennen vanhaan oli tapana ajatella. Minäkin halusin välit-
tää kirjaimen kautta ajatuksia suojaavista voimista.

Mater Dolorosa, Hans Memling, 1480

1 Nurmi, T.; Rekiaro, I.; Rekiaro, P. 2005: Kultainen sivistys-
sanakirja. Jyväskylä: Gummerus. s.283
2 Raussi-Tihula, H. 1999: Kirjotut kirjaimet. Muistojen mo-
nogrammit. Hämeenlinna: Tammi. s. 5
3 Kirjontaa on nykyaikana vaikea luokitella taiteeksi tai kä-
sityöksi. Alun perin kirjontaa tehtiin toimeksiannosta muille 
ja siksi sitä voitiin kutsua työksi. Kuitenkin kirjonnan sosi-
aalinen ulottuvuus, ikonografisuus ja kuvallinen maailma 
kallistavat sen taiteen suuntaan. En käytä yhtä termiä, sillä 
koko opinnäytteeni yhtenä tarkoituksena on sekoittaa tai-
teen, suunnittelun ja käsityön käsitteitä keskenään.
4 Parker 2012: xix.
5 http://dictionary.reference.com/browse/text?s=t Luettu 
28.3.2013.
6 Parker 2012: 5.
7 Maslova 1978: 16.
8 Stenij; Ollila 1951.
9 Maslova 1978: 26-28.
10 (arab.tilasm kreik.’telesma’ pyhitys, seremonia’’ ’telos’ 
täydentäminen, valmistaminen’) Lähde Wikipedia. Luettu 
04.03.13
11 Maslova 1978: 24, 28.



28 29

Maalattu paita4
Tuon tässä luvussa esille erilaisten tai-

teilijoiden ja suunnittelijoiden teosten ja projektien 
tarkastelun kautta sen, kuinka vaatteet toimivat 
ikään kuin alustana kuvataiteelle ominaisille luomi-
sen tavoille kuten maalaamiselle tai piirtämiselle.  
Maalattu paita4 symboloi kuvataiteen ja vaatteen 
välistä dialogia. Tämän dialogin alullepanija on 
taiteilija. Pyysin taiteilijan Johanna Härkösen käyt-
tämään suunnittelemaani paitaa maalauksensa poh-
jana. Valitsin Härkösen, koska hänen tekemisiään 
ei voi rajata vain yhdenkaltaisiin kehyksiin – hän 
on kuvittaja, mutta hän on myös maalannut tiloja 
ja tehnyt vartalomaalausta. Arvostan hänen vapaata 
ja intuitiivista työskentelytapaansa ja pidän hänen 
pensselin ja värien käytöstään.  Koska hän on aloit-
televa taiteilija, en voinut ennakoida lopputulosta 
hänen tunnistettavaan tyyliinsä perustuen. 

Tässä luvussa otan selvää, miten teks-
tiiliä on ylipäänsä käytetty taiteessa. Teknisestihän 
kaikki maalaukset ovat maalattuja tekstiilejä. Tut-
kin sitä, miten historiassa taiteilijat ovat irrottaneet 
maalatun kankaan kehyksistään luoden kolmiulot-
teisia tiloja ja myöhemmin käyttäneet kangasta osa-
na taideteosta vaatteen muodossa. Tutustun myös 
käänteiseen ilmiöön eli kuvataiteen perinteisten 
toimintatapojen hyödyntämiseen vaatesuunnitte-
lussa.  

Tarkastelen, millaisia aiheita nousee 
sekä itse maalauksesta että paidan rinnastamisesta 
siihen. Miten paita muuttuu - onko se vaate, maa-
laus, artefakti, objekti, taideteos vai kaikkia näitä 
yhdessä?

Kangas käsittelyssä 

Kankaita alettiin käyttää maalauksien 
pohjana noin 2000 – 1786 eKr. kahdennentoista dy-
nastian aikana Egyptissä.1 Kankaan käyttö länsimai-
sessa taiteessa oli hyvin konservatiivista 1940-lu-
vulle asti: kangas pingotettiin kaksiulotteiseksi 
pinnaksi, jonka päälle maalattiin. Kankaan rooli oli 
ainoastaan toimia pohjana siveltimenvedoille. Vasta 
1940- ja 50-luvuilla muun muassa action paintingin 
ansiosta taiteilijat irrottivat kankaan kehyksistään. 
‘Maalaustelineperinne’ alkoi väistyä, ja sen tilalle 
otettiin uusia tapoja käsitellä kangasta ja maalia. Li-
säksi kankaiden laadulliset erot huomattiin - poh-
justamaton kangas sekä heijasti että absorboi valoa, 
mikä innoitti taiteilijoita luomaan kokonaisia tiloja 
valoa ja erilaisia kankaan laatuja hyödyntäen.2

1900-luvun avantgarde-taiteilijoiden ku-
ten Duchampin, Rauschenbergin ja Olderburgin an-
siosta jokapäiväiset esineet otettiin mukaan taiteen 
kentälle assemblaaseina ja readymade –objekteina.3 
Samoihin aikoihin taiteilijoiden kiinnostus myös vaat-
teita ja muotia kohtaan heräsi. Näille taiteilijoille vaate 
taiteellisen ilmaisun välineenä oli keino rikkoa ennal-
ta määrättyjä taidekäsityksiä ja jonkinlainen protesti 
muodostunutta luokkajakoa vastaan.4 Osa taiteilijois-
ta halusi myös ottaa vaatesuunnittelun tehtäväkseen, 
mikä johti muun muassa ‘taideuniformujen’ syntyyn 
venäläisten avantgardetaiteilijoiden toimesta. Yksi tä-
män ryhmän kuuluisimmista taiteilijoista oli Varvara 
Stepanova, joka suunnitteli vuonna 1924 konstrukti-
vistiset puna-musta-valkoiset urheilu-uniformut.5

Surrealisteille puolestaan vaatekappale 
oli metafora, metamorfoosi ja viesti ihmisen meta-
fysiikasta. Muoti oli keino yhdistää ja esittää jotakin 
jokapäiväistä ja yliluonnollista kehon ja konseptin 
väliltä sekä keinotodellisuuden ja todellisuuden 
rajapinnalta. Ompelukoneesta tuli naisen symboli, 
jota surrealistit käyttivät omissa töissään, esimer-
kiksi Man Rayn teoksessaan The Enigma of Isido-
re Ducasse(1920).6 Taiteilijoiden ja vaatesuunnitte-
lijoiden yhteistyö alkoi kukoistaa. Ehkä kuuluisin 
esimerkki tästä on Elsa Schiapparellin ja Salvador 
Dalin luomat iltapuvut ja asusteet. Taiteesta tuli 
keino nostaa vaatesuunnittelun arvoa ja asemaa, 
kun taas vaatesuunnittelu teki taiteesta helpommin 
lähestyttävää ja arkipäiväisempää suurelle yleisölle. 

Vaikka tekstiilit ja vaatteet otettiin 
mukaan avantgarde-taidesuuntauksiin, käsitöitä, 
kuten kirjontaa ja neulomista, pidettiin kevytmie-
lisenä tekemisenä taiteeseen verrattuna, ja käsityöt 
yhdistettiinkin vain kodin piiriin aina 1970-luvulle 
asti. Vaatteet liitettiin vahvasti vielä 1960-luvulle 
asti feminiinisyyteen, käytännöllisyyteen ja muo-
titeollisuuden taloudellisiin intresseihin, eikä niitä 
näin ollen pidetty vakavasti otettavina taideobjek-
teina kuten maalauksia tai veistoksia.

Postmodernismin myötä suhtautuminen 
alkoi muuttua. Tekstiilitaide lähentyi maalaustai-
detta, ja maalaustaide puolestaan alkoi yhdistellä 
itseensä käsityömäisiä tekniikoita. Taiteilijat kapi-
noivat maskuliinisia taiteen ilmaisuvälineitä, kuten 
maalausta ja veistostaidetta, vastaan. Vasta 1960-lu-
vun aikana, erityisesti performanssitaiteen yleistyt-
tyä ja myöhemmin 1970-luvun naisliikkeen sekä 
homoseksuaalisten vähemmistöjen vapausliikkeen 
ansiosta, huomio keskittyi yhä enemmän vaattee-
seen taiteen tekemisen välineenä. 

“Mitä vaate kertoo?” on kysymys, johon 
taiteilijat haluavat edelleen etsiä mahdollisimman 
monia vastauksia. Vaate taiteellisen ilmaisun väli-

neenä on keino käsitellä maailmanlaajuisia aiheita, 
jotka yhdistävät ihmisiä yksilöllisellä tasolla. Vaat-
teesta on tullut taiteilijoiden henkilökohtaisten 
kokemusten ja tunteiden välittäjä. Tämä näkyy 
esimerkiksi Joseph Beuysin kuuluisassa teoksessa 
nimeltään Felt Suit, joka juontaa juurensa hänen 
1970-luvulla tekemäänsä performanssiin. Perfor-
manssissa käytössä olleesta huopapuvusta on myö-
hemmin tehty sadan kappaleen sarja. Sarjan puvut 
eroavat performanssissa käytetystä puvusta niin, 
että niissä  on pidennetyt raajat eikä ollenkaan 
nappeja. Felt Suit esitetään gallerioissa ja museois-
sa henkarille ripustettuna seinää vasten. Jatkuva 
huovan käyttö Beuysin töissä viittaa taiteilijan ko-
kemuksiin toisesta maailmansodasta. Toimiessaan 
lentäjänä hänet ammuttiin eräällä lennolla alas. 
Putoamispaikan läheisyydessä asuneet. Tataarit 
pelastivat hänet käärimällä hänen haavoittuneen 
ruumiinsa rasvattuihin huopakääreisiin.7 Beuysin 
fyysinen kokemus välittyy teoksessa hengellisenä - 
huopa symboloi suojaa pahuutta vastaan.

Maalattu vaate

Pukeutuminen juontaa juurensa varta-
loon maalatuista ornamenteista. Erilaiset kuvalliset 
elementit kehoissa olivat heimoina elävien ihmis-
ten ensimmäisiä pyrkimyksiä koristella ja suojel-
la itseään.8 Nykyaikana erilaiset kuviot siirretään 
suoraan vaatteisiin painannan ja kirjonnan avulla. 
Useimmiten nämä ovat vain koristeellisia element-
tejä, mutta joskus niillä on sanoma ja jokin merki-
tys. 

Johanna Härköselle antamani paidan 
kohdalla minulla oli korkeat odotukset. Paidan 
antaminen taiteilijan työstettäväksi oli hyvin jän-
nittävää, koska aavistin, että paita muuttuu paljon 
hänen käsissään, ja erottuu vahvasti muista paita-
projekteistani. 

Työn tekemiseen Johanna käytti akryy-
liä, erivärisiä musteita, maalarin veistä ja pensse-
leitä. Johanna pohjusti paidan gessolla, jotta maali 
asettuisi kankaaseen paremmin eikä valuisi kan-
kaan läpi sisäpuolelle. Gesso teki paidasta alkupe-
räistä jäykemmän, joten sitä ei tarvinnut pingottaa 
maalatessa. Maalaaminen tapahtui keittiön pöydäl-
lä keskellä Härkösen asuntoa. 

Paidan maalaaminen teki siitä uniikin, 
koska saman maalauksen täydellinen toistaminen 
ei ole mahdollista. Lähestymistapa muistuttaa hau-
te couture -perintöä, jossa valtava työpanos ja käsi-
työn määrä laitetaan yksittäisen vaatteen luomiseen 
yksittäiselle asiakkaalle. Arvokkaat ja harvinaiset 
haute couture-luomukset toimivat malliesimerk-
keinä myöhempää ready-to-wear –tuotantoa varten. 

Ainutkertaisuutta ja taiteellisuutta ta-
voitellaan yhä vaatesuunnittelussa. Ainutkertaisuu-
della ja taiteellisuudella viittaan niihin kuvataiteel-
le ominaisiin tekemisen tapoihin, joita ei yleensä 
sovelleta vaatesuunnitteluun, sillä ne muuttavat 
vaatteen perusolemusta. Vaatteethan on tarkoitettu 
huollettaviksi ja käytettäviksi, ja kun niihin esimer-
kiksi maalataan suoraan akryylivärillä, niiden käy-
tettävyys huononee. Tällaisen käsitellyn vaatteen 
alkuperäinen funktio on osittain hämärtynyt, ja sen 
identiteettiä on vaikeampi määritellä. Karkeasti aja-
teltuna, mitä vähemmän käyttöä vaatteella on, sitä 
enemmän sen perusolemus on kyseenalaistettu ja 
sitä enemmän se alkaa muistuttaa jossain määrin 
taideobjektia. Tähän tietysti vaikuttaa konteksti, 
jossa  objektin tekemiseen käytetty toiminta lähen-
telee taiteen tekemistä. 
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Kuvataiteelle ominaista lähestymista-
paa käytti edesmennyt suunnittelija Alexander 
McQueen omassa kevät/kesä -näytöksessään vuon-
na 1999. Rebecca Hornin High Moon -teoksesta 
(1991)9 inspiroituneena McQueen toi performatiivi-
sen elementin näytökseensä asettamalla valkoiseen 
mekkoon puetun mallin pyörivälle alustalle kahden 
spray-maalia suihkivan robotin väliin. Mallin pyöri-
essä robotit maalasivat mekkoon futuristisia ja abst-
rakteja kuvioita yhdistämällä mustaa ja kirkkaan-
vihreää spray-maalia. Lopputuloksen visuaalinen 
jälki ei sinänsä ollut tärkeä. Paljon tärkeämmäksi 
nousi action paintingiä muistuttava spektaakkeli, 
joka teki nimenomaisesta mekosta ainutlaatuisen 
artefaktin. Tämä taiteellinen performanssi on johta-
nut siihen, että kyseistä mekkoa voi tutkia nykyään 
museoiden näyttelyissä eikä sitä suinkaan ole tar-
koitettu myytäväksi saati käytettäväksi.

Kuvataiteenomaisilla tekemisen tavoil-
la leikittely näkyy myös A.F. Vandevorstin vuoden 
2011 syksy/talvi -mallistossa, jonka muutamien asu-
jen päälle vaatesuunnittelijakaksikko on piirtänyt 
matemaattisia kaavoja mukailevia liitupiirroksia. 
Liitupiirrokset luovat tunnelman ja tekevät mal-
listosta muistettavan. Toisin kuin McQueenin ta-
pauksessa, tämän malliston objektit eivät päätyneet 
minkään museon näyttelyyn, sillä liitupiirrokset 
pyyhkiytyivät vaatteista heti näytöksen päätyttyä. 
Tämä alkuperäinen idea liitupiirroksista näkyi 
myöhemmin kaksikon massatuotantona tuotetussa 
vaatekokoelmassa, jossa oikea liitu oli vaihdettu et-
sausmenetelmällä tehdyksi printiksi.

McQueenin ja A.F.Vandevorstin tapa-
ukset ovat esimerkkejä siitä, kuinka raja taiteen ja 
vaatteiden tekemisen välillä on hämärtynyt. Ilmiötä 
voi kutsua taiteistumiseksi.10 Tätä termiä käyte-
tään, kun viitataan niihin tilanteisiin, joissa taiteel-

le ominaisia tekemisen tapoja sovelletaan totutun 
taidekontekstin ulkopuolelle muun muassa arjen 
käytöntöihin, politiikkaan tai urheiluun. Paita4 – 
maalatun paidan tapauksessa taiteistumisen idea on 
esitetty kärjistäen ja mustavalkoisesti, sillä rinnas-
tan maalaamisen ja maalaustapahtuman taiteeseen, 
ja suunnittelemani paidan vaatesuunnitteluun. Ku-
vittajan tekemä maalaus tulee osaksi paitaa; maala-
usta ja paitaa voidaan tarkastella erillään toisistaan, 
mutta myös yhdessä, jolloin syntyy maalauksen ja 
vaatteen välinen dialogi. Jään edelleen pohtimaan 
lopputulosta – paidan perusolemuksen kyseenalai-
suutta. Voiko taiteilijan maalausta pitää yllään, kos-
ka siinä on hihat? 

Maalattu paita4 ei ole enää käytettävä 
vaate, koska sen kangas on jäykkä ja epämukava. 
Tätä paitaa ei voi käyttää, sillä sade tai muut olo-

suhteet voisivat kuluttaa paitaa ja 
maalaus kärsisi. Maalatun paidan 
luokittelu taiteeseen tai ei-tai-
teeseen on vaikeampaa kuin alun 
perin uskoinkaan.  Epäilen, ettei 
tämänkaltaisesta jaottelusta ole 
edes minkäänlaista hyötyä. Pi-
dän siitä, ettei kyseinen paita ole 
helposti luokiteltavissa – pluralis-
tinen näkemys avaa uusia näkö-
kulmia ilman yhteen totuuteen 
kangistumista. 

Paidan viesti(t)

Paidan työstäminen 
muutti sen luonteen. Maalauksen 
vaikutus näkyy uusien tulkinto-
jen syntymisessä. Saatuani paidan 
takaisin esitän siitä omia tulkinto-
jani, jotka pohjautuvat aikaisem-
piin kokemuksiini ja muistoihini. 
Näiden tulkintojen on tarkoitus 
toimia inspiraationa muille assosi-
aatioille ja ajatuksille. 

Maalatun paidan, ku-
ten kirjotunkin paidan, kohdalla 
uskon paidan tekijän tiedosta-
mattoman kuvastuvan hänen 
työstään. Hänen kädenjäljestä 
syntyneessä kuvamaailmassa on 
paljon kätkettyjä ja symbolisia 
aiheita.

 
Tarkastelen Härkö-

sen maalausta kolmessa osassa. 
Edestäpäin katsottuna näen kaksi 
maisemaa ja paidan selkäpuolel-
la käärmeen. Paidan etupuolella 
olevien maisemien rytmi, väritys 
ja dynamiikka herättävät miel-
leyhtymiä japanilaiseen taiteesen 
ja erityisesti mieleeni juolahtaa 
Katsushika Hokusain väripuu-
piirros Suuri Aalto Kanazawan 
edustalla (1823-29). Muistin, että 
Johanna oli Japanissa vuoden 2011 maanjäristyksen 
aikaan. Selasin aiheesta kuvia ja yllätyn, miten va-
lokuvien tunnelma välittyy maalauksen väreistä ja 
dynaamisuudesta. Tragedian maalaaminen ei kui-
tenkaan ollut Härkösen mielessä. Tiedän sen hänen 
haastattelunsa perusteella. En olisi muistanut koko 
tapahtumaa, ellen olisi heti ensimmäisestä näke-
misestä yhdistänyt maalausta Hokusain taiteeseen. 
Koska Johannan aikomuksena ei ollut millään ta-
voin käsitellä tapahtunutta, en lähde tulkitsemaan 
aihetta tämän pidemmälle.

Johannan tekemän maalauksen kol-
mas osa on paidan selkäpuolella oleva kuva kel-
taisesta käärmeestä. Käärmeen symbolinen viesti 
on kaksijakoinen: yhtäältä käärmeen tapa luoda 
nahkansa viittaa uudelleensyntymiseen, kun taas 
toisaalta käärme voidaan nähdä vaarallisena peto-
na, jonka myrkky on tappavaa. Johannan tekemä 
käärme näyttää uroboros-käärmeeltä, joka puree 
omaa häntäänsä. Uroboros on symboli ikuisen kier-
tokulun ympyrälle: lopussa on aina uusi alku. Alke-

miassa uroboros on suljetun ja syklisesti toistuvan 
prosessin symboli. Se kuvaa nesteen muuttumisen 
jalommiksi aineiksi mm. kuumentamalla, höyryt-
tämällä, jäähdyttämällä ja tiivistämällä.11 Yllätyn 
tästäkin, koska opinnäytteeseeni valittu lähestymis-
tapa muistuttaa edellä kuvattua prosessia. Jokaisen 
paitaprojektin jälkeen suunnittelemani paidan ko-
pio palaa minulle uudistuneena takaisin.

Keltainen väri käärmeeseen yhdistetty-
nä voi viestiä myrkyllisyydestä, sillä luonnossa mo-
net myrkylliset eläimet ovat juuri keltaisia. Haas-
tattelun perusteella syy taiteilijan haluun käyttää 
keltaista mustetta, oli ainoastaan värin kirkkaudes-
sa eikä sen symbolisessa arvossa.  Keltainen väri 
vaatteessa ei ole kovin suosittu nykypäivänä, mutta 
Itä-Aasiassa keltaista pidetään ylimystön värinä. 
Kun paitaa avataan ja levitetään, käärmeen molem-
mille puolille avautuu kaksi maisemaa. Näen trip-
tyykin, jonka aiheet liikkuvat aasialaisuudessa ja 
luonnossa. Yhdistän tulkintani omiin kokemuksiini 
ja mielikuviini Johannasta.   
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1 Constantine; Reuter 1997: 21. Constantine, Mildred; Reuter, Laurel 1997: Whole Cloth. New York: The Monacelli Press
2 Constantine; Reuter 1997: 63-64.
3 Constantine; Reuter 1997: 32 – 35.
4 Radu 1992: Esitt.teksti.
5 Stern, Radu 1992: Plate 14.
6 Richard 1987: 9, 11 ja 14.
7 Collins 2007: 300. 
8 Kaiser 1985: 17.
9 Tässä teoksessa kaksi vastakkain olevaa haulikkoa ampuu ristiin punaista maalia. Installaatio on tutkimus paikan sekä 
tilan piilevistä energioista ja magneettisista virroista. 
10 Taiteistuminen 2005 on kattava johdatus keskusteluun taiteistumisesta, sen osa-alueista ja taiteen tulevaisuudesta.
11 Biedermann 1989: 178.
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Taiteilijan haastattelu

Kun näin paidan ensimmäisen kerran, minulle tuli mie-
leen työpaita. Sitten mietin, mitä materiaalia se on, ja siitä tuli mie-
leen kokin paita. Koska paitaa ei ole tehty tiettyyn kokoon, se on kuin 
työvaate, jota voisi käyttää maalatessa. Katsoin, miltä se näytti sisältä. 
En kuitenkaan kokeillut sitä päälleni. Muodosta tai koosta ei voinut 
yksiselitteisesti päätellä, mihin tarkoitukseen se oli tehty ja kenelle se 
on tehty: miehelle tai naiselle.

En halunnut tehdä maalauksestani liian esittävää, enkä 
mitään muotiin liittyvää. Kun aloitin paidan maalaamisen gessolla, 
alkujännitys lähti. 

Olen tehnyt paljon maisemia. Halusin käyttää maalaus-
veitsiä ja värien sekoittamista. Kirkkaat värit alkoivat kiehtoa minua. 
En edes harkinnut tekeväni paidasta käytettävää ja siksi en käyttänyt 
tekstiiliväriä vaan musteita ja akryyliä.

Käärme on aika arvaamaton ja vahva symboli. Tiesin, että 
pidät mystiikasta. Maalaamastani kuvasta tulee mieleen kulunut van-
ha teos, koska käärme on maalattu keltaisella musteella, joten ges-
so-pohja näkyy siitä läpi. 

Maalasin niin, että lopputulos näyttäisi suunnittelematto-
malta. En miettinyt paitaa vaatteena vaan maalauspohjana.  
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Hylätty paita5
N61°31’51’’ 

E027°50’45’’

Aikaisemmissa paitaprojekteissani ih-
misten läsnäololla ja tekemisillä on ollut erittäin tär-
keä rooli. Asetin jokaiselle paidalle oman missionsa, 
jonka toteuttamiseen muut mukana olleet ihmiset 
toivat oman luovan panoksensa: venemestari työs-
kenteli paidassa kahden kuukauden ajan, äitini 
kirjaili omalla tyylillään monogrammin nimestäni 
ja Johanna Härkönen maalasi paitaan triptyykkiä 
muistuttavan kuvan. Pystyin kontrolloimaan pro-
sessia ainoastaan antamalla jokaiselle ihmiselle tee-
man ja ehdotuksen paitojen suhteen. 

Suunnittelijana ja tekijänä oma työs-
kentelyprosessini on minun itseni kontrolloima, 
eikä minun ole helppoa muuttaa kerran tekemiäni 
ratkaisuja. Se mitä tapahtuu tuotteen valmistuttua 
jälleenmyyjän, kuluttajan tai keräilijän käsissä on 
täysi mysteeri. 

Viidennen paidan kohdalla halusin 
kokea totaalisen hallitsemattomuuden jättämällä 
suunnittelemani paidan Etelä-Savoon Hurissalon 
metsään. Vein paidan 260 kilometrin päähän itses-
täni, jotten voisi helposti mennä tarkastelemaan 
tilannetta. Paidan hylkäämisprosessi oli minulle 
tunteellisin ja jännittävin kokemus. Kolmen kuu-
kauden päästä matkalla takaisin Hurissaloon en 
tiennyt, onko paita vielä olemassa.

Haluan tutkia tämän projektin avulla 
vaatteen ja tilan suhdetta ja merkityksiä. Lisäk-
si minua kiehtoo, millainen vuorovaikutus syntyy 
vaatteen ja ympäristön kanssa. Tutkin ympäristön 
vaikutuksen kautta myös sitä, miten aika konkreti-
soituu paidan pinnalla. 

Pohdin, mitä itse prosessi – paidan vie-
minen metsään ja jättäminen luonnon armoille – te-
kee vaatteelle. Mihin muihin ilmiöihin tämä oma 
henkilökohtainen rituaalini voisi liittyä ja miten 
näistä ilmiöistä puhutaan ja viestitään?

Näkyvä aika?

Jätettyäni paidan talvella kolmeksi kuu-
kaudeksi keskelle metsää, toivoin, että kevään tul-
tua saisin näkyviä todisteita kankaan pinnalle ajan 
patinasta. Toivoin, että vaate toimisi todisteena ajan 
kulusta ja luonnossa tapahtuvista muutoksista.

Palasin uudelleen Grant McCrackenin 
kirjaan Culture and Consumption tutkiakseni ajan 
patinan aihetta. McCracken käsittelee patinaa sta-
tuksen ilmentäjänä ja tutkii sen symbolisen merki-
tyksen muuttumista ennen ja jälkeen 1700-luvun.1 
Ennen 1700-luvun teollista vallankumousta patina 
merkitsi kokonaisille sukupolville korkeaa asemaa. 
Se oli todiste siitä, että status oli ansaittu ja luotu 
jo esi-isien toimesta. Tilanne muuttui kuitenkin 
1700-luvun jälkeen. Varsinkin Englannissa, joka 
oli teollisen vallankumouksen innovaattori, patinan 
merkitys muuttui kulutusyhteiskunnan nousun 
myötä.2

Teollistuvan vaatetuotannon tarpeisiin 
syntyi uusia keksintöjä, jotka vauhdittivat ihmisten 
kasvavan uutuudenarvon tavoittelua. Vuonna 1785 
patentoitiin Edmund Cartwrightin (1743-1823) 
keksimä ensimmäinen leveän kankaan kutomako-
ne. Toinen tärkeä keksintö oli Eli Whitneyn (1765-
1825) vuonna 1793 luoma puuvillan mekaaniseen 
puhdistamiseen tarkoitettu kone (cotton gin), jonka 
avulla pystyttiin erottamaan puuvillan kuidut sie-
menistä. Kolmas tärkeä keksintö oli ompelukone, 
jonka kehittäjästä usein kiistellään. Ensimmäinen 
vuonna 1846 patentoitu, ja edeltäjiensä koneisiin 
verrattuna paranneltu, ompelukone oli Elias Howe 
Jr:n (1819-1867) käsialaa, kun taas helppoutensa ja 
kotikäytettävyytensä ansiosta lähes täydelliseksi 
kuvatun koneen kehitti Elias Singer (1811-1875) 
vuonna 1851. Singer-nimellä tunnettuja ompeluko-
neita valmistetaan yhä nykyäänkin.3
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Nämä edistysaskeleet johtivat muodin 
uudenlaiseen tempoon ja syklisyyteen. Lisäksi pa-
tina, sen luoma historiallinen ja ajallinen sävy, oli 
menettämässä arvoa ja merkitystä: “With novelty in 
the ascendent patina fell into eclipse”.4

Uutuusarvoa metsästävä yläluokka oli 
pakenemassa perässä seuraavaa keskiluokkaa. Kes-
kiluokka taas ymmärsi, että rahallisen arvon pystyi 
muuttamaan statusarvoksi. Keskiluokan omaksut-
tua uuden trendin, yläluokan oli löydettävä itsel-
leen uusi statuksen ilmaisija. Georg Simmel (1858-
1918) hyvin osuvasti kuvaa tätä murrosta Muodin 
filosofia –kirjassaan:

“Lajimme historian jokainen merkittävä 
elämänmuoto on omalla alueellaan omintakeinen yritys 
sovittaa jatkuvuuden, yhtenäisyyden ja samanlaisuuden 
intressi muutokseen, erityisyyden ja ainutlaatuisuuden 
intressiin.”5

Nykyään patinan arvo on taas nousussa. 
Historian ja ajan merkkejä yritetään keinotekoisesti 
yhdistää uusiinkin tuotteisiin hiomalla ja hapetta-
malla niitä. Patinan arvo rakentuu muodin aset-
taman hetkittäisen villityksen kautta “vanhoihin 
esineisiin”. Niistä kuitenkin puuttuu symbolinen 
arvo, joka siirtyi ennen vanhaan sukupolvelta toi-
selle. 

1990-luvun konseptuaalisille muoti-
suunnittelijoille vanhenemisen ja historian esittä-
minen kytki vaatteet hylkäämisen ja menneisyy-
den nykyaikaan tuomisen teemoihin.6 Prosessin 
hallitsemattomuutta sekä muutoksen ja luonnon-
voimien kuvausta voi tarkastella muun muassa 
vaatesuunnittelija Hussein Chalayanin vuoden 
1993 “The Tangent Flows” - lopputyömallistossa. 
Chalayan hautasi silkistä tehdyt vaatteet ystävänsä 

puutarhaan rautamalmin sekaan.7 
Kuuden viikon päästä hän kaivoi 
ne maasta, jolloin vaatteiden pin-
nalle oli ilmestynyt jälkiä silkin 
ja maan ainesten yhteisvaiku-
tuksesta; vaatteet saivat patinan 
ja ruskean värin, ja alkoivat pik-
kuhiljaa tuhoutua. Chalayan esit-
teli mallistonsa Lontoon Central 
Saint Martins -korkeakoulun lop-
putyönäytöksessä ihmisten päällä 
– haudatut vaatteet kokivat ylös-
nousemuksen.

Toinen vaatteen ha-
joamista, turmeltumista ja van-
hentamista tukeva esimerkki on 
Maison Martin Margielan vuonna 
1997 Rotterdamissa Boijmans Van 
Beuningen –museossa järjestämä 
installaatio Martin Margiela: Ex-
hibition (9/4/1615).8 Museossa 
esitetty teos toteutettiin yhteis-
työssä mikrobiologien kanssa. 
Konseptuaalisesta ajattelustaan 
tunnettu vaatesuunnittelija oli 
teettänyt edellisistä kuudesta-
toista mallistostaan aina yhden 
asun, joka valmistettiin valkoises-
ta materiaalista. Nämä kuusitoista 
valkoista  asua peitettiin installaa-
tiota varten homeella, hiivalla ja 
bakteeriviljelmällä, joiden annet-
tiin vaikuttaa vaatteiden pinnalla 
neljän päivän ajan kasvihuoneen 
tapaisessa tilassa. Tämän jälkeen 
asut tuotiin esille museon ulko-
puolelle. Sään vaihtelut vaikut-
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tivat elävän bakteerimassan toimintaan samalla 
muokaten vaatteiden pintaa. Muuten elottomat 
vaate-objektit saivat näin historian ja eletyn elämän 
merkkejä itseensä elävien organismien avulla. 

Jokaisella elävällä organismilla on luon-
nollisesti loppunsa. Margielan teoksessa vaate ha-
joaa ja lähestyy kuolemaansa bakteerien mukana. 
Muoti ikään kuin kilpailee patinan ja vanhenemi-
sen kanssa.

Sekä Chalayanin että Margielan teoksis-
sa vaate on altistettu muutokselle käsittelyaineiden 
avulla. Minusta jokseenkin keinotekoinen ja ajan-
vastainen vanhentaminen on nykyajan muodille 
jopa ‘muodikasta’. Uudet vaatteet pyritään käsitte-
lemään niin että ne näyttäisivät kuluneilta, revityil-
tä ja vanhentuneilta. Koska vaatteiden elinkaari on 
nykypäivänä niin lyhyt, ne eivät koskaan ehdi van-
hentua arvokkaasti. Siksi päätin, että jätän paidan 
metsään vailla minkäänlaista käsittelyä, jotta ajan 
luonnollinen kuluminen paljastuisi paidan pintaan. 

Palasin Hurissaloon siinä toivossa, että 
luonto ja aika olisivat tehneet yhteistyötä kans-
sani tässä projektissa. Lähestyessäni paitaa kas-
voni alkoivat muuttua kalpeiksi. Kohta olin yhtä 
hohtavan valkoinen pettymyksestäni kuin puussa 

roikkuva paitani. Mitään ei siis tapahtunut kolmen 
kuukauden aikana. Paita oli yhä edelleen puussa. 
Sen materiaali oli jopa puhtaampi kuin se oli sinne 
tullessaan. Ei jäljen jälkeäkään, ei repeytymää, ei 
tahraa tai valumia. Ainoastaan koivun rungosta kau-
lukseen tarttunut värjääntymä. Olin pettynyt. Suo-
men luonto oli puhtaampi ja lempeämpi, kuin mitä 
olin aluksi kuvitellut. Aika oli pysähtynyt. Muutos-
ta ei tapahtunut. Tämä oli todiste siitä, ettei vaate 
elä orgaanista luonnon mukaista elämää ja noudata 
sen sääntöjä. Vaate vailla ruumista ei ole yhtä altis 
ympäristön muokkaamiselle kuin se on ruumiiseen 
yhteydessä.

Tämä oli kuitenkin  tulos ja päätin hy-
väksyä sen. Yllättävä käänne oli muuttanut Hylätty 
paita5 –projektini  suuntaa. Sen sijaan, että olisin 
analysoinut luonnon ja vaatteen fyysistä kontaktia, 
tutkimussuunnaksi nousi vaatteen, luonnon ja mi-
nun välinen vuoropuhelu.

Vaate luonnossa - luonto vaatteessa

Puhuttaessa vaatteesta luonnossa ja 
luonnosta vaatteessa ensimmäiseksi  mieleen tulee 
todennäköisesti camouflage-vaatetus, joka on tapa 
suojautua sulautumalla ympäristöön materiaalin, 
värin ja kuvion avulla. Vaate toimii usein käyttäjän-
sä ruumiin suojana, ja suojana toimiminen onkin 
yksi vaatteen tärkeimmistä funktioista. Esimerkiksi 
nomadeilla mukana kuljetettavat huopapeitteet toi-
mivat ruumista ympäröivänä tilana, jota voi kutsua 
sekä heidän kodikseen että heidän vaatteekseen. 
Metsässä päällä pidettynä valkoinen paita näyttäi-
si hullunkuriselta ja tilanteeseen sopimattomalta, 
mutta sen suojaamisen funktio, eli toimiminen ruu-
miin ja ympäristön välisenä kerroksena, toteutuisi 
joka tapauksessa. 

Tarkoituksenani ei ole kuitenkaan kä-
sitellä metsässä liikkuvaa puettua ruumista vaan 
annan luonnon ja vaatteen keskustella keskenään.  
Jättäessäni paidan metsään, keskustelu saa kiin-
nostavan muodon. Tämä keskustelu syntyy myös 
minun, havainnoitsijan, vaatteen sekä metsän suh-
teessa. Kun näin ensimmäistä kertaa paidan puiden 
keskellä, minua valtasi säälin tunne paitaa kohtaan.  
Paita riippui puun ympärillä ihan kuin puu olisi pu-
keutuneena siihen. Paita näytti puun kokoon näh-
den pieneltä, haavoittuvalta ja ympäristön uhilta 
suojaamattomalta. Paidasta ei tulisi yhtään mieleen, 
että sen yhtenä tärkeämpänä funktiona metsässä on 
piilottaa sisälleen ruumiin ja suojata sitä.

Otin tietoisen riskin jättäessäni paidan 
keskelle metsää. Muissa paitaprojekteissani paidan 
luovuttaminen toisen ihmisen käsiin ei tuntunut 
niin ihmeelliseltä, jännittävältä tai pelottavalta. 
Paidan näkeminen keskellä valtavaa metsää tuntui 
oudolta, koska paidan läsnäolo, sen hohtava valkoi-
suus ei sulautunut ympäristöön luonnollisesti ja 
paita näytti kontekstiinsä nähden irralliselta. Tämä 
jännitys kahden täysin vastakkaisen elementin – 
luonnon ja ihmisen luoman tuotteen välillä – teki 
tästä projektista, tai oikeastaan eleestä, performans-
sin. Tämä melko absurdi ele teki tilanteesta henki-
lökohtaisen rituaalini. 

Vaatteen ja luonnon yhteydessä on pal-
jon henkisyyttä ja mytologiaa, joista löytyy esimerk-
kejä luonnonuskonnoista. Hoppálin kirjoittamassa 
Šamaanien maailma -kirjassa puhutaan luonnonus-
konnoille ominaisista uhritoimituksista, jotka suo-
ritetaan jumalten suosion varmistamiseksi.9 Vielä 
nykyäänkin olen törmännyt Karjalan seuduilla 
ihmisten vaatteista leikattujen kangassuikaleiden 
peittämiin puihin. Tämän uhritoimituksen taustal-
la on kunnioituksen osoitus pyhiä henkiä kohtaan. 
Tärkeintä tässä rituaalinomaisessa toimituksessa on 
intentio. Pyrkimyksenäni oli hallitsemattomuuden 
kokeminen. Asetin paidan luonnon armoille uhri-
lahjana projektin onnistumisen varmistamiseksi.

Ympäristön ja maiseman vaikutuksella 
paitaan on minulle tekijänä vahva merkitys. Mai-
semaa voi verrata näyttämöön, jossa jokainen voi 
toteuttaa oman näytöksensä ja näin luo oman hen-
kilökohtaisen suhteensa tilaan. Yksilön kokemus 
vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia ja muistoja 
hänelle paikasta muodostuu. 

Gaston Bachelard esittää kirjassaan Tilan 
poetiikka poeettisen kuvittelun fenomenologia-kä-
sitteen, jossa todellisuudella on oma autonominen 
läsnäolonsa. Bachelard kokee todellisuuden eletty-
nä kuvana, joka ei ole jaettu perinteisesti subjek-
ti-objekti-ajattelulla. Vastaanottaja ja vastaanotet-
tava ikään kuin sulautuvat yhteen luoden kuvasta 
yksilöllisen ja uuden.10 Kysymys on olemisesta ja 
tämän olemassaolon kokemisen kuvaamisesta ja sa-
nallistamisesta. Bachelard kuvaa ympäröivän maa-
ilman kokemista poeettiseksi, eli vastaanottajan 
kokemusta voi verrata runouden lukijan kokemuk-
seen. Tilan eri osaset toimivat metaforina mielen eri 
kerrostumille.

Kokemusten ja muistojen kautta ihmi-
selle ja paikalle muodostuu dynaaminen vuoro-
vaikutussuhde. Minun muistoni liittyvät Karjalan 
metsiin, vapauteen ja rauhoittumiseen. Metsä on 
mielikuvissani rauhoittava, mutta toisaalta en us-

kaltaisi lähteä sinne yksin, koska 
pelkäisin eksyväni. Kirjallisuu-
dessa metsällä on hyvin vahva, 
jopa eläimellinen, luonne. Kale-
vala-eepoksella on ollut suuri vai-
kutus minuun. Kalevalassa esitet-
ty metsä voidaan nähdä jonakin 
olentona, joka ruokkii, suojaa tai 
moittii. 

Tuuli, sade, aurinko ja 
lumi muokkaavat paitaa metsässä. 
Tuuli tempaisee paidan helmois-
ta ja vie sitä suunnasta toiseen. 
Sateen alkaessa paita litistyy ja 
muuttuu muodottomaksi, kun-
nes aurinko kuivattaa sen jättäen 
pinnan ryppyisen näköiseksi. 
Painovoima ja kosteus suorista-
vat paidan pinnan, ja kaikki alkaa 
taas jonkin ajan päästä uudestaan. 
Elottomasta objektista tulee met-
sässä elollinen subjekti.  
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1 McCracken 1988: 32.
2 McCracken 1988: 39.
3 Constantine,Reuter 1997: 26. 
4 McCracken 1988: 40.
5 Simmel 1986: 23.
6 Evans 2003: 255.
7 Evans 2003: 253. 
8 Evans 2003: 253.
9 Hoppál 2003: 24. 
10 Bachelard : 13-17.
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Paidat (1-5)
Viiden paitaprojektien kautta esittelin, 

miten merkitykset muuttuvat, kun sama paita elää 
viittä erilaista elämää. Jokainen paita tuotti minul-
le yllätyksen saadessani sen takaisin. Vaikka osasin 
aavistaa, mihin suuntaan kustakin paidasta muo-
dostuvat aiheet voisivat viedä opinnäytetekstiäni, 
vasta saatuani paidat takaisin saatoin todella alkaa 
hahmotella merkityksiä ja teemoja, joita kirjoittaen 
halusin käsitellä. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi 
hylätyn paidan kohdalla, olin niin yllättynyt loppu-
tuloksesta, etten voinut heti tulkita tapahtunutta ja 
löytää paidalle sopivaa viitekehystä. 

Paidat yksinään eivät minusta vielä 
muodostaneet lopullista produktiivista osuutta 
opinnäytteessäni. Jotta työni saisi kokonaisvaltai-
semman muodon, halusin esitellä paidat oikeassa 
kontekstissaan suurelle yleisölle. Siksi päätin osal-
listua Masters of Arts (MoA) –näyttelyyn, joka on 
Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun korkea-
koulun jokavuotinen valmistuvien maisteriopiske-
lijoiden lopputöiden näyttely. 

Tein näyttelyä varten installaation, joka 
koostui kahdesta 1300mm x 2000mm x 800mm – 
kokoisesta valolaatikosta, henkarissa ohuen vaijerin 
varassa riippuvasta alkuperäisestä muokkaamatto-
masta paidasta, ja sitä vastapäätä, myös vaijereissa 
riippuvasta, kahden polykarbonaattilasin väliin si-
joitetusta poltetun paidan jäänteistä. Sijoitin kaikki 
elementit kiertämään ikään kuin kehässä. Installaa-
tiostani tuli samalla työskentelyprosessini kuvaus, 
jossa puhdas valkoinen suunnittelemani paita sym-
boloi prosessin alkua ja tuhkaksi palannut paita on 
sen loppu. 

Miksi sitten esittää paidat näyttelyssä? 
Näyttelykonteksti antoi vapauden keskittyä vaat-
teesta tehtyjen tulkintojen analysoimiseen, sillä 
tämän kontekstin lähtökohdat poikkeavat vaate-
teollisuuden ja –bisneksen toimintatavoista, ei-
vätkä ole sidoksissa vaatteen funktionaalisuuden 
vaatimuksiin. Paitojen esittäminen näyttelyssä vei 
työskentelyprosessini uuteen suuntaan: suunnitte-
luvaihe muuttui ensin sosiaaliseksi kokeiluksi, jon-
ka jälkeen kokonaisuus esitettiin taidekontekstissa. 
Tämä uusi suunta synnytti uudenlaisia kysymyksiä. 
Voiko vaatetta tarkastella teoksena? Tapahtuuko 
vaatteiden tulkinta näyttelyssä käyttökontekstinsa 
johdosta toisella tapaa kuin taideteosten tulkinta?

Käsin koskemattomissa 
– mielen kosketeltavissa

Alexandra Palmer esittelee artikkelis-
saan Untouchable: Creating Desire and Knowled-
ge in Museum Costume and Textile Exhibitions 
tärkeän eron vaatteiden tulkintaan ja kokemiseen 
riippuen siitä, ovatko vaatteet jokapäiväisessä käy-
tössä vai esillä näyttelyssä. Jokapäiväisessä käytös-
sä vaatteet ovat jatkuvasti kosketuksessa ruumiin 
kanssa ja siksi niiden tulkintaan vaikuttaa se, miltä 
ne tuntuvat päällä. Näyttelyssä tilanne on päinvas-
tainen – kokija tukeutuu ainoastaan omiin näköha-
vaintoihinsa sekä opittuihin ja muistiin säilöneisiin 
kokemuksiinsa vaatteesta. 

Puhuttaessa vaatteesta näyttelyssä mie-
leen nousevat pukuhistorialliset näyttelyt, joiden 
päämääränä on esittää kunkin ajanjakson vallitsevia 
muoti-ihanteita ja kertoa historiaa pukujen kautta. 
Kuraattori ja muodintutkija Valerie Steele  on käy-
nyt läpi historialliset vaiheet, joihin liittyy vaattei-
den siirtäminen näyttelykontekstiin. Hän kirjoittaa, 
että 1900-luvun alussa muotia pidettiin näyttely-
kontekstissa arvottomana ja merkityksettömänä. 
Muoti vertautui tapetteihin ja huonekaluihin, eli 
ihmisen jokapäiväisen elämän peruselementtei-
hin.2  Yksityisten kokoelmien pitäjät kuitenkin 
ottivat ohjat omiin käsiinsä ja alkoivat perustaa 
omia muotimuseoitaan, joiden näyttelyt useimmi-
ten olivat kronologisia, yläluokan naisten pukeutu-
mista esittäviä, ja joissa historialliset asut esiteltiin 
mallinukkien päälle puettuina. 1980-luvun aikana 
syntyi uusi paradigma, jolloin ensimmäinen elävän 
suunnittelijan, Yves Saint Laurentin, retrospektiivi 
esitettiin New Yorkin Metropolitan Museum:ssa 
suurelle yleisölle vuonna 1983. Tällaisten muoti-
näyttelyiden suosiota kuitenkin laski kaupallisuu-
den leima.

Opinnäytteeni paidat lähestyvät enem-
män arkivaatetta kuin muotiluomusta. Pidättäydyn 
lähimpänä ‘duchampilaista’ näkökulmaa esineisiin. 
Kun käyttöesine asetetaan näyttelyesineeksi testa-
taan muun muassa esineen esittävyyttä, visuaali-
sia ominaisuuksia ja suhdetta tilaan.3 Asettaessaan 

“Touch is  
a primary means  
by which we come  
to understand cloth 
and clothing.”1

1 Palmer 2008: 32.
2 Steele 2008: 9.
3 Vihma 2005: 56. 
4 Turpeinen 2005: 103.
5 Vihma 2005: 60.

vaatteet näyttelyesineiksi huomio ei keskity vain 
ja ainoastaan vaatteen ominaisuuksiin vaan huomio 
viedään myös kulttuurisiin kokonaisuuksiin, joita 
vaate heijastaa. Näin ollen näyttelyssä esineet, tässä 
tapauksessa vaatteet, voivat tuoda muistoja kokijan 
mieleen, jolloin yleinen kytkeytyy yksityiseen.4

Paidat näyttelyssä

Vaatteet ovat ihmiselle läheisimpiä ar-
kiesineitä. Niiden useimmiten käyttöyhteyteen 
liittyvät merkitykset ovat vakiintuneita. Kun esine 
etääntyy käyttötarkoituksestaan, sen muodot voi-
mistuvat.5

Alun perin suunnittelin paitaan toimi-
van muodon, jotta sitä olisi mahdollista hyödyntää 
sosiaalisissa kokeiluissa (työpaita on tästä hyvä esi-
merkki, sillä se oli tarkoitettu päällä pidettäväksi). 
Suunnittelin jokaiselle paidalle oman installointi-
tapansa, jolloin niiden muodot oli abstrahoitu ko-

rostamaan kunkin sosiaalisen kokeilun pääpiirteitä. 
Samalla halusin erottaa muuten samanmuotoiset 
paidat toisistaan asettamalla niistä jokaisen erilai-
seen asentoon tuoden näin esiin jokaisen luonteen. 

Asetin paidat ensin makuuasennossa va-
lolaatikoiden opaalien polykarbonaattilevyjen pääl-
le, minkä jälkeen asetin paitojen päälle kirkkaan 
levyn, joka tuki jokaisen paidan asennon. Installoin 
valolaatikot päällekkäin, jolloin koko rakennelman 
korkeudeksi tuli 2,60 metriä. 

Valolaatikoiden tarkoituksena oli se-
koittaa taiteen, tieteen ja muotoilun piirteitä kes-
kenään. Toisaalta valomainoksia muistuttavat valo-
laatikot lähemmin tarkasteltuina tekivät paidoista 
röntgenkuvien kaltaisia. Laatikot muistuttivat myös 
valopöytiä, joiden päällä tarkastellaan negatiiveja. 
Paidat muuttuivatkin valolaatikoiden valaisemina 
myös negatiivien kaltaisiksi. Jokainen tahra, jälki 
ja käsittely tuli valon vaikutuksesta esiin. Toisaalta 
vielä nämä valolaatikot näyttivät kehystetyiltä ku-
vilta, joissa oli valojen ja varjojen synnyttämä kol-
miulotteisuuden vaikutelma. 
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Jätin alkuperäisen, käsittelemättömän 
paidan riippumaan henkarissa vaijerin varassa. Toi-
voin, että kävijät olisivat poikenneet näyttelysään-
nöistä ja ottaneet osaa installaatiooni. Ajatukseni 
oli, että saadessaan tuntuman tähän paitaan kävijä 
voi ymmärtää paremmin lasin taakse sijoitettujen 
paitojen luonteita. Henkarilla riippuvaa paitaa vas-
tapäätä oli työskentelyprosessini loppua symboloiva 
poltettu paita tai oikeastaan se, mitä siitä oli jäljellä. 
Sen installointi mukaili valolaatikoiden esitystapaa 
siinä mielessä, että tuhottu paita oli myös suljettu 
kahden kirkkaan lasin väliin. Sen lasipinnasta näkyi 
heijastus vastapäätä olevasta alkuperäisestä paidas-
ta. En itse suunnitellut heijastusta osaksi installaa-
tiota, vaan tämä yksityiskohta tuli minulle aivan yl-
lätyksenä. Heijastus toimi muistutuksena tuhotun 
paidan alkuperäisestä muodosta.    

Paikkani näyttelyssä oli pohjakerroksen 
käytävän päässä. Koko kerroksen valaistus oli tehty 
hyvin pimeäksi joten valolaatikkoinstallaationi hoh-
ti valoa pimeässä käytävässä. Valolaatikoiden valais-
tus antoi valoa myös riippuville elementeille, jotka 
oli jo muutenkin valaistu spottivaloilla. Kaiken 
kaikkiaan valaistuksesta syntyvä tunnelma muistut-
ti perinteistä luonnontiedemuseon kivikokoelman 
valaistusta. Valaistus oli salaperäinen, rauhoittava 
ja jopa teatraalinen, mikä lisäsi elämyksellisyyden 
tasoa. 

Yhden installaationi tärkeimmistä osista 
muodostivat teoskyltit, jotka kiinnitin muokattujen 
paitojen yhteyteen. Jokainen kyltti kertoi paidan 
menneisyydestä ja tapahtumista. Jätin tekstit hyvin 
lyhyiksi, otsikkomaisiksi, mikä jätti tilaa kokijoiden 
omille ajatuksille ja mielikuvitukselle. Esitin jokai-
sen paitaprojektin tässä muodossa:

Käytetty paita – Kaksi kuukautta veneenrakenta-
jan työpaitana
Kirjailtu paita – Äitini kirjoma monogrammi 
nimestäni
Maalattu paita – Taiteilija Johanna Härkösen 
akryyli- ja mustemaalaus
Hylätty paita – Kolme kuukautta keskellä metsää. 
N61°31’51’’ E027°50’45’’

Lisäksi kirjoitin näyttelyn yhteyteen 
tekstin, joka kertoi opinnäytteeni aiheesta ja työ- 
prosessista näyttelykävijöille. 

Näyttelyn myötä työni sai lopullisen 
muotonsa, joka representoi oman työskentelypro-
sessini lisäksi tarinoita, jälkiä ja muistoja ihmisistä, 
ajasta ja paikoista.
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Lopuksi
Olen työssäni esitellyt vaatteen kautta välittyviä merkityksiä, jotka nykypäivänä usein jäävät 

piiloon. Suunnittelemalla yhden paidan, luovuttamalla siitä tehdyt kopiot erilaisten ihmisten ja tilantei-
den käsiteltäviksi ja analysoimalla takaisin saamiani paitoja,  pyrin kartoittamaan vaatteen kautta välit-
tyviä merkityksiä mahdollisimman monipuolisesti. Halusin kiinnittää huomiota siihen, miten vaatteella 
voidaan viestiä muustakin kuin omasta identiteetistä, muodissa vallitsevista ihanteista ja vaihtoarvosta. 
Tarkoituksenani ei ollut antaa vaatteelle yhtä pysyvää merkitystä tai tulkita sitä yhdellä tietyllä tavalla. 
Kuten Outi Turpeinen kirjoittaa, tulkinta muodostuu reaktiosta ja päättelystä, joista syntyy assosiaatio-
ketju.1  Tulkintani ei siten ole lopullinen vaan muuttuva. Ensisijaisesti halusin kiinnittää huomiota vaat-
teesta muodostettavien mielikuvien moninaisuuteen ja jokaisen mahdollisuuteen luoda vaatteelle omia 
merkityksiä. 

Itselleni opinnäytteeni tärkein anti on sen välittämä kokonaiskuva työskentelyprosessistani, 
joka on hyvä esimerkki taide- ja muotoilualoilla yleisestikin vallitsevista työskentelyn tavoista. Oma työs-
kentelyni, kuten monien muidenkaan, ei rajoitu vain yhdelle alalle vaan tapahtuu eri aloja ja niiden meto-
deja yhdistämällä. Perinteisestä vaatesuunnittelusta lähtevä tuotekehitysprosessi muuttui opinnäytetyös-
säni sosiaaliseksi kokeiluksi, kun luovuin paidoista ja annoin ne toisten käsiin. Saatuani paidat takaisin ja 
aloittaessani niiden analysoimisen työni sai akateemisen lähestymistavan, jossa olennaista oli liittää paidat 
kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Viimeisenä vaiheena oli esitellä paidat taidekonteks-
tissa, jolloin työni sai lopullisen ja kokonaisvaltaisen muotonsa. Paitojen liittäminen taidekontekstiin on 
opinnäytteeni toiseksi tärkein anti, sillä paitojen esittäminen näyttelyssä osoitti, että paitoja pystyi tulkit-
semaan vailla taloudellista tai käyttötarkoitukseen perustuvaa näkökulmaa. 

Paidat antoivat minulle tilaisuuden pohtia ympäröivää maailmaa. Antropologinen tutkimus 
auttoi minua ymmärtämään vaatteiden kulttuurisia ja kommunikatiivisia puolia. Jokaista paitaa analysoi-
malla ja omia tulkintoja tekemällä olen huomannut, kuinka merkitykset syntyvät riippuen tulkitsijasta. 
Syntyvät merkitykset heijastavat ihmisen kokemuksia, menneisyyttä, historiaa, muistoja ja kulttuurista 
taustaa. Ihminen siis luo merkitykset objekteille, ja kuten olen tutkimuksessani osoittanut, merkitysten 
syntyminen on riippuvainen kulttuurista, ajanjaksosta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa ihminen 
elää. 

Merkitysten luominen ja suhtautuminen esineisiin muuttuu ajan mukana. Nykyistä tilannetta 
voi tarkastella postmodernismin aikana syntyneiden ilmiöiden kautta. Globalisaatio, mediavallan kehitty-
minen ja massatuonto ovat vaikuttaneet siihen, miten asioihin suhtaudutaan. Ihmisten ja esineiden suhde 
on silloin välinpitämätön valtavan tarjonnan myötä – vanhaksi mielletty vaate on vaivatta korvattavissa 
uudella. Siksi kulutuspäätöksiin ei suhtauduta vakavuudella. Esineiden arvo muodostuu suurimmaksi 
osaksi suhteessa niiden vaihtoarvoon. 

Postmodernismin pirstaloitunutta maailmankuvaa ja oman identiteetin rajojen hälvenemistä 
on selitetty ihmisten vieraantuneisuudella omasta elämästään sekä jonkinnäköisen passiivisuuden valtaa-
misella. Uskon, että mikäli suhtautuminen vaatteisiin muuttuisi, se vaikuttaisi niin massatuotannon on-
gelmiin kuin ihmisten elämänlaatuun. Selviytymiskeinona voi olla omien symbolien ja viestien luominen 
vaikkapa käsitöiden avulla. Omien henkilökohtaisten merkitysten antaminen esimerkiksi vaatteelle voisi 
johtaa isompienkin kokonaisuuksien ymmärtämiseen kulttuurissamme. Todennäköisesti, silloin myös 
ymmärtäisimme toisiamme paremmin.

Francois Aubert. Emperor Maximilian's Shirt, 18671 Turpeinen 2005: 103.
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