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Kiitokset

Tutkimus ei ole valmiiksi pureskeltu pakettimatka vaan mutkikas 
omatoimimatka. Haluan kiittää ohjaajaani professori Minna Uoti-
laa, joka opasti minua reittivalinnoissa yhdeksän vuotta kestäneen 
reissuni aikana. Esitarkastajiani professori emerita Marjatta Ma-
rinia ja tutkimuspäällikkö Ossi Naukkarista kiitän sydämestäni, 
sillä ilman heidän kommenttejaan olisin väsähtänyt viimeistä 
edelliseen majapaikkaan. 

Matkakumppaneina minulla on ollut monia tutkijayhteisöjä. 
Aloitin jatko-opintoni vuonna �999 professori Anna-Maija Yli-
maulan ja arkkitehti Jan Vervijnenin vetämässä Future Home -tut-
kijakoulussa. Samaan aikaan professori Päikki Priha järjesti yhtei-
siä tapaamisia silloisen Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun 
koulutusohjelman jatko-opiskelijoille. Tärkeäksi nousivat myös 
tutkijatorin kollegat.  Henkilökohtaisesti merkittävä polku aukesi 
Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelmaan osallistu-

neiden akatemiatutkija Päivi Topon ja PhD Marjo Rauhalan ta-
paamisesta: se poiki potilasvaatteita vuosina �00�–�007 käsitel-
leen Lähellä kehoa -tutkimushankkeen. Aineistonkeruussa minua 
avusti Ulla Tiiro. Hyvät työtoverit toivat arkiseen taivallukseeni 
iloa. 

Tutkijakollegat kommentoivat tutkimussuunnitelmaani ja kä-
sikirjoituksen lukuisia versioita kärsivällisesti. Loppuvaiheessa 
apuaan antoivat Päikki Priha, Ilpo Koskinen, Pia Sivenius ja Päivi 
Topo. Työn viimeistelivät Sanna Tyyri-Pohjonen Taideteollisen 
korkeakoulun julkaisuyksiköstä ja graafinen suunnittelija Jarkko 
Hyppönen. Kiitokset korvaamattomasta avusta.

Tärkeitä matkakumppaneita ovat olleet myös ne viisaat naiset, 
jotka antoivat tutkimukselleni aikaansa ja tietojaan. Kiitän lämpi-
mästi kaikkia tutkimukseeni osallistuneita suunnittelijoita ja 
käyttäjiä.

Tutkimustani ovat rahoittaneet Suomen Akatemian Ikäänty-
misen tutkimusohjelma, Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Ant-
ti Wihurin säätiö, Tekstiili- ja vaatetusteollisuusliitto ry ja Taide-
teollisen korkeakoulun Muotoilun osasto. Sain tilaisuuden saattaa 
työn loppuun Suomen Akatemian Teollisen muotoilun tutkimus-
ohjelman rahoittaman Lähellä kehoa -hankkeen aikana. Kiitän 
rahoittajia työrauhan turvaamisesta.

Sain parhaat mahdolliset matkaeväät perheeltäni. Kiitos siitä, 
äiti ja isä! Veljeäni Anttia haluan kiittää murteiden merkitsemistä 
koskevista neuvoista ja siskoani Maijaa tarkoista ja tulkintani ky-
seenalaistavista huomioista. Tuhtia evästystä on tarjonnut myös 
lapsuusympäristöni: Keyrityn kommuunilaiset ja muut kyläläiset. 
Jyri Taskista kiitän yhteisestä taipaleesta. Kiitän kaikkia ystäviäni 
siitä, ettei elämäni ole kiertynyt vain tutkimuksenteon ympärille. 

Pisinkin matka päättyy joskus. Matti Tähkävuorta kiitän siitä, 
että löysin viimein kotiin. Matkan viimeiset metrit kannoin sisäl-
läni lastamme, jännittäen putkahtaako maailmaan ensin lapsi vai 
väitöskirja. Pieni poikamme Olli syntyi lokakuun alussa ja voitti 
kisan. Hänestä en voi kiittää kuin ihmeellistä elämää. 

Helsingin Pihlajamäessä ��.�0.�007
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1.1� lähtökohdat�ja�keskeiset�käsitteet

eeva: [O]n jännä, että ikääntymisen myötä ei sit välttämättä aina nää 

sitä niinku omaa kroppaa miten se muuttuu. Se kuvittelee, et sä oot 

edelleen samanlainen ja sit sä näät valokuvia, tai kuulet jonkun kom-

mentteja, toteet, et herra jumala. Nyt on allit. 

Sit sä oot hirveen tyytyväinen, et sä oot laihtunu, jalat on laihtunu. 

Sit sä katsot ylhäältäpäin sun reisiä ja toteat että, mikä ihmeen taiste-

lutanner tääl on, ku perunapellossa olis. Löysää nahkaa koko tän. Voiko 

selluliitti mennä tota lantiosta niinku polviin asti? 

Että tavallaan niinku se, et niinku. [naurahdus] Se et et esimer-

kiks niinku vanhemmiten, et jos sä niinku laihdut ja tässä iässä, yht-

äkkiä rupeet vetää semmosia niinku mikroshortsia jalkaan. Ei välttä-

mättä hyvä, vaik sun jalat on laihtunu, koska se on vanhan ihmisen 

nahka. 

Muistan haastattelun tunnelman Eevan puhuessa. Hetkeä aiemmin 
lauotut vitsit riippuivat vielä ilmassa, kun vilkas keskustelu taukosi 
ja hän alkoi kuvailla omaa iän myötä muuttunutta kehoaan suhtees-
sa vaatteisiin. Katkelma tuo esiin tutkimukseni tärkeimmän lähtö-

kohdan: tutkin puettua ikääntyvää kehoa (vrt. dressed body: Ent-
wistle �000a; Boultwood & Jerrard �000; apparel-body construct: 
DeLong �987). Puetun ikääntyvän kehon elementit ovat vaate, ikä 
ja keho, kuten kuviossa � on esitetty. Tärkeää on huomata, että 
nämä elementit muodostavat kokonaisuuden. En siis tutki vaattei-
ta, ikää tai kehoa irrallisina asioina vaan suhteessa toisiinsa.

Koska tutkittava ilmiö sisältää nämä kolme elementtiä, tutki-
mukseni sijoittuu vaatetusta, ikääntymistä ja kehoa käsittelevien 
tutkimusalueiden välimaastoon. Julia Twiggin (�007) mukaan 
ikääntymisen ja vaatteiden suhdetta käsitteleviä tutkimuksia on 
vain vähän. Hänen mukaansa ikääntymisellä ja iäkkäillä ihmisillä 
ei näytä olevan sijaa huippumuotiin ja pukeutumisen alakulttuu-
reihin keskittyvissä vaatetutkimuksissa. Sosiaaligerontologiassa 
on taas Twiggin mukaan karsastettu pitkään vaatteiden tutkimis-
ta, koska aihe on koettu pinnalliseksi ja merkityksettömäksi. Kä-
sillä oleva tutkimus kohdistuu tähän tutkimustiedossa olevaan 
aukkoon, sillä tarkastelen siinä puettua kehoa sekä ikääntymisen 
että vaatetuksen näkökulmista. 

Ikää voidaan määritellä eri tavoin. Kronologisella iällä tarkoi-
tetaan ikävuosien perusteella määriteltyä ikää (Kangas �997, 
���–���; Laslett �99�, ��–�6). Tutkin kronologiselta iältään noin 
�0–60-vuotiaita naisia. 60-vuotiaita vanhemmat naiset kuuluivat 
�000-luvun alussa vain harvoin suomalaisen vaateteollisuuden 
kohderyhmiin (Iltanen �00�; �00�). Jos olisin päätynyt tutki-
maan yli 60-vuotiaiden naisten vaateasioita, en olisi voinut ottaa 
lähtökohdakseni tutkimushetkellä tapahtuvaa suunnittelutyötä. 
Valitsemassani ikäryhmässä on jo havaittavissa keskimäärin riit-
tävän suuria biologisia ikääntymismuutoksia, jotta heidän tutki-
misensa ikääntymisen näkökulmasta on mielekästä. Alle �0-vuo-
tiaiden naisten kehon muutoksilla ei yleensä vielä ole riittävän 
suurta vaikutusta vaatteiden suunnittelulle ja valinnalle.  

Kuvio 1. 
Puetun 
ikääntyvän 
kehon 
elementit.

Vaate

Ikä Keho

Johdanto1
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Kronologisen ikämäärittelyn ongelma on se, ettei se kuvaa 
merkityksellisellä tavalla puettua ikääntyvää kehoa. Sen vuoksi 
tässä työssä ikää lähestytään ensisijaisesti biologisen ja sosiaalisen 
iän näkökulmista. Biologisella iällä tarkoitetaan sitä, miltä keho 
tuntuu ja näyttää ja miten se toimii (Kangas �997, ���–���; Laslett 
�99�, ��–�6). Tähän ikämäärittelyyn kytkeytyy myös Aapolan 
(�999) mainitsema funktionaalinen ikä, jolla tarkoitetaan ihmisen 
iän arvioimista hänen taitojensa ja kykyjensä perusteella. Sosiaa-
lisella iällä tarkoitetaan tapoja määritellä ja tulkita ikää (Kangas 
�997, ���–���; Laslett �99�, ��–�6). Sosiaalisen iän rakentamiseen 
liittyy Aapolan (�999) esiin nostama symbolinen ikä, jolla hän 
tarkoittaa konkreettisiin tekoihin ja asioihin kytkeytyviä iän mer-
kityksiä, esimerkiksi toiminnan määrittämistä sopivaksi tietyn 
ikäisille. 

Ikää voidaan määritellä myös lukuisilla muilla tavoilla.� Persoo-
nallinen ikä kertoo, missä elämänvaiheessa ihminen arvioi olevan-
sa. Subjektiivinen ikä tarkoittaa sisäistä kokemusta iästä, joka on 
usein muuttumaton. Kokemuksellinen ikä kuvastaa, kokeeko ih-
minen olevansa kronologisia ikävuosiaan nuorempi, vanhempi vai 
niiden tasalla. (Aapola �999; Kangas �997, ���–���; Laslett �989, 
��–�6.) Tässä työssä subjektiiviset ja kokemukselliset ikämäärit-
telyt eivät suuntaa tutkimuksen kysymyksenasettelua, sillä työn 
teoreettisena lähtökohtana on iän fyysinen ja yhteisöllinen raken-
tuminen. Subjektiivisia kokemuksia ei kuitenkaan voi sulkea täy-
sin pois puetun ikääntyvän kehon kaltaista aihetta tutkittaessa, 
joten ne ovat taustalla tutkimuksen tuloksia tulkittaessa. 

Sosiaalisen iän näkökulmasta tutkimani ikäryhmän voi määri-
tellä elävän myöhäistä keski-ikää. Marjatta Marinin (�00�b) mu-
kaan keski-ikä on pitkä, rajoiltaan epämääräinen ja eri teoreetik-
kojen eri tavoin määrittelemä elämänjakso, joka sijoittuu nuoren 
aikuisen elämänvaiheen ja mahdollisuuksia ja uhkia sisältävän 

� Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat ikämäärittelyt: Institutionaalinen 
ikä, joka oikeuttaa tai velvoittaa tietynlaiseen toimintaan, kuten opiskeluun 
tai eläkkeelle siirtymiseen. Kehityksellinen ikä, jota käytetään kuvaamaan 
lapsen ja nuoren psykologista ja/tai fyysistä kehitysvaihetta ja -kulkua. Ritu-
aalinen ikä, joka viittaa ikärituaaleihin, kuten konfirmaatioon. (Aapola 
�999.)

vanhuuden väliin. Tässä välitilassa tehdään puolivälin testament-
ti arvioimalla menneisyyttä ja hahmottelemalla itselle sopivaa ta-
paa kohdata tuleva (Vilkko �997, ��7–��9). On oletettavaa, että 
nämä pohdinnat heijastuvat myös siihen, miten sosiaalista ikää 
rakennetaan vaatteiden avulla.

Sosiaalista ikää määrittävät myös yhteiset sukupolvikokemuk-
set (Marin �00�a). Ihmisten, jotka olivat tutkimushetkellä �000-
luvun alussa �0–60-vuotiaita, voidaan sanoa kuuluvan suurten 
ikäluokkien sukupolveen. Jos suurista ikäluokista puhutaan puh-
taasti demografisena ilmiönä, sillä tarkoitetaan Suomen konteks-
tissa vuosina �9��–�9�0 syntyneitä. Jos sukupolvesta puhutaan 
kokemuksellisena ja kulttuurisena ilmiönä, suuret ikäluokat voi 
olla syytä rajata laveammin ja mukaan voidaan laskea �9�0–�9�� 
syntyneet. (Karisto �00�,�8–��; Roos �00�, ��0–��6.) Suurten 
ikäluokkien sukupolvi on omaksunut kulutusyhteiskunnan arvot 
ja toimintatavat, ja tämän ikäluokan vanhetessa iäkkäiden ihmis-
ten kulutustottumukset tulevat todennäköisesti muuttumaan 
(Rantamaa & Hakamäki �998).

Tutkimuksen tärkein käsite on ikäteko, joka pohjaa Sinikka 
Vakimon (�00�, �6–�7) vanhuusteon käsitteeseen. Vanhuusteoil-
la Vakimo tarkoittaa toimintoja, joilla tuotetaan korkeaa sosiaalis-
ta ikää tai joilla määritellään joku kuuluvaksi ikääntyneiden tai 
ikääntyneempien kategoriaan. Vanhuusteoilla voidaan rakentaa 
omaa tai toisten sosiaalista ikää. Vakimon mukaan yksi helpoim-
min havaittavista vanhuusteoista on pukeutuminen. Tutkimukses-
sani käytän käsitettä ikäteko vanhuusteon sijaan, koska tutkimuk-
seeni osallistuneet vaatesuunnittelijat ja myöhäistä keski-ikää 
elävät naiset rakentavat pikemminkin ”sopivaa ikää” kuin ”van-
huutta”. Tarkastelen ikätekoja monitahoisena materiaalisena, tul-
kinnoissa ja toiminnassa rakennettuna ilmiönä. 

Ikääntymistä on tutkittu eri näkökulmista lääketieteellisen 
biogerontologian, psykogerontologian, sosiaaligerontologian, ge-
roantropologian, kulttuurigerontologian ja geronteknologian pa-
rissa (Harrington & Harrington �000; Pohjolainen �989; Vakimo 
�00�, 6�–6�). Muotoiluntutkimuksessa ikääntymistä ovat käsitel-
leet käyttäjäkeskeisen astiamuotoilun näkökulmasta Helena Lep-
pänen (�006) ja keittiösuunnittelun kannalta Sirkka-Liisa Keiski 
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(�998). Oma työni paikantuu sosiaali- ja kulttuurigerontologian 
alueille. Työ on sukua erityisesti niille tutkimuksille, joissa tarkas-
tellaan iän saamia kulttuurisia tulkintoja ja tapoja rakentaa sosiaa-
lista ikää arkisin elämänvalinnoin (Vakimo �00�; Hohenthal-An-
tin �00�).

Vartalolla tarkoitan tässä tutkimuksessa kehon pinnassa näky-
viä asioita: mittoja, muotoa ja ulkonäköä. Kun viittaan vartalon 
piirteiden lisäksi myös ihmisen fyysisiin toimintoihin ja aisteihin, 
käytän ilmaisua keho.  Ruumiillisuudesta puhutaan työssä varta-
lon tai kehon saamien kulttuuristen tulkintojen yhteydessä. Käsit-
teenmäärittelyni poikkeaa jonkin verran naistutkimuksessa va-
kiintuneista tavoista. Tutta Palinin (�996, ��0, ���) mukaan 
suomalaisessa naistutkimuksessa on päädytty käyttämään ilmai-
suja ”ruumis” ja ”ruumiillisuus”, koska ne on koettu konkreettisik-
si ja materiaaliksi ilmaisuiksi. Vaikka ruumiista puhuminen onkin 
vakiintunut ilmaisu naistutkimuksessa, se ei ole sitä välttämättä 
ikääntymisen ja muotoilun tutkimuksessa, vaan voi saada jopa 
makaabereja tulkintoja. Riskiä suurentaa se, että puhun tässä 
tutkimuksessa todellisten ihmisten ikääntyvästä kehosta hyvin 
konkreettisesti ja kuvailevasti. 

Puettu ikääntyvä keho on sukupuolittunut ilmiö. Biologisella 
sukupuolella tarkoitetaan miesten ja naisten välisiä anatomis-fy-
siologisia eroja. Sosiaalisella sukupuolella viitataan sukupuolen 
luomiin yhteisöllisiin, kulttuurisiin ja psykologisiin rakenteisiin. 
(Liljeström �996, ���–��0.)� Naisten ja miesten kehot vanhenevat 
biologisesti hieman eri tavoin, vaikuttaen esimerkiksi vaatteiden 
kaavoitukseen. Sosiaalisia sukupuolieroja on erityisesti nähtävillä 
siinä, miten naisten ja miesten ikääntyvää kehoa arvioidaan ja 
arvotetaan, ja tällä voi olla vaikutusta vaatteiden suunnitteluun ja 
ihmisten vaatevalintoihin. Tässä tutkimuksessa en erottele jyrkäs-
ti biologista ja sosiaalista sukupuolta, vaan tarkastelen naisten 
ikääntymistä ja vaatetusta niiden muodostamana kokonaisuute-
na. 

� Jakoa biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen on kritisoitu siitä, että on vai-
keaa erottaa toisistaan materiaalinen keho ja sen kulttuuriset määrittelyt. 
”Luonnollisen” biologiankin voidaan tulkita olevan kulttuurinen konstruktio. 
(Liljeström �996, ���–��0.)

Vaatteet voidaan jaotella vuodenaikojen (kevät-, kesä-, syksy- ja 
talvivaatteet), käyttöympäristön (sisä- ja ulkovaatteet), tilanteen 
(työ, vapaa-aika, ulkoilu, juhla) ja vaatetuksen kerroksen mukaan 
(alusvaatteet, sisäpäällysvaatteet, ulkopäällysvaatteet, asusteet) 
(Anttila �00�, �8–�9). Vaatteita on tutkittu sosiologian, sosiaali-
psykologian, semiotiikan, historiantutkimuksen ja materiaalitek-
nologian näkökulmista (ks. esim. Kaiser �997; Koskennurmi-Si-
vonen �998; McRobbie �998; Meinander & Varheenmaa �00�; 
Uotila �99�). Muotoiluntutkimuksessa vaatteita ovat tutkineet 
teollisen vaatesuunnittelun näkökulmasta Ana Nuutinen (�00�) 
ja Marjatta Heikkilä-Rastas (�00�).

Tarkastelen vaatteita konkreettisina esineinä, tulkintojen koh-
teina ja muotijärjestelmän tuotteina. Empiirisessä havaintotodel-
lisuudessa vaatteet ovat aistein havaittavia asioita, joihin sisältyviä 
ikäsidonnaisia merkityksiä suunnittelijat ja käyttäjät tulkitsevat. 
Konkreettisia vaatteita ja niihin liitettyjä merkityksiä muokataan 
vaateteollisuudessa työskentelevien suunnittelijoiden työssä ja 
vaatteiden käyttäjien arkisissa vaatekäytännöissä. Näin toimies-
saan suunnittelijat ja käyttäjät ovat osa muotijärjestelmän laajaa 
asiantuntijoiden verkkoa. Tutkimukseni näkökulma pohjautuu 
Joanne Entwistlen tapaan tarkastella vaatteita ruumiillisena käy-
täntönä, jossa tärkeitä ovat sekä ruumiilliset kokemukset että 
vaatteiden sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset (dress as cultu-
rally and socially situated bodily practice�). Tutkimukselle tärkeä 
lähtökohta on myös Entwistlen tapa lähestyä muotijärjestelmää ja 
sen parissa tehtyä työtä konkreettisena ja kulttuurisena ilmiönä. 
(Entwistle �000a; Entwistle �00�; Entwistle �006; Entwistle & 
Rocamora �006.)

Muotoilua voidaan tutkia esimerkiksi suunnitteluprosessin, 
käytettävyyden ja tuotteen välittämien viestien näkökulmista (ks. 
esim. Battarbee �00�; Keinonen �998; Valtonen �007; Vihma 
�99�). Vaatteet ovat yksi muotoiluntutkimuksen tutkimuskohteis-
ta (Nuutinen �00�; Heikkilä-Rastas �00�). Tämän tutkimuksen 
lähtökohtaa voi kuvata yhteiskuntatieteisesti ja kulttuurintutki-

� Utriainen suomentaa tämän ilmaisun ”sosiaaliseksi, lihalliseksi ja tilanteeseen 
sitoutuneeksi käytännöksi” (Utriainen �006, �6).
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muksellisesti painottuneeksi muotoiluntutkimukseksi. Lähestyn 
aihetta samaan tapaan kuin Outi Turpeinen (�00�) tutkiessaan 
museoiden näyttelysuunnittelua ja Juha Suonpää (�00�) tarkas-
tellessaan luontokuvan yhteiskunnallisia merkityksiä. Molemmat 
tuovat esiin, että arkisen ympäristömme vakiintuneita ja huomiot-
ta jääviä piirteitä rakennetaan aktiivisesti visuaalisten alojen am-
mattilaisten tekemässä työssä, ja luodaan samalla valta-asetelmia. 
Turpeinen ja Suonpää lähestyvät aihetta omien taiteellisten pro-
duktioidensa kautta, mutta tässä tutkimuksessa käytän muiden – 
vaatesuunnittelijoiden ja myöhäistä keski-ikää elävien käyttäjien 
– tuottamaa aineistoa.

Työn teoreettinen lähtökohta myötäilee sosiaalista konstruktio-
nismia. Vivien Burrin (�00�) mukaan sosiaalis-konstruktionisti-
sessa tutkimuksessa ollaan kriittisiä itsestään selvänä ja luonnol-
lisena pidettyä tietoa kohtaan. Tutkimustieto nähdään sosiaalisessa 
konstruktionismissa historiallisesti ja kulttuurisesti sitoutuneena, 
ei objektiivisia ja universaaleja faktoja tuottavana ilmiönä. Tiedon 
ajatellaan olevan sosiaalisten prosessien tuote, joka tuottaa valta-
suhteita. Nämä ovat myös tämän tutkimuksen peruslähtökohtia. 

Burrin mukaan sosiaalis-konstruktionistinen tutkimus sisältää 
lukuisia erilaisia näkökulmia ja tutkimustapoja. Hän jäsentää 
kenttää erottamalla toisistaan mikro- ja makronäkökulman. Sosi-
aalisen konstruktionismin mikronäkökulmassa kiinnitetään huo-
miota ihmisten väliseen jokapäiväiseen diskurssiin�, jonka näh-
dään rakentavan sosiaalisia konstruktioita. Makronäkökulmassa 
huomiota kohdistetaan enemmän siihen, miten materiaaliset ja 
sosiaaliset rakenteet, sosiaaliset suhteet ja institutionaaliset käy-
tännöt vaikuttavat sosiaalisten konstruktioiden rakentumiseen. 
Näkökulmat voidaan myös yhdistää. 

Burr jatkaa, että sosiaalinen konstruktionismi voidaan jakaa 
relativistiseen ja kriittis-realistiseen näkökulmaan. Relativistisen 
kannan mukaan todellisuutta voidaan käsitellä vain diskurssin 
kautta, joka määrittelee sen miten todellisuus nähdään. Kriittis-
realistisen näkökulman mukaan sosiaalisten konstruktioiden ra-

� Burr sisällyttää diskurssin käsitteeseen sekä kielen että käytäntöjen tuottamat 
diskurssit. 

kentamisen taustalla on itsenäisesti olemassa oleva materiaalinen 
todellisuus. Tämän kannan mukaan ihmiskehon fyysiset ominai-
suudet sekä ihmisten itsensä osittain muokkaama fyysinen ja so-
siaalinen elinympäristö luovat merkittäviä rajoituksia sosiaalisten 
konstruktioiden rakentumiselle. 

Kuviossa � on nähtävillä tämän tutkimuksen lähtökohta: pue-
tun ikääntyvän kehon sosiaalista ikää rakentavia ikätekoja teh-
dään a) ikääntyvän kehon ja vaatteiden luomassa materiaalisessa 
todellisuudessa, b) katseen ja puheen kautta esiin tulevissa tulkin-
noissa sekä c) vaatesuunnittelun ja vaatevalintojen konkreettisissa 
käytännöissä. Näkökulmassa yhdistyvät sosiaalisen konstruktio-
nismin mikro- ja makronäkökulmat, ja siinä myötäillään kriittis-
realistista tulkintaa. Tutkimuksessa otetaan myös huomioon, että 
sosiaalinen ikä ei rakennu ilman toimijaa. Tässä työssä tarkastel-
laan ikätekoja, joita tekevät teollisuudessa työskentelevät vaate-
suunnittelijat ja myöhäistä keski-ikää elävät naispuoliset vaattei-
den käyttäjät.  

Edellä määrittelemistäni tutkimuksen lähtökohdista johtuen 
rajaan työn ulkopuolelle muutamia mahdollisia teoreettisia näkö-
kulmia. En tarkastele puettua ikääntyvää kehoa ensisijaisesti kie-
len kautta diskursiivisesti rakentuvana ilmiönä. Kielellisesti pai-
nottuneen lähestymistavan ja sen yhteydessä usein käytettyjen 
ei-empiiristen aineistojen avulla voi olla vaikea tavoittaa puetun 
kehon fyysisiä ulottuvuuksia (Boultwood & Jerrard �000; Braun 
�000; Grove-White �00�; Entwistle �000a), jotka ovat tässä tut-
kimuksessa tärkeässä roolissa. 

En myöskään tutki vaatteiden käyttäjien kokemuksia ikäänty-

A
Materiaalinen 

todellisuus

Kuvio 2. 
Ikätekojen 
ulottuvuudet 
kriittis-realis-
tista sosiaalista 
konstruktio-
nismia sovel-
taen.

B
Tulkinnat

C
Käytännöt
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misestä, vaan heidän haastattelukontekstissa esiin tuomiaan nä-
kemyksiä. Fenomenologiassa on korostettu vaatteiden, kehon ja 
kokemista elettynä ja syvästi ruumiillisena ilmiönä, joka paikan-
tuu tilallisesti ja ajallisesti (Braun �000, ���; Entwistle �000a, 
���; Leppänen �006). Kokemuksellisuutta korostavaa näkökul-
maa on kritisoitu siitä, että siinä voivat jäädä huomiotta puetun 
kehon sosiaalinen rakentuneisuus (Entwistle �000a, ���–��6; 
Rose �00�, ���), joka on tämän työn peruslähtökohta. 

Rajaan työn ulkopuolelle myös vahvan teoriapainotteisuuden. 
Efrat Tseëlon (�00�, ��8) esittää, että valtaosa vaatetusta, muotia 
ja pukeutumista käsittelevästä tutkimuksesta on teoreettista, ei-
vätkä näissä tutkimuksissa tehdyt tulkinnat pohjaudu empiiristen 
aineistojen analyysille (ks. kuitenkin Guy ym. �00�). Joanne Ent-
wistle (�000b, ���) väittää jopa, ettei nykyisiä vaatetusta käsitte-
leviä teorioita pidä yleistää koskemaan muotiteollisuuden arkipäi-
vää, sillä vaatetutkimuksen teoria ja vaatteisiin liittyvät käytännöt 
ovat kaukana toisistaan.

Tutkimus on monitieteinen, sillä puettu ikääntyvä keho ei tut-
kittavana ilmiönä aukea yhden tieteenalan käsittein ja menetel-
min (vrt. Hohenthal-Antin �00�, ���). Aiempaa tutkimusta vaat-
teiden kannalta olennaisista fyysisistä ikääntymismuutoksista on 
saatavilla runsaasti esimerkiksi kaavoituksen ja lääketieteen näkö-
kulmista (ks. esim. Chiu ym. �000; Goldsberry ym. �996a). Vaikka 
aiempaa tutkimusta on olemassa, tiedot ovat hajallaan, enkä ole 
löytänyt kehon tarkkoihin mittoihin perustuvaa yhteenvetoa teol-
liselle vaatesuunnittelulle olennaisista ikääntymismuutoksista. 
Aiemmissa tutkimuksissa ja tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa 
on pyritty vastaamaan ikääntyvien ihmisten vaatetukseen liittyviin 
haasteisiin kehittämällä uusia materiaaleja, tuotteita, valmistus- ja 
suunnittelumenetelmiä. Näissä hankkeissa on kehitetty yksittäistä 
tuotantoketjun tai tuotteen piirrettä tai suunniteltu prototyyppi-
mallistoja teollisen tuotannon ulkopuolella. (Ks. esim. Karkulahti 
ym. �999; Meinander & Varheenmaa �00�.) En ole kuitenkaan 
löytänyt tutkimuksia, joissa käsiteltäisiin tämän hetken teollisessa 
vaatesuunnittelussa tai ikääntyvien naisten arkisissa vaatekäytän-
nöissä käytettyjä ratkaisuja. 

Edellä kuvatuissa tutkimuksissa etsitään kehon ja vaatteen 

suhdetta kuvaavia objektiivisesti mitattavia, tulkinnasta vapaita 
faktoja. On ongelmallista nähdä ikääntyvä vaatteiden käyttäjä ai-
noastaan fyysisen iän kautta tai funktionaalisen suunnittelun 
kohteena, sillä silloin puettuun ikääntyvään kehoon liittyvät kult-
tuuriset ja sosiaaliset piirteet voivat jäädä huomiotta. Lähestynkin 
työssäni puettua ikääntyvää kehoa myös katseen, puheen ja toi-
minnan kautta rakentuvana ilmiönä. Tämä tulkinnallisuutta ko-
rostava lähestymistapa nojaa laadulliseen tutkimusperinteeseen.

Ikään liittyviä asenteita ja iän saamia tulkintoja on tutkittu 
aiemmin paljonkin esimerkiksi kulttuuri- ja sosiaaligerontologian 
parissa (ks. esim. Kangas �997; Karisto & Konttinen �00�; Nelson 
�00�). Tutkimuskirjallisuudesta löytyy kuitenkin ainoastaan ha-
janaisia, muiden aiheiden ohessa esitettyjä mainintoja vaatteisiin 
tai vaatesuunnitteluun liittyvistä ikäasenteista (ks. esim. Fairhurst 
�998; Gillen �00�). En ole löytänyt lainkaan tutkimuksia, joissa 
käsiteltäisiin teollisten vaatesuunnittelijoiden näkemyksiä kohde-
ryhmän ikääntymisestä. Yli �0-vuotiaiden naisten näkemyksiä 
valmisvaatteista on tutkittu vain vähän (ks. kuitenkin Goldsberry 
ym. �996b). Tuotteiden visuaalisia viestejä on tutkittu semiotiikan 
(Vihma �99�) ja diskurssianalyysin näkökulmista (Takala-Schreib 
�000), mutta näissä tutkimuksissa ei ole tulkittu esineiden saamia 
tulkintoja iän rakentamisen näkökulmasta.

Kiinnitän työssäni huomiota myös siihen, miten ikätekoja 
konkreettisesti tehdään, miten ikätekojen konteksti vaikuttaa nii-
den tekemiseen ja millaisia ilmenemismuotoja ikäteot saavat.  
Aiempien tutkimusten mukaan kehoa pukemalla muodostetaan 
visuaalisia järjestyksiä (Seppänen �00�), ja vaatteet ovat yksi so-
siaalisen iän rakentamisen keinoista (Vakimo �00�). Tutkimuksia 
on olemassa muun muassa muotijärjestelmän toiminnasta (Ent-
wistle �00�; �006) ja muista kulttuuriteollisuuden muodoista 
(Hyytiä �00�; Frosh �00�). Tiedossani ei ole tutkimuksia, joissa 
vaatteiden suunnittelua ja valintaa tarkasteltaisiin yksityiskoh-
taisesti ja empiirisesti visuaalisia järjestyksiä rakentavana ikäte-
kona.

Vaikka teoreettisesti onkin mahdollista erottaa ikätekojen kol-
me näkökulmaa toisistaan, käytännössä ikätekojen ulottuvuudet 
kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Materiaalinen puettu ikäänty-
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vä keho ei rakennu ilman toimintaa ja siihen kohdistuu aina tul-
kintoja. Tulkintoja ei voi tehdä ”tyhjästä”, vaan ne vaativat aina 
kohteekseen materiaalisen ja toiminnassa rakennetun puetun 
ikääntyvän kehon. Tulkinnat vaativat myös tekijän, joita tässä 
edustavat vaatesuunnittelijat ja vaatteiden käyttäjät. Ikätekojen 
konkreettista tekemistä ohjaavat osin fyysiset ja materiaaliset sei-
kat, osin kulttuuristen tulkintojen tarjoamat mahdollisuudet ja 
rajoitukset. (Vrt. Boultwood & Jerrard �000; Entwistle �000a.)

1.2� tavoitteet�ja�tutkimuskysymykset

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, miten puetun kehon 
sosiaalista ikää rakennetaan teollisessa vaatesuunnittelussa ja 
myöhäistä keski-ikää elävien naisten vaatekäytännöissä. Tutki-
muskohteena ovat sosiaalista ikää rakentavat ikäteot, joita tarkas-
telen kolmen näkökulman kautta: materiaalisessa todellisuudessa, 
tulkinnoissa ja toiminnassa rakennettuna ilmiönä. Nämä näkö-
kulmat nousevat sekä tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista 
että tätä tutkimusta varten vuosina �00�–�00� keräämästäni 
empiirisestä aineistosta.  

Tutkimuksen omaa aineistoa analysoidaan ja tulkitaan laadul-
lisen tutkimuksen kontekstissa, vaikka paikoitellen hyödynne-
täänkin määrällisten tutkimusten tuloksia. Tavoitteena on tehdä 
sosiaalisen iän rakentamisen ilmiötä ymmärrettäväksi, ei selittää 
sitä kausaalisesti tai yleistettävästi (Aaltola & Valli �00�, �8-��; 
Silverman �99�; Syrjälä ym. �99�, ��6). Laadullisessa tutkimus-
perinteessä ajatellaan, että tutkimus ei tuota ”tosia” tai ”epätosia” 
raportteja todellisuudesta, vaan se heijastaa erilaisia näkökulmia 
(Silverman �99�, �06–�07). Olennaista ei ole etsiä määrällisesti 
edustavia selityksiä ilmiöille, vaan pyrkiä ymmärtämään niiden 
laadullista erilaisuutta ja merkitysrakenteita (Moilanen & Räihä 
�00�; Syrjälä ym. �99�). 

Lähestyn tutkittavaa ilmiötä kolmesta näkökulmasta. Ensinnä-
kin, tutkin ikätekoja puetun ikääntyvän kehon luoman materiaa-
lisen todellisuuden näkökulmasta (luku �). Tavoitteenani on luoda 
konkreettinen pohja puetun ikääntyvän kehon saamille tulkin-
noille. Siksi kysyn:

• Millaisia muutoksia naisten fyysisessä kehossa tapahtuu hei-
dän ikääntyessään? 

• Millaisia keinoja vaateteollisuudelle työskentelevät suunnitte-
lijat ja myöhäistä keski-ikää elävät käyttäjät suosivat vastates-
saan naisten biologisiin ikääntymismuutoksiin? 

Toiseksi, tarkastelen ikätekoja sen suhteen, miten puetun ikään-
tyvän kehon saamat tulkinnat rakentavat sosiaalista ikää (luku 
�). Tavoitteenani on tuoda esiin tapoja, joilla puettua ikääntyvää 
kehoa arvioidaan ja millaisia tulkintoja siitä esitetään. Siitä syystä 
kysyn:

• Miten suunnittelijat ja käyttäjät arvioivat puettua ikääntyvää 
kehoa?

• Miten suunnittelijat ja käyttäjät arvottavat ikääntyvää kehoa?
• Millaisia ikäsidonnaisia mielikuvia suunnittelijat ja käyttäjät 

liittävät vaatteiden piirteisiin? 
• Millaisia vaatteiden suunnitteluun ja valintaan vaikuttavia 

ikäasenteita suunnittelijoilla ja käyttäjillä ilmenee?

Kolmanneksi, lähestyn ikätekoja käytännöissä rakennettuna il-
miönä (luku �). Tavoitteeni on kuvata suunnittelijoiden ja käyttä-
jien näkemyksiä siitä, millaisia ovat sosiaalisen iän rakentamisen 
käytännöt ja konkreettiset lopputulokset. Sen vuoksi kysyn:

• Millaisia taitoja ja tietoja ulkoasun rakentaminen vaatii suun-
nittelijoilta ja käyttäjiltä? 

• Millaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia teollinen vaatesuunnit-
telu asettaa ulkoasun rakentamiselle?

• Millaisia keinoja suunnittelijat ja käyttäjät hyödyntävät luodes-
saan puetun ikääntyvän kehon visuaalisia järjestyksiä? 

• Millaisin asukokonaisuuksin suunnittelijat ja käyttäjät raken-
tavat käyttäjien sosiaalista ikää?

• Kenen ehdoilla ikääntyvien naisten ulkoasua rakennetaan?

Luvussa � kokoan ikätekojen eri osa-alueita käsittelevät tulokset 
yhteen. Arvioin tutkimuksen tuloksia sen suhteen, miten ikäteko-
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jen kolme ulottuvuutta – materiaalinen todellisuus, tulkinnat ja 
käytännöt – ovat yhteydessä toisiinsa. Arvioin käyttämääni tutki-
musvälineistöä sen tuottaman tiedon ja eettisten haasteiden nä-
kökulmista. Ehdotan myös tapoja, joilla tuloksia voidaan käyttää 
hyväksi jatkotutkimuksissa ja käytännön suunnittelutyössä. 

1.3� aineistonkeruu�

Luvuissa �.� ja �.� kuvailen aineistonkeruu-, analyysi- ja tulkinta-
prosessia tarjotakseni aiheen parissa työskenteleville tutkijoille 
mahdollisuuden arvioida tutkimuksen tuloksia, ja halutessaan 
toistaa samantyyppisen tutkimusasetelman (vrt. Burr �00�; Sil-
verman �99�; Syrjälä ym. �99�). Kuvaus palvelee erityisesti kehit-
tymässä olevaa muotoiluntutkimuksen menetelmädiskurssia. Tut-
kimuksen kulku on esitetty tiivistettynä liitteessä �. Palaan 
aineistonkeruun, analyysin ja tulkinnan teemoihin luvussa � arvi-
oidessani aineistonkeruun vuorovaikutukseen, tutkimuksen eetti-
siin kysymyksiin ja validiteettiin liittyviä kysymyksiä. 

Tämän tutkimuksen aineisto muodostuu suomalaisessa vaate-
tusteollisuudessa työskentelevien suunnittelijoiden ja käyttäjiä 
edustavien, myöhäistä keski-ikää elävien naisten haastatteluista. 
Aineistona on myös konkreettisia vaatteita sekä valokuvia vaatteis-
ta ja tutkimustilanteista. Aineistonkeruu aloitettiin syksyllä �00� 
ja saatiin päätökseen syksyllä �00�. Esitutkimuksena toimii ke-
väällä �00� keräämäni kyselyaineisto, jonka avulla selvitin suoma-
laisen naistenvaatesuunnittelun kohderyhmän ikää ja kartoitin 
alustavasti suunnittelijoiden ikäasenteita (Iltanen �00�). Esitut-
kimuksen roolissa on myös tutkimus haastattelemieni naisten 
elämänkulusta sellaisena kuin se tulee esiin heidän vaatemuisto-
jensa kautta. Tämän aineiston tuottivat samat käyttäjien roolissa 
haastatellut myöhäiskeski-ikäiset naiset, joiden ikätekoja käsitel-
lään tässä tutkimuksessa. Muisteluaineisto kerättiin käyttäjähaas-
tattelujen aluksi. (Iltanen �00�.)

Haastateltavien valinta. Leena Syrjälä ym. (�99�, ���) esittää, 
että laadullisen tutkimuksen aineistoa hankittaessa ei tavoitella 
tilastollista yleisyyttä, vaan syvyyssuuntaista, tutkimuksen tausta-
teoriaan liittyvää relevanssia. Haastateltavien valinnassa ei ollut 

sen vuoksi ollut niinkään olennaista, että tutkimukseen osallistu-
neet henkilöt tai tutkimukseen valitut konkreettiset vaatteet edus-
taisivat viite- tai tuoteryhmäänsä tilastollisesti merkitsevällä taval-
la. Aineistonkeruun tavoitteena on pikemminkin ollut saada esiin 
mahdollisimman laaja kirjo suunnittelijoiden ja käyttäjien teke-
miä ikätekoja. Lähtökohtana on ollut, että ikäteot voivat tulla esiin 
vaatteen ja kehon suhteen konkreettisina piirteinä, kulttuurisia 
arvoja heijastavina puhetapoina sekä kuvauksina iän rakentami-
sen käytännöistä. Aineistoa kerätessäni olen pyrkinyt luomaan 
tilanteita, joissa erilaiset ikätekojen ilmenemisen tavat voisivat 
tulla näkyviin.

Kahdeksan suomalaisessa vaateteollisuudessa työskentelevän 
vaatesuunnittelijan tuottama aineisto kuvaa suunnittelijoiden ta-
poja tehdä ikätekoja. Valitsin haastateltavat suunnittelijat aiem-
min tekemääni kyselyyn vastanneiden �� suunnittelijan keskuu-
desta (Iltanen �00�).� Tein valinnat tietämättä keitä suunnittelijat 
ovat tai mitä yritystä he edustavat. Tällä tavoin pyrin varmista-
maan, etteivät omat ennakkokäsitykseni suunnittelijoista tai yri-
tyksistä vaikuttaisi haastateltavien valikoitumiseen. 

Teollisuudessa toimivien naistenvaatesuunnittelijoiden keski-
ikä on �� vuotta ja he ovat 8�-prosenttisesti naisia (Iltanen �00�). 
Haastateltavien joukko on samankaltainen. Kaikki haastatelluksi 
valikoituneet suunnittelijat ovat naisia. He ovat syntyneet vuosina 
�9��–�969, joten he olivat haastatteluhetkellä ��–�9-vuotiaita ja 
heidän keski-ikänsä oli �� vuotta.  

Haastatellut henkilöt ilmoittivat kyselyssä työnimikkeekseen 
suunnittelijan. Kaikki haastattelemani suunnittelijat ovat ns. ei-
julkisia suunnittelijoita, eli heidän tuottamiaan mallistoja ei mark-
kinoida heidän nimellään (vrt. Nuutinen �00�, ���). He työsken-
televät tuotteita valmistavissa tehtaissa, erillisissä suunnittelu- 
 yrityksissä tai kauppaketjuissa. Osa suunnittelijoista on vakituisessa 
työsuhteessa, osa yrittäjiä, osa toimii freelance-pohjalta. Toisissa 

� Kyselyssä kävi ilmi, että vuonna �00� Suomessa oli ��0 teollisuudessa työs-
kentelevää naistenvaatesuunnittelijaa, jotka työskentelivät 87 yrityksessä. 
Nämä henkilöt edustavat yli 90 prosenttia Suomen naistenvaateteollisuudes-
sa työskentelevistä suunnittelijoista. Heistä �� vastasi kyselyyn (�� %), ja 
vastanneet työskentelivät �7 malliston parissa. (Iltanen �00�.) 
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yrityksissä tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan itse, toisissa vain 
suunnittelu tapahtuu Suomessa, ja tuotteet leikataan ja ommel-
laan muualla. Työhön voi sisältyä suunnittelun lisäksi materiaalien 
kehitystä, markkinointia ja mainontaa sekä tuotteiden konkreet-
tista myyntiä kuluttajille (vrt. Nuutinen �00�, ���).

Jotta suunnittelijoiden tekemät ikäteot olisivat vertailtavissa 
keskenään, käytin valinnassa seuraavia kriteereitä. Suunnittelijat 
ilmoittivat ottavansa huomioon 50–60-vuotiaat naiset. Kyselyyn 
vastanneissa yrityksissä puolessa (�9%, n=�8) mallistoista otetaan 
huomioon �0–60-vuotiaat naiset (Iltanen �00�). Valitsin näiden 
suunnittelijoiden joukosta ne, jotka ilmoittivat kronologisen ikä-
rajan kohderyhmälleen, joille iällä oli merkitystä kohderyhmän 
määrittäjänä ja jotka pohtivat ikää monipuolisesti avoimissa vas-
tauksissa.6 Tutkimukseen valikoituneiden suunnittelijoiden koh-
deryhmät eivät olleet täsmälleen �0–60-vuotiaita, vaan tämä 
ikäryhmä sisältyi heidän ilmoittamaansa laajempaan kohderyh-
mään.7 

Vaatesuunnittelun eri alueilla ammattitaito rakentuu hieman 
erilaiseksi, sillä eri vaatekappaleet ja materiaalit vaativat oman-
laistaan osaamista. Samankaltaisia tuotteita suunnittelevien hen-
kilöiden on helpompi arvioida toisten suunnittelijoiden tekemiä 
ratkaisuja. Valitsemani suunnittelijat työskentelevät neuleista ja 
kankaista valmistettujen sisävaatteiden parissa. Voidaan olettaa, 
että näissä tuotteissa ikäteot ovat selkeästi nähtävillä, sillä ne ovat 
lähellä fyysistä kehoa, mutta kuitenkin näkyvillä.

Käyttäjien tekemiä ikätekoja kuvaamaan valitsin kaksitoista 
naista, jotka ovat syntyneet vuosina �9��–�9��8. He olivat aineis-
toa kerätessäni �7–6�-vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli hieman 

6 Valitsin alun perin yhdeksän suunnittelijaa, joista yksi kieltäytyi kiireen vuok-
si osallistumasta. Arvioituani tilannetta ajallisten ja taloudellisten resurssieni 
puitteissa uudestaan, päätin tyytyä keräämään aineistoa kahdeksalta suunnit-
telijalta. 

7 Kolme valituista suunnittelijoista määritteli sekä ala- että yläikärajan siten, 
että alaikäraja oli �� tai �0 vuotta ja yläikäraja oli 60 tai 6� vuotta. Viisi valit-
tua suunnittelijaa määritteli vain alaikärajan: kolmen alaikäraja oli �0 vuotta 
ja kahden �0 vuotta. 

8 Haastateltujen syntymävuodet ovat �9��, �9��, �9��, �9�6 (n=�), �9�8, �9�0 
(n=�), �9��, �9��, �9��.

yli �� vuotta. Haastattelin naisia kolmen hengen ryhmissä. Ryh-
mien sisäiset ikäerot olivat pienimmillään kuusi vuotta ja suurim-
millaan kaksitoista vuotta. Haastattelut tehtiin Uudellamaalla, 
Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa ja Kymenlaaksossa.

Valitsin haastattelemani käyttäjät lumipallomenetelmän avul-
la, jossa identifioidaan mahdolliset haastateltavat tutkijan henki-
lökohtaisten verkostojen avulla (Gottfried �00�, ��8).9 Tavoit-
teenani oli muodostaa ryhmiä, jotka olisivat mahdollisimman 
erilaisia mitä asuinpaikkaan, ammattitaustaan ja fyysiseen kun-
toon tulee. Tällä halusin tuoda aineistoon ikätekojen moninai-
suutta. Käyttäjien joukossa on yrittäjiä, toimistotyön tekijöitä, 
ravitsemus- ja siivoustyön tekijöitä, maataloustyön tekijöitä, leh-
tori, erikoissairaanhoitaja, henkilöstökonsultti ja mainosgraafik-
ko. Työttömiä ryhmissä ei ollut. Haastattelemistani naisista puolet 
(n=6) oli osa-aika-, työkyvyttömyys- tai varhaiseläkkeellä tai elä-
keprosessi oli käynnistetty. En etsinyt haastateltaviksi työvoiman 
ulkopuolelle siirtyneitä, mutta heidän melko suuri määränsä ku-
vaa tämän ikäryhmän tilannetta. Tilastokeskuksen tietojen mu-
kaan naispuolisesta �0–�9-vuotiaasta väestöstä on eläkkeellä, 
työkyvyttömänä tai osa-aikaisessa työssä lähes puolet (ks. liite �). 

9 Uusmaalaisten ryhmän jäsenten valintaan osallistui myös tutkimusapulaiseni, 
sillä ryhmä muodostui hänen ystäväpiiristään. Näitä naisia voisi kuvata ”ura-
naisiksi”. 

Pirkanmaalaisten ryhmän valitsi tuntemani paikalliseen reumayhdistyk-
seen kuuluva nainen yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa sen jä-
senten joukosta. 

Ennen pohjoissavolaisten ryhmän valintaa pyysin paikallislehteä teke-
mään tutkimuksestani pienen jutun. En pyytänyt siinä yhteydenottoja, mutta 
toivoin paikallislehden kautta leviävän ennakkotiedon helpottavan haastatel-
tavien suostumista mukaan tutkimukseen. Pohjoissavolaisten ryhmän valitsi 
ystäväpiirinsä joukosta nainen, johon otin aiemman tuttavuuden perusteella 
yhteyttä. 

Koetin saada kokoon yhden ryhmän, johon olisi kuulunut naisia, joilla on 
työkokemusta vanhustenhoidosta. Oletin, että työn kautta tullut kokemus 
siitä mitä ikääntyessä tapahtuu, olisi tuonut kiinnostavan perspektiivin tutki-
mukseen. Yritykseni eivät kuitenkaan onnistuneet, sillä pyytämäni haastatel-
tavat kieltäytyivät tehtävästä kiireen vuoksi. Kymenlaaksolaisten ryhmä syntyi 
korvaamaan tätä ryhmää. Kymenlaaksolaisten ryhmää varten sain vihjeen 
eräältä Uudenmaan ryhmän jäseneltä. Otin yhteyttä tähän tuttavaan ja hän 
valitsi ryhmään ystäväpiiristään sellaisia naisia, joilla oli kokemusta sairaan-
hoidosta tai omaishoidosta.
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Teemahaastattelut kahden kesken ja ryhmissä. Päädyin 
haastattelemaan suunnittelijoita yksitellen (vrt. Koskennurmi-
Sivonen �998; Nuutinen �00�; Hyytiä �00�). Tavoitteenani oli, 
että suunnittelijat voisivat tuoda omat ikääntymiseen liittyvät nä-
kemyksensä esiin välittämättä yrityksen virallisesta linjasta tai 
työtovereidensa mielipiteistä. Käyttäjiä haastattelin ryhmissä, 
joihin kuului kolme toisensa entuudestaan tuntevaa naista.�0 Ta-
voitteenani oli luoda haastattelutilanne, jossa olisi luontevaa kes-
kustella ikääntymisen kaltaisesta luottamuksellisesta aiheesta.

Haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatteluja: niiden 
aihepiirit oli määritelty etukäteen, mutta teemat käytiin läpi haas-
tateltavalle mieluisassa järjestyksessä ja laajuudessa (Hirsjärvi & 
Hurme �00�; Eskola & Suoranta �999, 87–88). Teemahaastattelu-
jen menetelmä antoi haastateltaville mahdollisuuden määritellä 
itse, mikä ikääntymisessä ja vaatteissa on heille merkityksellistä. 
Käytin väljiä teemarunkoja, jotka on kuvattu liitteissä �0 ja ��. 
Teemat rakentuivat aiemmin tekemäni kyselyn (Iltanen �00�), 
tutkimuskirjallisuuden ja suunnittelijan ammattitaitoni pohjalta 
ja kehittyivät tutkimuksen edetessä saadessani palautetta haasta-
teltavilta. 

Vaatteet osana haastatteluja. Ryhdyin kehittämään aineis-
tonkeruumenetelmää konkreettisia esineitä hyödyntävien tutki-
musten (Abbott & Sapsford �00�; Koskennurmi-Sivonen �998) ja 
tutkimus- ja tuotekehitysprojektien (Iltanen �999; Karkulahti ym. 
�999; Sanders �999) kokemusten pohjalta. Lähtökohtani oli, että 
esine- ja kuva-aineistoja hyödyntämällä voitaisiin tallentaa mää-
rällistä ja laadullista tietoa (Crowe �00�, �8�), saada helpommin 
esiin faktatietoja ja stereotypioita (Banks �00�, 9�) sekä säilyttää, 
tuottaa ja palauttaa mieliin muistoja (Saarikangas �00�a, 6�).

Visuaaliset aineistot voivat olla tutkijan tai tutkittavan henki-
lön tuottamia, heidän yhdessä tuottamiaan tai olemassa heistä 

�0 Uudenmaan, Pohjois-Savon ja Kymenlaakson ryhmiin osallistuneet naiset 
tunsivat toisensa. Pirkanmaan ryhmään osallistui yksi henkilö, joka ei tunte-
nut kahta muuta entuudestaan. Tunsin tai tiesin Uudenmaan ja Pohjois-Savon 
ryhmien naiset ja he tunsivat minut. Olin tehnyt heille vaatteita, he olivat 
vanhempieni tuttuja tai he asuivat samalla paikkakunnalla kuin itse lapsena. 
Pirkanmaan ja Kymenlaakson ryhmien naisia en ollut koskaan tavannut. 

riippumatta (Banks �99�; Pink �00�, 66–7�). Haastatteluissa oli 
mukana suunnittelijoiden työnäytteitä (n=�9) ja käyttäjien lempi-
vaatteita (n=�8). Nämä vaatteet ovat olemassa tutkimuksestani 
riippumatta, mutta olen vaikuttanut niiden valintaan antamalla 
kirjalliset ohjeet ennen ensimmäistä haastattelua (liitteet 6 ja 7). 
Haastatellut henkilöt valitsivat työnäytteet ja lempivaatteet itse. 
Osa suunnittelijoista otti haastatteluun mukaan useita vaihtoeh-
toisia asuja, joista he toivoivat minun valitsevan sopivimman. 
Kieltäydyin valitsemasta työnäytteitä, ja toistin toiveeni siitä, että 
vaatteiden pitäisi sopia suunnittelijan itsensä mielestä tutkimuk-
sen ikäryhmälle. 

Kaikki suunnittelijoiden työnäytteet ja yhtä lukuun ottamatta 
kaikki käyttäjien lempivaatteet on valmistettu teollisesti. Työnäyt-
teet olivat myytävänä vähittäismarkkinoilla haastatteluhetkellä. 
Tällä halusin hälventää epäilyksiä siitä, että haluaisin saada tietoo-
ni yrityssalaisuuksia suunnitteluvaiheessa olevista tuotteista. Osa 
työnäytteistä on kuitenkin valittu mallikappaleiden tai prototyyp-
pien joukosta, koska kaupassa olevia tuotteita ei ollut helposti 
saatavilla heidän työpaikoillaan. 

Haastatteluajankohta suuntasi valintoja: suunnittelijoiden työ-
näytteet ovat pääasiassa talvivaatteita ja käyttäjien lempivaatteet 
kevät- ja kesävaatteita. Vaatteet ovat sisäpäällysvaatteita eli jakku-
ja, paitoja, hameita, mekkoja ja housuja, joita käytetään töissä, 
vapaa-ajalla tai juhlissa. Vaatteet ovat kooltaan �8–��.�� Yhden 
suunnittelijan työnäyte sai maksaa korkeintaan tuhat markkaa 
(noin �70 euroa) ostaessani sen tutkimuksen käyttöön.�� 

Haastattelin suunnittelijoita ja käyttäjiä kahteen kertaan. En-
simmäisessä suunnittelijoiden kanssa tehdyssä haastattelussa 
keskusteltiin heidän omista työnäytteistään (kuva �). Suunnitteli-
jat toivat konkreettiset vaatteet mukanaan haastatteluihin. Pyrin 
sitomaan haastattelujen sisällön tilanteessa läsnä oleviin suunnit-
telijoiden työnäytteisiin ja käyttäjien lempivaatteisiin. Kohdistin 

�� Pyysin, että vaatteet olisivat kokoa �0–��, mutta useimmat mallikappaleet ja 
prototyypit valmistettiin koossa �8. 

�� Hinta määräytyi tutkimuksen budjetin mukaan. Osa vaatteista maksoi todelli-
suudessa enemmän kuin tuhat markkaa, sillä sain usein huomattavan alennuk-
sen tai ilmaisen mallikappaleen siitä huolimatta, etten pyytänyt alennusta.
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kysymykset haastattelutilanteessa käsillä oleviin vaatteisiin ja ko-
etin saada haastateltavat puhumaan juuri kyseisestä vaatteesta 
mahdollisimman konkreettisesti. Tavoitteenani oli saada kuvaus 
vaatteen mallista, materiaalista, väristä ja yksityiskohdista. Suun-
nittelija kertoi, miksi hän oli valinnut tämän asun työnäytteekseen 
ja millaisesta mallistosta se oli valittu. Suunnittelijat kuvailivat 
myös vaatteen käyttäjää ja käyttötilannetta sekä työnäytteen suun-
nitteluprosessia. ��  

Toisessa suunnittelijoiden haastattelussa mukanani olivat kaik-
kien suunnittelijoiden työnäytteet (kuva �). Pyysin suunnittelijoi-
ta arvioimaan toistensa työnäytteitä sen suhteen, miten hyvin ne 
heidän mielestään sopivat �0–60-vuotiaille naisille. Kysyin, mil-
laisia mielikuvia vaatteet herättivät niiden mahdollisista käyttäjis-
tä. Yhdessä haastateltujen suunnittelijoiden kanssa etsimme myös 
työnäytteitä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Samantyyppistä tee-
marunkoa on käyttänyt yhdysvaltalainen sosiologi Melissa Milkie 
(�00�) tutkiessaan, miten tyttöjenlehtien toimittajat reagoivat 
heidän lehtiensä kuvavalintojen herättämään kritiikkiin.��

�� Engeström (�999) on käyttänyt samantyyppistä lähtökohtaa tutkiessaan lää-
kärivastaanottojen keskusteluita. Hän katsoi vastaanotolla nauhoitettuja vi-
deoita yhdessä haastattelemiensa henkilöiden kanssa, ja nimittää tätä stimu-
lated recall –menetelmäksi.

�� Tehdessäni haastattelurunkoa ja haastatteluja en ollut tutustunut Milkien 

Toisella haastattelukerralla suunnittelijoiden oli mahdollista 
kommentoida aiempaa keskusteluamme, mikäli jokin asia oli jää-
nyt heitä vaivaamaan. Näyttää siltä, että toisen haastattelun aika-
na erityisesti suunnittelijoiden kanssa rikkoutui eräänlainen on-
nellisuusmuuri ja ikääntyminen alkoi näyttää moniulotteisemmalta 
asialta yltiöpositiivisen mielikuvan sijaan. (Vrt. Houni �000, 9�; 
Malson, Marshall & Woollett �00�, �7�; Oinas �00�, ��6.) 

Käyttäjäryhmien haastattelut alkoivat aiempien vuosikymmen-
ten vaateasioiden muistelulla heidän omien valokuviensa avulla 
(kuva �). Muistelu helpotti ryhmäkeskustelun seuraavia vaiheita 
ja luotsasi keskustelua luontevasti kohti ikääntymisen teemaa. Se 
toimii myös taustatutkimuksena kuvaillessaan naisten matkaa 
lapsuudesta nykypäivään ja perustellessaan osittain heidän nykyi-
siä vaatevalintojaan. Olen esittänyt muisteluaineiston menetel-
män ja tulokset toisaalla (Iltanen �00�).

Seuraavaksi ryhmissä keskusteltiin lempivaatteista. Osa naisis-
ta puki lempiasun päälleen jo tässä vaiheessa, osa silloin kun asua 
alettiin kuvata. He kuvailivat lempiasunsa mallia, materiaalia, 
väriä ja käyttötilannetta sekä kertoivat, miksi se on heille mielei-
nen. (Kuva �.) Tämän jälkeen pyysin käyttäjiä arvioimaan suun-

tutkimukseen. 

Kuva 1. 
Suunnittelijan 
haastattelu, 
omat työ-
näytteet. 
Suunnittelijan 
kasvot peitet-
ty hänen 
pyynnöstään.

Kuva 2. 
Suunnittelijan 
haastattelu, 
toisten työ-
näytteiden 
arviointi. 
Suunnittelijan 
kasvot peitet-
ty hänen 
pyynnöstään.
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nittelijoiden työnäytteitä sen suhteen, miten hyvin ne sopivat 
tyylin, mallin, mitoituksen ja värityksen puolesta heille itselleen ja 
�0–60-vuotiaille naisille yleensä. Naiset kuvailivat myös mieliku-
vaansa kunkin asun kohderyhmästä. Pyysin heitä lisäksi kerto-
maan, puuttuuko työnäytteiden valikoimasta heidän mielestään 
jokin tärkeä vaatetyyppi tai vaatteen ominaisuus. (Kuva �.) 

Valokuvaus haastatteluissa. Tutkimusavustaja valokuvasi 
haastatteluita, suunnittelijoiden työnäytteitä ja käyttäjien lempi-
vaatteita. Kun aineistoa kerätään valokuvaamalla, joudutaan rat-
kaisemaan monia käytännön asioita, kuten välineistön kuljetusta, 
kuvausjärjestelyjä ja budjetointia (Pink �999, �6).  Käyttäjähaas-
tatteluissa rakensimme tutkimusapulaisen kanssa pienen studion 
haastattelutilaan ennen haastattelun alkua (kuva 6). 

Lempivaatteet kuvattiin käyttäjien päällä. Myös suunnittelijoi-
den työnäytteistä otettiin valokuvia yhden käyttäjän päällä, joka 
suostui toimimaan mallina. Annoin ohjeita kuvausten pääperiaat-
teista tutkimusapulaiselle ennen haastattelujen alkamista, mutta 
kuvaustilanteessa tutkimusapulainen ohjasi tilannetta ja minä 
toimin avustajana. Olin pyytänyt käyttäjiä ottamaan mukaan 
haastatteluun lempiasuunsa sopivat kengät. Käyttäjät meikkasivat 
ja laittoivat hiuksensa itse siten kuin halusivat, sillä halusin että 
naiset itse päättävät, millaisena he haluavat muiden heidät näke-

Kuva 3. 
Käyttäjien 
haastattelu, 
muistelu.

Kuva 4. 
Käyttäjien 
haastattelu, 
lempivaate.

Kuva 5. 
Käyttäjien 
haastattelu, 
suunnitteli- 
joiden työ-
näytteiden 
arviointi.

Kuva 6. 
Studio, 
tutkimus-
apulainen 
(istumassa) 
ja tutkija.
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vän.�� Toisinaan kuvattavat tekivät ehdotuksia sopivista asennois-
ta tai rekvisiitasta. En kuitenkaan luonnehtisi kuvausta osallista-
vaksi tai yhteistoiminnalliseksi (Banks �99�; Pink �999, �8–�9), 
sillä kuvausta ohjasivat selkeät tutkimukselliset tavoitteet. 

Suostumus.  Risto Pelkosen ja Pekka Louhialan (�00�, ���) 
mukaan tutkijan tulisi selittää ymmärrettävästi tutkimuksensa 
tarkoitus, tavoitteet, odotettavissa olevat hyödyt ja haitat sekä 
tutkittavan oikeudet ja velvollisuudet siinä vaiheessa, kun hän 
pyytää ihmisiä osallistumaan tutkimukseensa. Arja Kuula (�006) 
esittää, että tutkittavien henkilöiden suostumuksen tulee olla va-
paaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu. 

Pyysin alustavaa suostumusta haastateltavilta puhelimitse, 
minkä jälkeen lähetin heille kirjeen, jossa selostin tutkimukseni 
pääpiirteet (liitteet 6ja 7). Kerroin, että haastattelutilanteessa on 
mukana kuvaaja, mutta haastateltavat saisivat nähdä kaikki heis-
tä otetut kuvat ja päättää itse kuvamateriaalin julkisesta käytöstä. 
Haastateltavilla oli mahdollisuus kieltäytyä tutkimukseen osallis-
tumisesta kirjeen saatuaan ja vetäytyä tutkimuksesta myöhem-
minkin. Tämä tiedote toimii tutkimuksessa suostumuksena, eikä 
erillistä suostumusta laadittu (vrt. Kuula �006).

Anonymiteettiä koskevista päätöksistä tehtiin kirjallinen sopi-
mus (liitteet 8 ja 9). Ennen tietosuojasopimuksen täyttämistä 
näytin haastatelluille kaikki heistä otetut kuvat ja he saivat päättää 
kuva kerrallaan, voiko niitä käyttää julkisesti. He saivat myös päät-
tää anonymiteetin asteen itsenäisesti. Koska valtaosa suunnitteli-
joista niin halusi, päädyin anonymisoimaan suunnittelijat ja hei-
dän edustamansa yritykset mahdollisimman tarkoin. Käytän 
heistä koodinimeä (esimerkiksi Suunnittelija �), ja peitän heidän 
kasvonsa niissä muutamassa kuvassa, joissa suunnittelijoita esiin-
tyy. Yhtä lukuun ottamatta kaikki käyttäjät halusivat, että heistä 
käytetään heidän omia etunimiään ja heistä otetut valokuvat ovat 
tunnistettavia. Päädyin kuitenkin käyttämään peitenimiä myös 
käyttäjistä puhuessani. Käyttäjistä otetut kuvat esitän tunnistetta-
vina, mutta tekstissä häivytän kuvien ja peitenimien yhteyden. 

�� Käyttäjät tiesivät, että mikäli he itse niin päättäisivät, kuvia käytettäisiin tässä 
teoksessa ja muissa julkisissa tilanteissa tutkimusta esiteltäessä. He tiesivät 
myös, että voisivat kieltää kuvien käytön halutessaan. 

1.4� analyysi�ja�tulkinta

Sekä haastattelupuhe että visuaaliset aineistot voidaan nähdä 
dokumentaarisena faktojen kuvauksena tai kulttuurisesti muo-
vautuneena tulkintana (Crowe �00�; Eskola & Suoranta �999; 
Leeuwen & Jewitt �00�; Pink �00�; Ukkonen �000). Faktoja 
painottavassa lähestymistavassa tiedonintressi on tekninen: tutki-
ja uskoo, että todellisuuden luonne voidaan tavoittaa ja selittää 
yksiselitteisesti. Tulkintaa painottavan tutkijan tiedonintressi on 
praktinen: tutkimus tuottaa tulkintatilanteen ja tulkitsijan esiym-
märryksen mukaan muuttuvia tuloksia (Habermas �976, ��0–���, 
��6; Niiniluoto �999, 70–7�; Pietarinen �00�, 6�). 

Valinta faktojen ja tulkintojen näkökulman välillä riippuu tut-
kimuksen tavoitteista ja taustaoletuksista (Banks �00�, �0–��; 
Leeuwen & Jewitt �00�, �). Joskus tarvitaan molempia – erityises-
ti tutkittaessa kuvia ja esineitä, joissa materiaaliset, visuaaliset, 
aistimelliset, symboliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 
ovat aina yhtä aikaa läsnä (Banks �00�, �0; Saarikangas �000a, 
�8–�9, ��–�6). Koska ikäteot ovat materiaalisia ja rakentuvat sekä 
tulkinnoissa että käytännöissä, analysoin aineistoa sekä faktoina 
että tulkintoina. Tiedostan, että molemmat näkökulmat ovat aina 
sidoksissa tulkintaa tekevän ihmisen henkilökohtaisiin kokemuk-
siin ja mieltymyksiin, tulkinnan kontekstiin ja tutkijan teoreetti-
siin valintoihin (Banks �00�; Lister & Wells �00�; Pink �00�; 
Rose �00�). Yhdysvaltalaisen vaatetuksen tutkijan Marilyn DeLon-
gin (�987, ���–��0) mukaan puetun kehon saamiin tulkintoihin 
vaikuttavat katsojan aiemmat kokemukset, ikään ja sukupuoleen 
liittyvät mielleyhtymät, kulttuuri ja käyttökonteksti. Tämä pätee 
paitsi haastattelemieni henkilöiden tekemiin tulkintoihin, myös 
omiin tulkintoihini. 

Lähestyn aineistoa haastattelutilanteessa tuotettuina, muuttu-
vina, eri näkökulmista kerrottuina kulttuurisesti hyväksyttyinä 
kertomuksina (Oinas �00�, ��8–���; Perttula �996, �0�; Ukko-
nen �000, 79, 88,��0–���). Esimerkiksi suunnittelijoiden haastat-
telut ovat leimallisesti julkisessa kontekstissa tuotettua ammatti-
puhetta, jossa pidetään yllä ja kumotaan yleisiä käsityksiä 
kyseisestä ammatista (Houni �000, 8�, ���–���, ��9–���). Myös 
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visuaaliset aineistot ovat kulttuurisesti muotoutuneita ja tulkittu-
ja (Seppänen �00�; Suonpää �00�). Vaikka suunnittelijoiden 
työnäytteet ja käyttäjien lempivaatteet ovat olemassa tutkimukses-
ta riippumatta, haastattelemani suunnittelijat ja käyttäjät valitsi-
vat ne tätä tutkimusta varten, tietäen niiden edustavan julkisuu-
dessa heidän ammattikuntaansa, ikäryhmäänsä tai heitä itseään. 

Analyysiä tehdessäni tarvitsin visuaalista lukutaitoa, jolla Jan-
ne Seppänen (�00�, �, ��) tarkoittaa kykyä hahmottaa arvoihin, 
normeihin ja asenteisiin kytkeytyviä visuaalisia järjestyksiä, ja 
taitoa tehdä niistä perusteltuja tulkintoja. Nostan sen rinnalle 
oman termini, taktiilisen lukutaidon, joka kehittyy tunnustelemal-
la ja tekemällä. Taktiilinen lukutaito sivuaa hiljaisen tiedon käsi-
tettä, jolla tarkoitetaan jokapäiväisessä elämässä kehittyvää, ko-
kemuksiin perustuvaa ja usein sanattomaksi jäävää tietoa (Kos- 
 kennurmi-Sivonen �998, 76–79; Nuutinen �00�, ��9–���). 
”Hiljaisuudessa” piilee yksi tämän analyysitavan kompastuskivis-
tä. Jos tutkija ei tiedosta omaa katsettaan ja kosketustaan tai tie-
dosta näiden toimintojen kulttuurisidonnaisuutta, hänen teke-
mänsä tulkinnat jäävät vaille riittävää reflektointia. Tässä työssä 
olen pyrkinyt käyttämään katsetta ja kosketusta tietoisesti, jopa 
kriittisesti (vrt. kriittinen visuaalinen tutkimus: Rose �00�; Tur-
peinen �00�). 

Jari Eskolan ja Juha Suorannan (�999, ��0–���) mukaan ana-
lyysi ja tulkinta ovat eri asioita: analyysissä suodatetaan tutkimus-
kysymysten kannalta olennaista raakamateriaalia, ja tulkinta 
kohdistuu jo alustavasti käsiteltyyn aineistoon. Tässä tutkimuk-
sessa aineiston analyysin tavoitteena on saada aineistosta esiin 
suunnittelijoiden ja käyttäjien tekemiä ikätekoja. Tulkinnan ta-
voitteena on tehdä ymmärrettäväksi miten ikäteot rakentuvat 
tietyssä historiallisessa, kulttuurisessa ja sosiaalisessa tilanteessa. 

Tutkimuksen analyysi voi lähteä tiukasti aineistosta tai aineis-
to voi olla teoreettisen ajattelun apuväline (Eskola & Suoranta 
�999, ��6). Perustan tässä tutkimuksessa tulkintani laajan aineis-
ton systemaattiselle analyysille. Leena Syrjälän ym. (�99�, ���) 
mukaan tulkinta kohdistetaan laadullisessa tutkimuksessa ajatuk-
selliseen kokonaisuuteen, ei mekaanisesti määriteltävään yksik-
köön. Tutkimuksen havainto- ja analyysiyksikkö on yksi ikäteko. 

Ikäteoiksi lasketaan tässä yhteydessä vaatteen ja ikääntyvän kehon 
suhteen konkreettiset piirteet, ikäsidonnaisia tulkintoja rakenta-
vat katseen ja puheen tavat sekä iän rakentamisen käytännöt. Ai-
neistosta esiin tulevia yksittäisiä ikätekoja ovat esimerkiksi jouston 
sijoittaminen housujen vyötäröön ja kohderyhmän nimeäminen 
”aikuisiksi naisiksi”. 

Puhe puetusta ikääntyvästä kehosta on tutkimukseni primaa-
riaineistoa, vaatteet ja niistä otetut kuvat sekundaariaineistoa. 
Muisteluaineisto mukaan luettuna haastattelujen kesto on yhteen-
sä noin �00 tuntia, kapeapalstaisesti purettuna �700 sivua (keski-
määrin �80 sanaa sivua kohden). Haastattelutilanteissa otettuja 
valokuvia on 780 kappaletta. Analyysin kohteena olevia vaatteita 
on yhteensä �7 kappaletta. Aineisto sisältää lukemattomia yksit-
täisiä ikätekoja. Niiden tarkkaa lukumäärää ei ole laskettu, sillä 
tavoitteena ei ole ollut tehdä tilastollista analyysiä. 

Suunnittelijoiden työnäytteiden (n=�9) joukossa on kolme jak-
kua, kaksi neuloksesta valmistettua takkia ja yksi liivi, kaksi lyhyt-
hihaista ja yksi pitkähihainen paitapusero, kaksi pitkähihaista 
neulospaitaa ja yksi hihaton toppi. Työnäytteiden joukossa on 
myös kuudet pitkät housut ja yksi pitkä neulehame. Käyttäjien 
lempivaatteiden (n=�8) joukossa on viisi jakkua tai jakkumaista 
takkia, neljä pitkähihaista neulepaitaa tai -takkia, kuusi lyhythi-
haista ja kaksi pitkähihaista neulospaitaa. Alaosiksi käyttäjät oli-
vat valinneet pääosin housuja, joita aineistossa on kahdeksat. 
Käyttäjien lempivaatteiden joukossa on myös kaksi pitkää hamet-
ta, yksi polvipituinen hame ja yksi pitkä mekko. Tarkempi kuvaus 
aineistoon sisältyvistä vaatteista on nähtävillä liitteessä ��.

Käyttämäni analyysi- ja tulkintamenetelmä pohjautuu vaat-
teen ja kehon välisiä suhteita tarkastelevaan abc-analyysiin�6 
(DeLong �987; ks. myös Heikkilä-Rastas �00�; Koskennurmi-
Sivonen �00�). abc-analyysissä puretaan ensin puetun kehon 
muodostama kokonaisuus osiin, tarkastellaan sitten osia yksityis-

�6 abc-analyysin nimitys tulee englanninkielisestä ilmaisusta apparel-body 
construct. Ritva Koskennurmi-Sivonen (�00�) on käyttänyt suomenkielistä 
nimitystä vik, joka tulee sanoista vaatteet-ihminen-kokonaisuus. Itse pidän 
tärkeänä, että nimenomaan kehon fyysisyys on mukana analyysimenetelmäs-
sä, ja sen vuoksi käytän jatkossa alkuperäistä nimitystä abc-analyysi. 
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kohtaisesti ja tulkitaan lopuksi kokonaisuudesta saatua vaikutel-
maa. Vaikka analyysi- ja tulkintamenetelmä on kirjattu tähän 
selkeän esitystavan vuoksi mekaanisen kolmivaiheisena, käytän-
nön tutkimustyössä vaiheet ovat toistuneet kehämäisesti. Olen 
lähestynyt aineistoa kolmen erityyppisen kysymyspatteriston avul-
la, ja jokaisella analyysi- ja tulkintakierroksella aineistosta on 
paljastunut uusia ulottuvuuksia. 

1. vaihe: Aineiston purkaminen osiin. Ensimmäiseksi aineis-
to on käsiteltävä analysoitavaan muotoon tutkimuskysymysten 
kannalta tarkoituksenmukaisesti (Ukkonen �000, �8–6�). Halu-
sin tuoda esiin tutkimukseeni osallistuvien ihmisten oman ilmai-
sun tavan, ja sen vuoksi puhe murteellisine piirteineen on merkit-
ty niin tarkasti kuin mahdollista.�7 Taukojen pituuksia on 
luonnehdittu erilaisin välimerkein. Haastatteluja purettaessa teks-
tiin merkittiin koodeilla hakasulkeisiin, kenen suunnittelijan 
työnäytteestä tai käyttäjän lempivaatteesta on kulloinkin puhe. 
Hakasulkeisiin merkittiin myös toimintaa, kuten tilanteet, joissa 
vaatteita puettiin ylle. (Ks. liite ��.) Valokuvat kehitettiin �0 × ��  
-kokoisina kuvina ja järjestettiin aikajärjestykseen mappeihin. 
Osa valokuvista on skannattu ja tallennettu sähköisesti. 

abc-analyysin ensimmäisessä vaiheessa tehdään havaintoja 
mahdollisimman ”objektiivisesti”, tai pikemminkin tietoisena ha-
vaintojen tekemisen lähtökohdista ja näkökulmasta (DeLong 
�987, ��–96). Tähän vaiheeseen otin mukaan piirteitä visuaalises-
ta sisällön analyysistä (visual content analysis), joka on empiiri-
nen ja objektiivisuuteen pyrkivä analyysimenetelmä. Siinä tutkit-
tavaa ilmiötä mahdollisimman hyvin edustava aineisto koodataan 
kattavien, toisensa poissulkevien ja analyyttisesti kiinnostavien 
kategorioiden perusteella, ja käsiteltyä aineistoa tarkastellaan 
systemaattisesti. (Bell �00�, ��, ��, �6; Rose �00�, ��–68; Seppä-
nen �00�, ���–�76.) 

Aloitin analyysin kartoittamalla suunnittelijoiden työnäyttei-
den ja käyttäjien lempivaatteiden konkreettiset piirteet. Marilyn 
DeLong (�987) huomauttaa, että tässä vaiheessa visuaaliseen ai-

�7 Purku tapahtui kahdessa vaiheessa. Tutkimusapulainen purki pääosan nau-
hoista alustavasti. Minä kuuntelin nauhat toiseen kertaan, tarkistin oikeelli-
suuden ja lisäsin niihin tarpeellisia merkintöjä. 

neistoon perustuvat havainnot on syytä sanallistaa, ja käyttää ku-
vailevaa kieltä arvottavan sijaan. Merkitsin tarkoitusta varten 
laatimiini taulukoihin vaatekappaleiden pituusmitat, leveysmitat, 
materiaalin, värin, kaulukset ja pääntiet, hihat, lahkeiden yksityis-
kohdat, olkatoppaukset, kiinnitysratkaisut, taskut, halkiot, tikka-
ukset ja kanttaukset sekä saumat ja muotolaskokset. Liitteessä �� 
nämä kategoriat on eritelty tarkemmin ja liitteessä �� aineistoon 
kuuluvien vaatteiden piirteet on vedetty yhteen. 

Seuraavaksi etsin haastatteluaineistosta kuvauksia vaateratkai-
suista, jotka vastaavat suunnittelijoiden ja käyttäjien näkemyksen 
mukaan ikääntymisen tuomiin vaatetarpeisiin. Ryhmittelin katkel-
mat siten, että (a) raskaammat yläosat eli takit ja jakut, (b) kevyem-
mät yläosat eli topit, paidat, puserot, (c) housut eli farkut, suorat 
housut, haalarit sekä (d) hameet ja mekot muodostivat omat tiedos-
tonsa. Käyttämäni jako perustuu suunnittelijoiden tapaan hahmot-
taa mallistoja. Seuraavaksi tiivistin katkelmat suorasanaisiksi, pyr-
kien pitämään huolta siitä, että syy-seuraus-suhteet säilyivät 
ennallaan ja tulkinnan tekijä on selvästi näkyvillä.�8 Tämän jälkeen 
purin aineistoa yhä pienempiin osiin, käyttäen samoja koodauska-
tegorioita kuin konkreettisten vaatteiden piirteitä kartoittaessani. 

Erottelin haastatteluaineistosta ne kohdat, joissa suunnittelijat 
ja käyttäjät puhuvat ikääntyvästä kehosta neutraalisti ja ne koh-
dat, joissa sävy on arvottava. Etsin haastatteluista myös kohtia, 
joissa suunnittelijat ja käyttäjät kuvailevat vaatteiden suunnitte-
luun ja valintaan vaikuttavia käytännöllisiä tekijöitä. Koodaus 
voidaan tehdä aineistolähtöisesti ilman teoreettisia olettamuksia 
tai teoreettisesti perustellun näkökulman pohjalta (Eskola & Suo-
ranta �999, ���). Tässä valitsin aineistolähtöisen strategian poimi-
en koodauskategoriat aineistossa toistuvien teemojen joukosta. 
Koodasin katkelmat kokonaisina niitä tiivistämättä, hyödyntäen 
siihen mennessä käyttöön saamaani Atlas.ti-ohjelmaa. 

�8 Koin tuossa vaiheessa, että haastattelujen tiivistäminen helpotti analyysin 
tekemistä. Haastattelupuhe, erityisesti ryhmähaastatteluissa, oli harvoin loo-
gista ja lineaarista, eikä käytettävissäni ollut aineiston käsittelyä helpottavaa 
tietokoneohjelmaa. Tutkimuksen loppupuolella, kokemuksen kartuttua ja 
saatuani käyttöön Atlas.ti-ohjelman, en kuluttanut enää aikaa tiivistelmien 
tekoon vaan analysoin suoraan haastattelukatkelmia.
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2. vaihe: Osien tarkastelu. Jatkoin analyysiä tarkastelemalla 
aineistoa sommittelunanalyysin keinoin. Sommittelunanalyysissä 
(compositional interpretation) analyysi ei välttämättä kohdistu 
laajoihin aineistoihin tai ole määrällistä, vaan tarkastelun kohtee-
na ovat visuaalisen aineiston piirteet – kuten aihe, väri, tila ja valo 
– ja niiden suhde toisiinsa (Rose �00�, �8–�6). Panin merkille 
millaisia linjoja vaatteissa on (esimerkiksi saumojen suunnat), 
millaisessa suhteessa vaatteiden elementit ovat toisiinsa (kuten 
hihojen pituuden ja leveyden suhde) ja millainen on ikääntyvän 
naisen kehon ja vaatteen suhde (vaatteiden väljyydet, pituudet ja 
muotoilu) (vrt. DeLong �987, 97–���). Kirjoitin huomioni ensim-
mäisessä vaiheessa kokoamiini tiedostoihin käyttäen Wordin 
kommenttitoimintoa. 

Brittiläinen visuaalisen kulttuurin tutkija Gillian Rose (�00�, 
�7, ��–��, 66–67) huomauttaa, että jos analysoidaan ainoastaan 
visuaalisia aineistoja, niiden tulkinnan ja tuottamisen tavat voivat 
jäädä näkymättömiin. Iän saamia tulkintoja ja iän rakentamiseen 
liittyviä käytäntöjä koskevaa haastatteluaineistoa tarkastelin luke-
malla sitä uudestaan ja koodaamalla sitä yhä tarkemmin määritel-
lyin kategorioin Atlas.ti-ohjelman avulla. 

abc-analyysin ensimmäisen ja toisen vaiheen analyysin tulok-
sena oli täsmällistä ja konkreettista tietoa puetusta ikääntyvästä 
kehosta. Tätä aineistoa on hyödynnetty erityisesti luvussa �, mut-
ta myös luvuissa � ja � tulkinnan pohjana. 

3. vaihe: Kokonaisuudesta saadun vaikutelman tulkinta. 
Kolmannessa vaiheessa tulkitsin analyysin tuloksia suhteessa pue-
tulle keholle annettuihin kulttuurisiin ja sosiaalisiin merkityksiin 
(vrt. DeLong �987, ���), soveltaen visuaalista diskurssianalyysiä. 
Gillian Rose (�00�, ��0–�86) erottelee toisistaan kaksi visuaalisen 
diskurssianalyysin muotoa, ja tulkinnassani on piirteitä molem-
mista.�9 Ensimmäisessä näkökulmassa kysytään, millaisia visuaa-

�9 Visuaalinen diskurssianalyysi Gillian Rosen (�00�) kuvaamana eroaa verbaa-
lisiin aineistoihin keskittyvästä diskurssianalyysistä, jossa tutkitaan diskurs-
seja niiden itsensä takia, ei todellisuuden heijastajina tai asenteiden paljasta-
jina (Eskola & Suoranta �999, �98; Malson, Marshall & Woollett �00�, 
�7�–�7�). Tässä olen soveltanut nimenomaan Rosen määrittelemää visuaali-
sen diskurssianalyysin muotoa. 

liset diskurssit ovat ja millaisessa sosiaalisessa paikassa ne raken-
tuvat. Tarkastelin aineistoa sen suhteen, miten puettua ikääntyvää 
kehoa katsotaan, miten siitä puhutaan ja millaisia tulkintoja siitä 
tehdään. Nämä tulokset on esitelty luvussa �. 

Toisessa visuaalisen diskurssianalyysin muodossa ollaan kiin-
nostuneita siitä, miten visuaalisia diskursseja tuotetaan instituu-
tioiden käytännöissä ja millaista vallankäyttöä tähän prosessiin 
sisältyy. Tulkitsinkin vaatteiden suunnittelun ja käyttämisen ole-
van aktiivisia ja tietoa vaativia prosesseja, joissa tuotetaan käyttä-
jän sosiaalista ikää. Nämä tulokset on esitelty luvussa �. 
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2.1� keho�muuttuu�ikääntyessään

Vaatteisiin liittyviä ikätekoja tehdään käytännössä muokkaamalla 
biologisten ikääntymismuutosten suhdetta materiaalisiin vaattei-
siin, usein hyvin hienovaraisin keinoin. Tässä luvussa kuvailen 
ensin, millainen puettu ikääntyvä keho konkreettisesti on. Sen 
jälkeen kerron, miten suunnittelijat ja käyttäjät vastaavat biologi-
sen ikääntymisen tuomiin haasteisiin. 

Vaikka tutkimukseni käsittelee naisia, jotka olivat haastattelu-
ja tehdessäni myöhäiskeski-ikäisiä, kuvaan tässä luvussa naisten 
kehon ikääntymisprosessia laajemmin ja ulotan tarkasteluni van-
huuteen saakka. Ensimmäinen syy tähän on se, että fyysiset ikään-
tymismuutokset tapahtuvat ihmisille eri tahtiin ja eri järjestykses-
sä, eikä kronologinen ikä ole kovin tarkka väline kuvaamaan 
vaatteille olennaisia muutoksia. Aineistossa biologisen iän vaihte-
lu näkyy esimerkiksi siten, että haastattelemieni naisten joukossa 
on sekä erittäin hyväkuntoisia naisia että naisia, joiden biologista 
ikää sairaudet, leikkaukset ja tapaturmat ovat vanhentaneet tila-
päisesti tai pysyvästi. Toinen syy laajentaa tarkastelua yli 60-vuo-
tiaiden naisten fyysisiin ikääntymismuutoksiin on se, että haastat-

telemani naiset arvioivat nykyistä ikäänsä suhteessa seuraavaan 
elämänvaiheeseen, vanhuuteen. Kolmas syy on, että keski-ikää 
koskevilla ikänormeilla on selkeä yhteys vanhuuden normeihin ja 
representaatioihin, jotka puolestaan rakentuvat iäkkäiden naisten 
ulkoasun fyysisille piirteille. 

Nostan esiin suunnittelijoiden ja käyttäjien haastatteluissa il-
menneitä huomioita naisten kehon mitoissa ja toimintakyvyssä 
tapahtuvista ikääntymismuutoksista. Käsittelen haastatteluissa 
merkityksellisiksi osoittautuneita teemoja tarkemmin aiempien 
tutkimusten tulosten avulla, tulkiten niitä vaatteiden suunnittelul-
le ja valinnalle olennaisten naisen kehon ikääntymismuutosten 
näkökulmasta. Viittaan tässä yhteydessä lukuisiin määrällisiin 
tutkimuksiin, jotka perustuvat laajoihin, tilastollisesti merkitse-
viin aineistoihin. Olen valinnut kirjallisuuskatsauksen kohteeksi 
pääasiassa sellaisia tutkimuksia, joiden menetelmänä on ollut 
kehon mittaaminen, ei ihmisten oma ilmoitus heidän kehonsa 
piirteistä.�0 

Tärkeimmäksi lähteeksi nostan suomalaista vaateteollisuutta 
varten laaditun Naistenvaatetuksen mittataulukon N-�00���. Mit-
tataulukko perustuu tutkimukseen, jossa mitattiin yhteensä ���0 
suomalaista ��–8�-vuotiasta naista. Jokaisesta mitattavasta hen-
kilöstä valittiin mittataulukkoon pituuden ja painon lisäksi 70 
mittaa. Mittataulukossa on eroteltu ��–6�-vuotiaiden ja 6�–8�-
vuotiaiden naisten mitat toisistaan. (N-�00�, �00�, �.) Ikäänty-
mismuutosten kannalta tärkeä lähde myös on yhdysvaltalaisen 
Ellen Goldsberryn ym. (�996a; �996b) tutkimus, joka perustuu 
6 �00 yli ��-vuotiaasta yhdysvaltalaisesta naisesta otettuun �8 
mittaan. Ellen Goldsberryn ym. tutkimuksen ongelma on se, että 

�0 Tutkimustietoa vartalon pituuden ja painon ikääntymismuutoksista on kerät-
ty paljon. Tiedot voivat perustua ihmisten omaan ilmoitukseen tai valvotuissa 
olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Koska ihmisillä on taipumus ilmoittaa 
hieman todellista korkeampi pituus ja alhaisempi paino erityisesti iäkkääm-
pänä (Zablotsky & Mack �00�), valitsin tähän sellaisia tutkimuksia, joissa 
ihmiset on mitattu tutkimuksen puitteissa. 

�� Vastaavanlainen mittataulukko löytyy useimmista teollistuneista maista, mut-
ta esimerkiksi SizeUK:n tiedot on suojattu kaupallisesti, joten niitä ei voi 
käyttää tutkimustarkoituksiin ilmaiseksi (tieto sähköpostitse: Philip Treleaven 
�.7.�00�).

Puettu keho fyysisenä  
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tutkittujen naisten mittoja verrattiin tutkimusajankohtana Yhdys-
valloissa käytössä olleeseen mittataulukkoon, joka pohjautuu hy-
vin vanhaan, vuonna �9�� kerättyyn aineistoon. Aineistojen välillä 
on niin suuri kohorttiero, että niitä ei voi pitää täysin vertailukel-
poisina.

Osa kehon ikääntymismuutoksia koskevasta tutkimustiedosta 
on biogerontologisten tutkimusten ”sivutuotetta”. Niissä on pyritty 
löytämään vastauksia aivan muihin asioihin, mutta raportoitu sa-
malla esimerkiksi pituuden ja painon kehitystä ikäännyttäessä. Aina 
kun on ollut mahdollista, olen valinnut sellaisia tutkimuksia, joissa 
tiedot on eritelty sukupuolen mukaan, sillä naisen vartalo rintoi-
neen ja lantioineen muuttuu eri tavalla kuin miehen keho. Lisäksi 
mahdolliset synnytykset ja vaihdevuosien jälkeen tapahtuvat hor-
monaaliset muutokset vaikuttavat naisen kehon ikääntymiseen. 

Pituus. Haastattelemieni suunnittelijoiden näkemyksen mu-
kaan vanhemmat naiset ovat lyhyempiä kuin nuoret, ja ero näkyy 
jo �0–60-vuotiaiden ikäryhmässä nuorempiin verrattuna. Suun-
nittelija 7 kertoi, että hänen tietojensa mukaan pituusero eri-ikäis-
ten välillä on noin �–6 cm. 

Pituuseroista on raportoitu lukuisissa tutkimuksissa (ks. esim. 
Chiu ym. �000) ja ne ovat nähtävissä myös Naistenvaatetuksen 
mittataulukossa N-�00� (ks. kuvio �). Ihmiset lyhenevät keski-iän 
ylitettyään noin �–� cm vuosikymmenessä, ja lyheneminen kiihtyy 
iän myötä. Lyhenemisen syynä on se, että ikäännyttäessä selkäni-
kamat ja välilevyt puristuvat kokoon. Myös asennon kumartumi-
nen osteoporoosin ja lonkkamurtumien kaltaisten sairauksien ja 
tapaturmien myötä lyhentää ihmistä. (Shatenstein ym. �00�; who 
�99�, �7�–�09.)

Osittain pituuseroja selittävät kohorttierot: aiemmat sukupol-
vet ovat lyhyempiä (who �99�, �7�–�09), sillä taloudellisten, 
yhteiskunnallisten, psykososiaalisten ja koulutuksellisten olojen 
paraneminen tuottaa pidempiä sukupolvia (Dey ym. �00�). Maan-
tieteelliset ja etniset erot vaikuttavat ihmisten pituuteen (who 
�99�, �7�–�09). Ilmiö on nähtävillä haastattelemieni suunnitteli-
joiden mukaan myös Suomen sisällä: Suunnittelija 7:n mukaan 
itä- ja pohjoissuomalaiset naiset ovat keskimäärin �0 cm lyhyem-
piä kuin muut suomalaiset naiset. 

Paino, painoindeksi ja vartalon koko. Suunnittelijat ja käyt-
täjät puhuvat haastatteluissa todella paljon painon kertymisestä 
iän myötä. Useimmat ovat sitä mieltä, että painoa kertyy ikäänty-
essä väistämättä. 

suunnittelija 7: Just sen ikäsellä, sanotaan viis, kuuskymppi-

sellä, jos tässä nyt on niinku ikähaarukka, pääasiallisesti ni. Mahaa 

alkaa olla. […] Kuule vii, sillon ku alkaa, hormonitoiminta muuttuu, 

ni tota. Maha rupee kasvamaan, elikkä siihen tullee sitä vyötäröö 

enemmän lisää. Et vyötärön ja lantion suhde niinku muuttuu, pie-

nemmäks. Että, pe≠a ja reidet niinku häviää. Maha kasvaa. 

Ihmisen painoa ja sen kehitystä voidaan kuvata punnitsemalla 
hänen kokonaispainonsa tai laskemalla hänen painoindeksinsä 
(bmi eli body mass index) (who �99�, �7�–�09). Painoindeksi 
kuvaa pituuden ja painon suhdetta ja kertoo, onko henkilö alipai-
noinen, normaalipainoinen, ylipainoinen vai vakavasti ylipainoi-
nen (Chiu ym. �000).�� Painoindeksi nousee ensin ikäännyttäessä, 
mutta laskee elämän loppuvaiheessa (Chiu ym. �000). Painoin-
deksi on kuitenkin ongelmallinen vaatteille olennaisten ikäänty-
mismuutosten mittari: se kuvaa pituuden ja painon suhdetta, eikä 

�� Painoindeksin laskukaava: paino (kg) : ( pituus (m) x pituus (m) ). Esimerkik-
si �69 cm pitkän ja 80 kg painavan henkilön painoindeksi lasketaan 80 : (�.69 
× �.69) = �8. Normaalipainoisen bmi on �0–��, ylipainoisen bmi on ��–�0 ja 
henkilö, jonka bmi on yli �0, on vakavasti ylipainoinen (Chiu ym. �000).
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välttämättä kerro vartalon koon muutoksista. Ikääntyessä pai-
noindeksi voi pysyä samana vaikka paino laskisi, sillä ikääntyessä 
ihmiset lyhenevät. (Dey ym. �00�; who �99�, �7�–�09; Shaten-
stein ym. �00�; Wray & Blaum �00�.)

Kokonaispaino nousee ensin iän myötä, usein ylipainon puo-
lelle, mutta laskee myöhäisessä vanhuudessa (Aromaa & Koskinen 
�00�; Dey ym. �00�; Rand & Resnick �000; Zablotsky & Mack 
�00�; kuvio �). Lihominen näkyy siinä, miten vartalon koko suu-
renee ikäännyttäessä: alle 6�-vuotiaat ovat useimmiten kokoa �0, 
yli 6�-vuotiaat kokoa �6 (kuvio �). Rinnan-, vyötärön- ja alalanti-
onympäryksiltään samankokoisia naisia verrattaessa iäkkäät nai-
set ovat kevyempiä. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että ympärys-
mitat suurenevat ikäännyttäessä, vaikka paino pysyisikin samana. 
(Taulukko �.) 

Painon ja koon muutoksiin on fysiologisia syitä. Kolmestakym-
menestä ikävuodesta lähtien lihaskudoksen väliin ja sisään alkaa 
kasvaa rasvakudosta. ��–�9 vuoden iässä naisten kehossa on noin 
�0 % rasvaa, ja ��–�9-vuotiaana sitä on jo keskimäärin �� %. 
Kuudenkymmenen ikävuoden jälkeen naisten rasvaprosentti ei 
juuri muutu. (Roubeno≠ �00�; who �99�, �7�–�09.) 7� ikävuo-
den jälkeen paino alkaa laskea, ja painon lasku kiihtyy ikääntyessä 
(Chiu ym. �000��; Shatenstein ym. �00���). Myöhäisen iän pai-
nonlaskun syynä on sarkopenia eli lihaskudoksen väheneminen. 
Alle 70-vuotiaista vain �0–�0 prosentilla on sarkopeniaa, mutta 
80-vuotiaista sarkopeniaa on valtaosalla ihmisistä. (Roubeno≠ 
�00�.) Painon lasku sarkopenian vuoksi näkyy myös Naistenvaa-
tetuksen mittataulukossa N-�00�: kun verrataan samaan koko- ja 
pituusluokkaan kuuluvia nuorempia ja vanhempia naisia, yli 6�-
vuotiaat ovat kolme kiloa kevyempiä.  

Kohorttierot sekä mittauksen aikaiset ja sitä välittömästi edel-
täneet olosuhteet – kuten terveydentila, elämäntyyli, fyysinen 

��  Taiwanilaiset 6�–69-vuotiaat olivat keskimäärin ��,� kg painavampia kuin yli 
8�-vuotiaat. 

�� Viiden vuoden havainnointijakson aikana naisten paino laski keskimäärin � 
kg. Paino laski sitä enemmän, mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse: kotona 
asuvien 70–79-vuotiaiden henkilöiden paino laski �,�� kg, kun yli 90-vuotiai-
den paino laski �,6� kg. 

aktiivisuus, tupakointi, ravitsemustilanne, ympäristötekijät, kou-
lutus ja varallisuus – selittävät osittain painoeroja eri-ikäisten 
välillä. Varakkaat, koulutetut ja terveet ovat hoikempia. (Chiu ym. 
�000, Dey ym. �00�; James ym. �00�; Zablotsky & Mack �00�.) 
Tiedot sukupuolten painoeroista ovat ristiriitaisia, mutta useim-
miten näyttää siltä, että naisten paino nousee ikääntyessä enem-
män ja pitempään kuin miesten. Tämä johtuu siitä, että naisen 
kehossa on jo lähtökohtaisesti enemmän rasvaa, naiset alkavat 
menettää ihonalaista rasvakudostaan myöhemmin kuin miehet ja 
naisilla painoon vaikuttava lihaskudos vähenee hitaammin kuin 
miesten. (Aromaa & Koskinen �00�; James ym. �00�; Roubeno≠ 
�00�; who �99�, �7�–�09; Zablotsky ja Mack �00�.) Vaikutusta 
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voi olla myös hormonaalisilla muutoksilla, kuten raskauksilla 
(Linné ym. �00���) ja vaihdevuosilla (who �99�, �7�–�09).

Mittamuutokset. Vartalon mittamuutoksilla on suunnittelijoi-
den ja käyttäjien mukaan paljon merkitystä vaatteiden istuvuudel-
le, toimivuudelle ja tunnulle. Hyvin pienetkin mittamuutokset 
voivat osoittautua olennaisiksi. Ellen Goldsberry ym. (�996a) ha-
vaitsivat, että 80 prosenttia kaavoitusta varten otetuista yli ��-
vuotiaiden yhdysvaltalaisten naisten mitoista oli tilastollisesti 
merkitsevästi erilaisia kuin nuorempien, ja lähes 70 prosenttia 
mitoista muuttui todella huomattavasti naisten ikääntyessä. 

Analysoidakseni vartalossa tapahtuvia mittamuutoksia olen 
verrannut toisiinsa suomalaisen Naistenvaatetuksen mittataulu-
kon (N-�00�) tarjoamia tietoja kahdesta ikäryhmästä, ��–6�-vuo-
tiaista (B��) ja 6�–8�-vuotiaista (B��E). Tarkastelen pituusryh-
mää �6�±� cm, normaalilantioista B-tyyppiä ja kokoa ��, koska 
nämä ovat yleisiä molemmissa ikäryhmissä. Olen koonnut tauluk-
koon � rinnan-, vyötärön ja ylälantionympäryksen lisäksi ne �� 
mittaa, joissa löysin ikääntymismuutoksia, kun verrataan samaa 
pituutta, vartalotyyppiä ja kokoa.�6 

Haastattelemieni suunnittelijoiden mukaan ikäännyttäessä 
vartalotyyppi korostuu, kun rasvakudosta kertyy johonkin varta-
lon osaan enemmän kuin muualle. Rintavuudessa tai lanteikkuu-
dessa tapahtuvat muutokset eivät näy taulukosta �, koska samaan 
kokoluokkaan kuuluvilla on sama rinnanympärys. Sen sijaan 
muutos näkyy vartalotyyppien yleisyydestä kertovassa aineistossa: 
ikäännyttäessä rintavuus lisääntyy (kuvio 6). Samaan aikaan rin-
tojen kudos löystyy, jolloin rinnat laskeutuvat matalammalle. 
Mittataulukoissa muutos näkyy siinä, että samankokoisia rinnan-
ympäryksiä verrattaessa rinnan yläpuolen ympärysmitta lyhenee 
ja kaula-rinta -korkeus pitenee.

Lanteikkuutta koskevat aiemmat tutkimustiedot ovat hieman 
ristiriitaisia. Iäkkäiden naisten joukossa lanteikkaat vartalotyypit 

�� �� vuoden seurannan aikana naisten paino nousi 6,�–7,7 kg verrattuna pai-
noon ennen raskautta. Neljännes naisista oli painoltaan normaaleja ennen 
raskautta, mutta ylipainoisia �� vuoden seurannan jälkeen. 

�6 Taulukko on laadittu tätä tutkimusta varten Naistenvaatetuksen mittataulu-
kossa esitettyjen tietojen pohjalta.

ovat harvinaisia (kuvio 6), mutta toisaalta lantionleveyden on ha-
vaittu kasvavan yli ��-vuotiaiden keskuudessa yksilöstä riippuen 
�,8–�0 cm ja istumaleveyden suurenevan �,�–�� cm (Goldsberry 
ym. �996a). Selitys voi löytyä haastattelemieni suunnittelijoiden 
käsityksestä, jonka mukaan ikääntyessä pakarat litistyvät hormo-
nitoiminnan muuttuessa. Tästä on merkkejä myös mittataulukos-
sa: iäkkäämmillä naisilla ylälantion leveys kasvaa, ja samalla ylä- 
ja alalantion korkein kohta laskeutuvat alaspäin (taulukko �). 

Mitta (suluissa mitan N-2001 -koodi) B 44 (15–64 v.) B 44E (65–84 v.) Mittojen erotus

Paino (kg) 70,0 67,0 –� kg

Kaulan ympärys �  (8) �6,0 �7,� +�,�

Olan korkeus � kokomitta  (�7) 7�,7 7�,� –0,�

Olan pituus (�0) ��,6 ��,� –0,�

Hartiain leveys  (��) �8,� �8,0 –0,�

Rinnan ympärys  (��) �00 �00 0

Rinnan yläpuolen ympärys (�0) 9�,0 9�,7 –0,�

Kaula-rintakorkeus (rinnan korkeus �) (��) �0,� ��,� +�,�

Kaulakuoppa-vyötärö  (��) �7,0 �6,� –0,7

Selän pituus  (��) ��,� �0,9 –0,�

Kädentien ympärys  (�8) ��,8 ��,� +�,�

Käsivarren leveys  (�9) ��,� ��,� +0,6

Käsivarren ympärys  (��) ��,0 ��,� +0,�

Vyötärön ympärys (��) 80 80 0

Ylempi lantion ympärys  (��) 98,0 �00,0 +�

Alempi lantion ympärys �  (�6) �0� �0� 0

Vyötärö-haara-vyötärö  (�0) 7�,0 7�,� +�,�

Ylempi lantion korkeus  (��) 9,6 �0,� +0,6

Alempi lantion korkeus  (�7) �9,� �0,� +0,9

Reiden ympärys ylhäältä  (60) 6�,0 60,� –0,8

Reiden ympärys reiden keskeltä (6�) ��,8 �9,9 –�,9

Polven ympärys (6�) �0,� ��,� +0,8

Polven alapuolen ympärys (6�) ��,6 ��,8 +0,�

Pohkeen ympärys  (6�) �7,6 �6,6 –�,0

Nilkan ympärys �  (6�) ��,� ��,� +0,�

Taulukko 1. 
Mittamuutok-
set ikääntyessä 
(Naistenvaa-
tetuksen 
mittataulukko 
N-2001).
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Suunnittelijoiden mukaan lyheneminen näkyy erityisesti kes-
kivartalossa. Lyheneminen johtuu siitä, että ikäännyttäessä selkä-
nikamat ja välilevyt puristuvat kokoon (Shatenstein ym. �00�; 
who �99�, �7�–�09). Keskivartalon lyheneminen näkyy mittatau-
lukossa siinä, että kaulakuopan ja vyötärön välinen mitta ja selän 
pituus lyhenevät (taulukko �).

suunnittelija �: [V]anhemmiten niin luulen, että nää mittasuh-

teet tietysti alkaa sitten jo mennä että… Selän pituus ja hihan pituus ja 

että sitten vähän menee kasaan, semmoset asiat varmaan sit tulee.

Suunnittelijat ja käyttäjät esittivät, että vyötärönmitta voi kasvaa 
lihomisen, vatsalihasten veltostumisen, nesteen kertymisen ja 
turvotuksen vuoksi. Heidän mukaansa iäkkäämmillä naisilla on 
keskimäärin suurempi vyötärönympärys kuin nuoremmilla, vaik-
ka vaatteen koko olisi muuten sama. Myös saman naisen vyötärö-
nympärys voi vaihdella esimerkiksi vaihtelevan painon tai turvo-
tuksen vuoksi. Taulukossa � ei ole nähtävissä vyötärönympäryksen 
kasvua, sillä mittataulukot on laadittu niin, että samankokoisilla 
naisilla on sama vyötärönympärys. Rasvan kertyminen vatsaan 
vyötärön alapuolelle ja pakaroiden yläosaan näkyy suomalaisessa 
aineistossa siinä, että 6�-vuotiaiden ja sitä vanhempien naisten 
ylälantion ympärysmitta on suurempi ja vyötärö-haara-vyötärö  
-pituus pitempi kuin nuoremmilla (taulukko �). Ellen Goldsberryn 
ym. (�996a) aineistossa yli ��-vuotiaiden yhdysvaltalaisten naisten 

vyötärönympärys oli yksilöstä riippuen �,7�–��,�0 cm suurempi 
ja vatsanympärys �,�–�9,� cm suurempi kuin nuoremmilla. Vatsan 
alueen ympärysmittojen kasvu johtuu siitä, että rasva kerääntyy 
keskivartaloon, vatsan alueen sisäelimet painuvat alaspäin ja kes-
kivartalo kasaan (Goldsberry ym. �996a ja �996b; who �99�, 
�7�–�09).

Suunnittelijat ja käyttäjät toivat haastatteluissa esiin, että ke-
hon asento kumartuu iän myötä. Asennon muuttumista kuvaa 
mittataulukon tieto siitä, että ikäännyttäessä keskivartalo lyhenee 
enemmän edestä kuin takaa, ja olan korkeus, olan leveys ja harti-
oiden leveys pienenevät hieman ikäännyttäessä (taulukko �). Ellen 
Goldsberryn ym. (�996a) Yhdysvalloista saadut tulokset ovat ris-
tiriidassa tämän kanssa: heidän aineistossaan iäkkäiden naisten 
olka oli suorempi kuin nuorempien naisten mittataulukossa. Kir-
joittajat epäilevät tämän johtuvan siitä, että nykypäivän iäkkäät 
naiset ovat pyöreämpiä kuin �9�0-luvulla mitatut nuoret naiset, 
joihin he tuloksia vertasivat. Asennon muuttumista kuvaa myös 
suunnittelijoiden ja käyttäjien huomio siitä, että niska pyöristyy 
iän myötä. Mittataulukossa onkin selvästi nähtävillä, että ikään-
nyttäessä kaulan ympärysmitta kasvaa huomattavasti. Kyse ei ole 
vain selkärangan muutoksista, vaan myös rasvan kertymisestä 
niskaan. 

Käyttäjät ja suunnittelijat kertoivat naisten olkavarsien pak-
suuntuvan iän myötä huomattavasti. Tähän vaikuttanee iän myö-
tä kertyvä paino. Tutkimusten mukaan samankokoisia naisia 
vertailtaessa olkavarren ympärysmitta ei itse asiassa kasva, mutta 
sen sijaan olkavarren leveys ja kädentien ympärysmitta kasvavat 
(taulukko �; Goldsberry ym. �996a). Selitys voi löytyä siitä, että 
lihaksikas käsivarsi on pyöreämpi ja siksi kapeampi. Ympärysmi-
taltaan samanlainen, mutta lihasta menettänyt käsivarsi taas litis-
tyy ja levenee painuessaan vartaloa vasten. 

Suunnittelijoiden mukaan vaihdevuosien aikana muuttuva 
hormonitoiminta kaventaa reisiä ja saman ovat huomanneet mo-
net haastatellut käyttäjät. Tämä huomio saa tukea mittataulukos-
ta, josta näkyy että jalkojen muoto suorenee ikäännyttäessä: reidet 
kapenevat erityisesti keskivaiheilta, polvet paksuuntuvat, pohkeen 
ympärys kapenee ja nilkat paksuuntuvat (taulukko �). Jalkojen 
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suoreneminen johtuu ihonalaisen rasvan määrän vähenemisestä 
reisissä ja pohkeissa (who �99�, �7�–�09), ehkä myös nivelten 
turvotuksesta. 

Iho ja kehon pinta. Käyttäjät puhuivat paljon ihonsa rypisty-
misestä ja kehon kudosten veltostumisesta iän myötä. Muutamat 
käyttäjät kertoivat, että heidän vanhempiensa ihosta on tullut 
vanhetessaan hyvin ohut ja herkkä, ja sillä on ollut vaikutusta 
myös vaatevalintoihin. Ihon rypistymisellä ja herkistymisellä ei 
ollut vielä keski-iässä toiminnallista merkitystä useimmille haas-
tattelemistani naisista, mutta nämä ikääntymismuutokset saivat 
osakseen runsaasti arvottavaa puhetta. Sen sijaan vaihdevuosioi-
reisiin liitetty hikoilu vaikuttaa suunnittelijoiden että käyttäjien 
mukaan vaatevalintoihin. 

Toimintakyky. Suunnittelijat eivät puhuneet toimintakyvyn 
muutoksista juuri ollenkaan. Haastattelemilleni käyttäjille toi-
mintakyvyn huononeminen näyttää olevan jotain, joka tapahtuu 
muille tai joka tapahtuu itselle vasta tulevaisuudessa. Useimmat 
käyttäjät puhuivat haastatteluissa paljon vanhempiensa kunnon 
huononemisesta, monet myös vanhempiensa kuolemasta. Ainoas-
taan Pirkanmaan ryhmän reumasairauksia omaavat naiset puhui-
vat toimintakyvyn heikkenemisestä omakohtaisten kokemusten 
kautta. Nämä naiset olivat myös huolissaan omasta selviytymises-
tään tulevaisuudessa, sillä he pystyivät kuvittelemaan millaista 
elämä on, kun toimintakyky huononee.

Toimintakyky on jatkumo, jonka toisessa päässä on kyky toimia 
täysin itsenäisesti ja toisessa riippuvuus muiden avusta kaikissa 
toimissa.�7 Toimintakykyä arvioitaessa katsotaan, selviytyykö ih-
minen päivittäisistä perustoiminnoista (adl), joihin pukeutumi-
nenkin sisältyy. Pukeutumisessa ongelmia on vain kolmella prosen-
tilla ��–��-vuotiaista ja kuudella prosentilla ��–6�-vuotiaista 
(Aromaa & Koskinen �00�). Vaikka prosenttiluvut ovat melko pie-

�7 Toimintarajoitteisuus voidaan määritellä viisiasteisesti: (�) ei-vammainen 
henkilö, (�) fyysisesti rajoitteinen henkilö (physically limited), (�) henkilö, 
jolla on rajoitteita asioiden hoitamisessa (iadl, Instrumental Activities of 
Daily Living), (�) henkilö, jolla on rajoitteita päivittäisistä perustoiminnoista 
selviämisessä (adl, Activities of Daily Living) ja (�) laitoksessa hoidettava 
henkilö (institutionalized disabled) (Waidmann & Liu �000).

niä, ne tarkoittavat että kolmellakymmenellä tuhannella suomalai-
sella ��–6�-vuotiaalla naisella on toimintakykyyn liittyviä pukeutu-
misen ongelmia.�8 Ongelmat adl-toiminnoissa lisääntyvät yleensä 
vasta korkeassa iässä: yli 8�-vuotiaista useammalla kuin joka toi-
sella naisella on ongelmia pukeutumisessa (Aromaa & Koskinen 
�00�). Ikääntyminen voi tuoda ongelmia myös asioiden hoitami-
seen eli iadl-toimintoihin, joihin vaatehuolto kuuluu. Myös nämä 
ongelmat alkavat haitata arkielämää vasta hyvin myöhäisellä iällä, 
ja valtaosa iäkkäistäkin naisista on täysin itsenäisiä iadl-toimin-
noissaan (Laukkanen ym. �999; Nourhashémi ym. �00�).

Toimintakyvyn heikkenemiselle on tutkimuksissa löydetty mo-
nia syitä. Pitkäaikaissairaudet�9, tapaturmaperäiset vammat�0 ja 
tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat�� lisääntyvät jo keski-iässä, vai-
kuttaen ihmisten toimintakykyyn pysyvästi tai hetkellisesti. Lievä-
kin ylipaino heikentää keski-ikäisten ihmisten toimintakykyä (Jen-
kins �00�), erityisesti naisilla (Wray & Blaum �00�). Useimmilla 
ihmisillä toimintakyky rajoittuu merkittävästi vasta 7�–80 ikävuo-
den jälkeen, kun raihnaisuutta aiheuttavat ikääntymismuutokset 
voimistuvat (Fried ym. �00�; Waidmann & Liu �000).�� Toiminta-

�8 Laskelma perustuu Tilastokeskuksen antamiin tietoihin Suomen väestöraken-
teesta. (Tilastokeskus: Väestö �-vuotisikäryhmittäin sukupuolen ja siviilisää-
dyn mukaan ��.��.�00�, julkaistu �8.�.�00�, http://www.tilastokeskus.fi/til/
vaerak/�00�/index.html.)

�9 ��–��-vuotiasta noin puolella (�7 %) on ainakin yksi pitkäaikaissairaus. ��–
6�-vuotiaiden keskuudessa pitkäaikaissairaus oli jo kahdella kolmasosalla (66 
%) (Aromaa & Koskinen �00�). 6�–69-vuotiailla henkilöillä on keskimäärin 
�-� pitkäaikaissairautta (Laukkanen ym. �999).

�0 ��–��-vuotiaista naisista 8 prosentilla ja ��–6�-vuotiaista �� prosentilla on 
jokin pysyvä tapaturman aiheuttama vamma. Kaikissa ikäryhmissä tapatur-
man aiheuttamat vammat olivat �-� kertaa harvinaisempia naisilla kuin 
miehillä. (Aromaa & Koskinen �00�.)

�� ��–��-vuotiaista naisista �� prosentilla ja ��–6�-vuotiaista �0 prosentilla oli 
ollut lonkan kipua, särkyä ja arkuutta. Polvikipuja oli ollut nuoremmalla ryh-
mällä �� prosentilla ja vanhemmalla �� prosentilla. (Aromaa & Koskinen 
�00�.) Tuki- ja liikuntaelinsairaus oli hieman yli �0 prosentilla 6�–69-vuoti-
aista (Laukkanen ym. �999).

�� Raihnaisuudella (frailty) tarkoitetaan kliinistä syndroomaa, jossa henkilöllä 
on kolme tai useampia seuraavista oireista: tahaton painonlasku, uupumus, 
lihasten heikkous, hidas kävelyvauhti ja vähäinen fyysinen aktiivisuus. Raih-
naisuus voi johtua fyysisistä ikääntymismuutoksista tai vakavista sairauksista. 
Se lisääntyy jyrkästi iän myötä, mutta kaikkein iäkkäimpien joukossa se on 
melko harvinaista. Raihnaisuus ennustaa kaatumisia, liikkumisen huonontu-
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kyvyn heikkenemisen taustalla ovat selkärangan ja lihasten liikku-
vuuden väheneminen (who �99�, �7�–�09), aistien heikkenemi-
nen (Aromaa & Koskinen �00�) ja sarkopenia eli lihasmassan 
väheneminen (Roubeno≠ �00�; who �99�, �7�–�09). 

Koulutettujen ja hyvin toimeen tulevien toimintakyky on pa-
rempi (Nourhashémi ym. �00�; Sakari-Rantala ym. �99�; Waid-
mann & Liu �000). Sukupuolen vaikutuksesta toimintakykyyn on 
saatu erittäin ristiriitaisia tutkimustuloksia. Toimintarajoitteisuu-
den on havaittu olevan naisilla yleisempää (Waidmann & Liu 
�000), molemmilla sukupuolilla yhtä yleistä (Femia ym. �00�; 
Wray & Blaum �00�) tai miehillä yleisempää (Sakari-Rantala ym. 
�99�). Erittäin iäkkäillä ihmisillä sukupuolten väliset erot näyttä-
vät kaventuvan (Femia ym. �00�). Eroja voi tuottaa iadl-toimin-
tojen voimakas sukupuolittuneisuus. Esimerkiksi tieto siitä, että 
7�-vuotiailla miehillä on suuria vaikeuksia vaatteiden korjaami-
sessa, ompelukoneella ompelemisessa ja pyykinpesussa kun taas 
samanikäiset naiset selviytyvät näistä toiminnoista huomattavasti 
paremmin, kuvaa pikemminkin tottumattomuutta näihin toimiin 
kuin toimintakykyä. (Sakari-Rantala ym. �99�.) 

Toimintarajoitteet näyttävät vähenevän ja lievenevän väestössä 
samalla kun tuki- ja liikuntaelinten kiputilat, nivelrikot ja pitkäai-
kaissairaudet vähenevät ja fyysinen aktiivisuus lisääntyy (Aromaa 
& Koskinen �00�; Jenkins �00�; Laukkanen ym. �999; Roube-
no≠ �00�; Waidmann & Liu �000). Aktiivisuus vähentää sairas-
tavuutta ja kuolleisuutta kroonisiin sairauksiin. Se estää myös 
ylipainoa, luukatoa, lonkkamurtumia, kaatumisia ja toimintaky-
vyn heikkenemistä. (DiPietro �00�.) Kulttuurierot liikkumisessa 
voivat selittää toimintakyvyn eroja eri maissa. Suomessa hyötylii-
kunta ja kuntoliikunta säilyvät ikäännyttäessä yleisenä ja jopa li-
sääntyvät nimenomaan naisten keskuudessa (Aromaa & Koskinen 
�00���; Lampinen & Hirvensalo �999). Yhdysvalloissa liikkumi-

mista, päivittäisten toimintojen vaikeutumista, joutumista sairaalaan ja kuol-
leisuutta. Raihnaisuus on yleisempää naisilla, koska heillä on enemmän lihas-
ten ja luuston ongelmia. (Fried ym. �00�; Wray & Blaum �00�.)(Fried ym. �00�; Wray & Blaum �00�.)

�� Terveys �000 -tutkimuksessa todettiin, että suomalaisista ��–6�-vuotiaista 
naisista noin �0 % harrastaa terveysliikuntaa vähintään �:sti viikossa. Kaik-
kein aktiivisin on 6�–7�-vuotiaiden ryhmä (�7 %) ja vielä 7�–8�-vuotiaatkin 
ovat hyvin aktiivisia (�6,7 %). On huomionarvoista, että itse asiassa 7�–8�-

nen taas vähenee iän myötä, erityisesti naisilla (DiPietro �00���). 
Toimintakyky muotoutuu kehon ja ympäristön vuorovaikutuk-

sessa (Femia ym. �00�). Tätä kuvaa Ritva Sakari-Rantalan ym. 
(�99�) tutkimustulos, jonka mukaan kaupungissa asuvat 7�-vuo-
tiaat henkilöt selviytyivät päivittäisistä toiminnoistaan paremmin 
kuin maalla asuvat.  Tutkijoiden mukaan tulosta voi pitää ristirii-
taisena, sillä maaseudulla asuvien lihaskunto oli hieman parempi. 
Tulosta selittää se, että iäkkään henkilön voi olla vaikeampi toimia 
maaseudun arkiympäristössä, ja sen vuoksi maalla asuvien toi-
mintakyky näyttäytyy heikompana. Koska ihmisen toimintakyky 
on sidoksissa toimintaympäristöön, toimintakykyä voidaan joko 
heikentää tai parantaa tuotesuunnittelun avulla (Coleman ym. 
�00�; Waidmann & Liu �000). Esimerkiksi Nina Nevalan ym. 
(�00�) tutkimuksessa on osoitettu, että vaatteita suunnittelemal-
la on voitu keventää toimintarajoitteisten henkilöiden pukemises-
sa avustavien työntekijöiden työn kuormittavuutta. 

2.2� vaateratkaisuja� �
ikääntymismuutoksiin�

Haastatteluissa suunnittelijat ja käyttäjät arvioivat vaatteita nii-
den istuvuuden, käytettävyyden, tunnun ja huollettavuuden suh-
teen. Käyttäjät kertoivat olevansa tyytymättömiä teollisesti tuotet-
tujen vaatteiden istuvuuteen, sillä heidän mielestään vaate- 
 teollisuudessa ei oteta huomioon ikääntymisen myötä muuttuvia 
mittoja ja asentoa. Ellen Goldsberry ym. (�996b) �� saivat selville, 

vuotiaat kertovat harrastavansa liikuntaa useammin (�6,7 %) kuin �0–��-
vuotiaat (��,� %). Toki kuntoliikunnan määritelmä voi olla näillä ryhmillä 
erilainen. (Aromaa & Koskinen �00�.)

�� Yhdysvalloissa vain �� % aikuisväestöstä liikkui �990-luvulla vähintään �0 
minuuttia päivässä. Yli 6�-vuotiaista yli puolet ei liikkunut lainkaan vapaa-
ajallaan. Amerikkalaisista ahkerimpia liikkujia ovat �0–�9-vuotiaat, tätä 
nuoremmat ja vanhemmat liikkuvat vähemmän. (DiPietro �00�.)

�� Ellen Goldsberry ym. (�996b) saivat selville, että 70 prosenttia yli ��-vuotiais-
ta naisista on tyytymättömiä valmisvaatteiden istuvuuteen. ��–6�-vuotiaista 
tyytymättömiä oli 7� %, 6�–7�-vuotiaista 68,� % ja yli 7�-vuotiaista 6�,� %. 
Istuvuuden kannalta ongelmallisimpia olivat vyötärön (60 %), vatsan (�7 %), 
rinnan (�� %), alalantion (�9 %), kaulan (�� %), ylälantion (�� %), olkavarren 
(�8 %), selän (�7 %), reisien (�� %) ja kädentien (�� %) alueet. 



�� minihameesta�mummonmekkoon ��puettu�keho�fyysisenä�ja�materiaalisena�kokonaisuutena

että juuri myöhäistä keski-ikää elävät yhdysvaltalaiset naiset ovat 
tyytymättömimpiä valmisvaatteiden istuvuuteen. He arvelevat, 
että sitä vanhemmille naisille riittää, että vaatteet ovat riittävän 
väljiä. Kyseessä lienevät pikemminkin sukupolvi- kuin ikäerot: 
nuoremmat ikäluokat ovat kuluttajina vaativampia kuin vanhem-
mat (Rantamaa & Hakamäki �998). 

Haastattelemieni käyttäjien mielestä valmisvaatteiden tuntu, 
käytettävyys ja huollettavuus ovat kuitenkin parantuneet huomat-
tavasti �980-luvulta alkaen (Iltanen �00�). Iän myötä nämä vaat-
teiden ominaisuudet ovat käyneet heille yhä merkityksellisemmik-
si. Myös ikääntyvien ihmisten elämäntyylin muuttuminen kiirei- 
semmäksi on vaikuttanut vaatteille asetettuihin vaatimuksiin. 
Haastattelemani naiset kertoivat, etteivät ehdi silittää tai pestä 
vaatteitaan käsin, vaikka siihen toimintakyvyn puolesta kykenisi-
vätkin. 

Tutkimukseen osallistuneet suunnittelijat ovat tietoisia käyttä-
jien vaatteille asettamista toiveista, ja koettavat ottaa niitä huo-
mioon vaatteita suunnitellessaan. Käyn seuraavaksi tarkemmin 
läpi suunnittelijoiden ja käyttäjien suosimia ja kritisoimia vaate-
ratkaisuja. Käsittelen tässä ainoastaan niitä vaateratkaisuja, jotka 
tulevat haastatteluissa esiin ikääntymismuutosten yhteydessä. 
Analyysin kohteena ovat myös konkreettiset vaatteet. Haastattelu-
puheessa suunnittelijat ja käyttäjät toivat esiin sekä hyviksi että 
huonoiksi kokemiaan ratkaisuja, ja esittivät toiveita tulevaisuudel-
le. Suunnittelijoiden oman tuotantonsa joukosta valitsemat työ-
näytteet ja käyttäjien omasta vaatekaapistaan valitsemat lempi-
vaatteet ovat esimerkkejä heidän hyviksi kokemistaan ratkaisuista. 
Yhteenveto aineistoon kuuluvien vaatteiden piirteistä on esitelty 
liitteessä ��. 

Mitoitustyypit. Suunnittelijoiden ja käyttäjien mukaan vaat-
teiden istuvuutta, toimivuutta ja tuntua voidaan parantaa mitoi-
tuksen ja kaavoituksen keinoin. Osassa tutkimukseen osallistunei-
ta suunnittelijoita työllistävistä yrityksistä käytetään valmiita 
mittataulukoita. Haastattelujen tekemisen aikaan Naistenvaate-
tuksen mittataulukko N-�00� oli juuri valmistunut, joten siihen 
siirtyminen oli parhaillaan käynnissä. Aiempi mittataulukko oli 
valmistunut �980-luvun alussa, ja monissa yrityksissä se koettiin 

vanhentuneeksi. Siitä syystä osassa yrityksistä oli jo pitkään käy-
tetty omaa kohderyhmää varten muokattua mitoitusta. 

Naistenvaatetuksen mittataulukossa N-�00� on esitelty omat 
mitoitukset ��–6�-vuotiaille ja yli 6�-vuotiaille (e-mitoitus). Mo-
lemmissa ikäryhmissä on kuusi pituusluokkaa neljän senttimetrin 
välein ja molemmat ikäryhmät ja kaikki pituusluokat on jaettu 
kuuteen erilaiseen vartalotyyppiin: hyvin rintava (ac), rintava 
(ab), kapea lantio (a), normaali lantio (b), lanteikas (c) ja leveä 
lantio (d).  Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa on annettu mitat hoi-
kalle, normaalille ja tukevalle vyötärölle. Noin 90 prosenttia nai-
sista sisältyy näihin mitoitusvaihtoehtoihin (N-�00�, �–�). Mikä-
li valmisvaateteollisuudessa käytettäisiin vaihtoehtojen koko 
skaalaa, lähes jokainen nainen löytäisi itselleen istuvia vaatteita. 
Haastattelemani suunnittelijat kertovat, että yhdessä yrityksessä 
on käytössä korkeintaan �–� erilaista mitoitustyyppiä, sillä laa-
jempi tarjonta ei ole nopeaan kiertoon perustuvassa naistenvaate-
tuksessa kaupallisesti kannattavaa. Tutkimukseeni kuuluvissa 
yrityksissä käytetään useimmiten c- ja d-mitoituksia sekä e-mi-
toitusta, jossa on otettu huomioon ikääntymismuutoksia. Sen si-
jaan rintaville suunnattuja ac- ja ab-mitoituksia ei mainittu, 
vaikka naisten rintavuus korostuukin ikäännyttäessä. Lisäksi hou-
suissa käytetään toisinaan rinnakkain kahta eri pituutta. 

Hihojen, lahkeiden ja helman pituus. Aineistoon kuuluvien, 
suunnittelijoiden työnäytteikseen valitsemien asujen jakut ja pai-
dat ovat useimmiten pitkähelmaisia. Pitkät jakut ja paidat ovat 
käyttäjille mieleisiä, mikä näkyy heidän valitsemissaan lempivaat-
teissa. (Liite ��.) Toisaalta käyttäjät arvostelivat valmisvaatteina 
myytävien housujen pituuksia – ne ovat heidän mukaansa yleensä 
liian pitkiä. Monet kokivat ongelmallisiksi myös hihojen ylimää-
räisen pituuden. 

Ellen Goldsberry ym. (�996b) arvelevat, että valmistajat teke-
vät vaatteista pitempiä vastatakseen nuorempien naisten tarpei-
siin. Asialle voi olla toinenkin selitys: haastattelemani suunnitte-
lijat kertoivat, että lahkeet, hihat ja jakkujen pituudet mitoitetaan 
hieman keskimääräistä pitemmiksi, jotta ne sopisivat useammille 
naisille ja olisivat sen vuoksi myyvempiä. 

Väljyysvarat. Aineistoon kuuluvat suunnittelijoiden ja käyttä-
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jien valitsemat jakut ja takit ovat pääosin väljiä. Paidoissa näkyy 
eroja: käyttäjät suosivat tyköistuvia paitoja, mutta suunnittelijoi-
den työnäytteisiin kuuluvat paidat ovat mitoitukseltaan useimmi-
ten väljiä. Haastatteluissa käyttäjät kertoivat suosivansa töissä, 
kotona, vapaa-aikana ja lomalla väljiä vaatteita, mutta juhlissa he 
ovat valmiita sietämään hieman tiukempia vaatteita. Suunnitteli-
jat ja käyttäjät moittivat kaikkia suunnittelijoiden työnäytteisiin 
kuuluvia paitoja liian kireistä hihoista. Käyttäjien valitsemissa vaat-
teissa on useimmiten väljät hihat. Kritiikkiä saivat myös suunnitte-
lijoiden työnäytteisiin kuuluvat tiukat housut ja kuristavat kauluk-
set, joita monet haastatellut pitivät liian tiukkoina. (Liite ��.) 

Väljyyttä toivotaan ja kaavoitetaan erityisesti niille alueille, 
jotka suurenevat ikäännyttäessä: rintamukseen, vyötärölle ja hi-
hoihin.�6 Suunnittelijat mitoittavatkin vaatteet melko suoriksi ja 
väljiksi, kun kohderyhmä sisältää keski-ikäiset tai sitä vanhemmat 
naiset. Tällaista vaatetta voivat käyttää monenkokoiset, -muotoi-
set ja -pituiset naiset. Kovin voimakkaasti muotoiltuja vaatteita ei 
suosita, koska lyhytselkäisellä henkilöllä vyötäröidyn vaatteen 
selkämys pussittaa, ja kumaraselkäisellä vyötärönkohta nousee 
liian ylös. 

suunnittelija �: Et, se on, ku se on jokainen nainen siellä myy-

mälässä on sitte eri muotonen. Ja varsinki täällä Suomessa, ni ne 

suurin osa on hyvin, hyvin tota… että… keskivartalo tulee suoraksi. Et 

siellä ei oo niitä mutkia ja, tota… Sitte se, sekin jos sitä vyötäröö ruve-

taan kovasti korostaan niin, niin sit tulee heti ongelma sen kans että 

kuinka pitkä, kuinka pitkä on selkä […], siin ei tarvii olla kun pieni 

ero niin se, se tota, osuuki väärään kohtaan.

Toisaalta väljyyttä ei pidä haastateltujen mielestä lisätä liikaa, 
jotta vaatteen istuvuus ja toimivuus eivät kärsisi. Muutamat suun-
nittelijat ja käyttäjät olivat sitä mieltä, että isokokoisemmillekin 
naisille suunnattuja jakkuja kannattaa hieman muotoilla, sillä 

�6 Ongelmia raportoineista yli ��-vuotiaista naisista 9� % kertoi vaatteiden ole-
van liian tiukkoja vatsan kohdalta, 89 % olkavarresta, 86 % ylälantiolta, 76 % 
alalantiolta, 7� % kädentieltä, 7� % selästä, 70 % reidestä, 6� % rinnasta ja 6� 
% vyötäröltä (Goldsberry ym. �996b).

silloin ne istuvat paremmin. Myös suuririntaisille sopivat parhai-
ten hieman muotoillut jakut, jottei vaikutelmasta tulisi raskasta. 

Kun suunnittelijat päätyvät muotoilemaan vaatteita, he käyttä-
vät mieluummin pitkittäissaumoja kuin vaakasuoria rintamuoto-
laskoksia ja poikkileikkauksia. Pitkittäissaumojen etuna on, että 
muoto on niissä helpompi jakaa tasaisesti, eivätkä rinnankorkeus, 
vyötärönkorkeus ja selän pituus tule merkityiksi yhtä selvästi kuin 
poikkileikkauksilla. 

sonja: Ellei oo poikkileikkauksia nois yläosissa ni.

suunnittelija 7: No ei, ei pahemmin, korkeintaan täällä etu-

päässä kaarrokkeissa että. Ne on aika, aika riskaapelia ne. 

sonja: Joo. 

suunnittelija 7: Pitäis olla ihan joku tietty, semmonen nuori 

ikäryhmä sitte, tai ne nuoret, nuoria hoikkia, että ei nyt voi kuvitellak-

kaa semmoselle… vanhemmat ja pyylevämmät ennää tekis sitä virhet-

tä että laittas poikkileikkauksia. [naurahdus]

Kaavoitus. Kuten luvussa �.� kävi ilmi, kaikki vartalon osat eivät 
välttämättä suurene ikääntyessä. Esimerkiksi monet käyttäjät 
kertoivat, että housut istuvat nykyään huonosti. Heidän on valit-
tava housunsa suurentuneen vyötärönympäryksen mukaan, vaik-
ka reidet ovat kaventuneet ja pakarat pienentyneet hormonitoi-
minnan muuttuessa.�7 

Koska vartalossa voi tapahtua samanaikaisesti suurenemista ja 
pienenemistä, kaavoituksessa pelkästään mitoituksen väljentämi-
nen tai kokovalikoiman lisääminen ei riitä. Suunnittelijat vastaa-
vat edellä kuvattuun ongelmaan tarjoamalla erilaisia malleja: 
haarakoukku kaavoitetaan lyhyeksi ja suoraksi niitä naisia varten, 
joiden takamus on litteä, ja pitemmäksi ja kaarevammaksi pyö-
reän takamuksen omaavia varten. Käytännössä yrityksessä saate-

�7 Yhdysvaltalaisista yli ��-vuotiaista naisista vajaalla puolella (�6 %) oli ongel-
mia housujen haarapituuden kanssa. Valtaosalle (70 %) heistä housujen 
haarapituus oli lyhyt, vähemmistölle liian pitkä (�0 %) (Goldsberry ym. 
�996b), mikä johtunee yhdysvaltalaisten naisten ylipainosta. Mikäli Suomessa 
ylipaino ei ole aivan yhtä suuri ongelma, valmisvaateteollisuudella saattaa olla 
suurempaa tarvetta reagoida pikemminkin pakaroiden pienenemiseen iän 
myötä.  
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taan käyttää muutamaa erilaista kaavoitustapaa rinnakkain. 
Toinen ratkaisu on vyötärönkorkeus: housuissa matala vyötärö 

lyhentää ja korkea pidentää haarapituutta. Useimmat haastattele-
mistani �0–60-vuotiaista naisista eivät pidä lasketusta vyötäröstä. 
Hieman madallettu housujen vyötärö voi kuitenkin erään käyttä-
jän mukaan sopia leveälanteisille naisille, sillä tällaisia housuja ei 
tarvitse kaventaa vyötärön kohdalta – housut kun eivät ylety vyö-
tärölle asti. Osa naisista kertoi etsivänsä housuja miesten valikoi-
mista, joiden kaavoitus sopii heille naisten kaavoitusta parem-
min. 

Kaavoitukseen liittyviä ongelmia pyritään ratkaisemaan myös 
rakentamalla mallisto keskenään yhdisteltävistä osista, joissa tar-
jotaan ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi rintavan naisen 
hankkiessa jakkupukua on käytännöllistä, jos ylä- ja alaosan voi 
ostaa erikseen. 

Kiinnitysratkaisut. Haastatellut suunnittelijat ja käyttäjät 
arvioivat vaatteiden kiinnittimiä sen suhteen, vaatiiko niiden käyt-
täminen näppäryyttä, nokkeluutta, voimaa tai ulottuvuutta. Yleen-
sä käsien motoriikan ja voimien heikkeneminen vaikeuttaa pukeu-
tumista vasta myöhäisellä iällä, mutta esimerkiksi reumasairaudet 
ja nivelrikot voivat vaikuttaa käsiin jo aiemmin. Helppokäyttöisyys 
oli tärkeää myös niille haastattelemilleni naisille, joilla ei varsinai-
sesti ollut ikääntymisen tai sairauksien tuomia muutoksia käsis-
sään. 

Valtaosassa työnäytteistä ja lempivaatteista on käytetty nappe-
ja kiinnittiminä, ja poikkeukset herättivät huomiota. Eniten kri-
tiikkiä sai osakseen Suunnittelija �:n työnäytteenä olevan takki-
mekon solki. Sitä sovittaneilla naisilla oli huomattavia ongelmia 
takin pukemisessa. Haastatteluissa monet pyysivät minua autta-
maan soljen kiinnittämisessä, enkä itsekään suoriutunut siitä 
ongelmitta. Vaate puetaan siten, että ensin on kiinnitettävä takki-
mekon toisessa etuliepeessä kaitaleen päässä oleva painonappi 
toisen etuliepeen sisäpuolelle. Tämä estää kaksirivistä takkimek-
koa aukeamasta liikaa. Solki kiinnitetään pujottamalla toisessa 
etuliepeessä oleva kapea nahkasuikale toisessa liepeessä olevaan 
pieneen metalliseen solkeen. Nahkasuikaleessa on reikä, ja se pai-
netaan soljessa olevaan tappiin. Soljen käyttötapa on ilmeisesti 

vaikea hahmottaa ja se vaatii liikaa sorminäppäryyttä. Ongelmaa 
pahentaa soljen pieni koko. Suunnittelija �:n työnäytteeseen kuu-
luvien housujen hakanen taas sai kiitosta helppokäyttöisyydestä. 
(Liite ��.) Haastatteluissa käyttäjät toivat esiin, että monien heistä 
on vaikea sulkea itse taakse sijoitettua mekon vetoketjua, ja sen 
vuoksi he suosivat edestä napitettavia tai pään yli vedettäviä mek-
koja. 

Jos kohderyhmään sisältyy monenikäisiä naisia, vyötärönym-
päryksen mitan vaihtelu aiheuttaa ongelmia vaatteen istuvuudelle 
ja käyttömukavuudelle. Ratkaisuksi sekä suunnittelijat että käyt-
täjät esittivät joustovyötäröä: sen ansiosta käyttäjän ei tarvitse 
korjata vaatetta, eikä valmistajan tarjota useita eri mitoitusvaih-
toehtoja. Jousto on hyvä sijoittaa vyötärön sivuille tai taakse, jossa 
sitä tarvitaan kaavoituksellisista syistä eniten. Lähes kaikissa 
suunnittelijoiden työnäytteisiin kuuluvissa housuissa ja hameissa 
onkin joustovyötärö (liite ��). 

suunnittelija �: Joo. No kyllä meiltä ainaki niinku, menee hy-

vin kaupaks semmoset housut missä on ees vaikka pienet pätkät si-

vussa kuminauhajoustoja. Et kyl siinä varmaan on… et ku on, esimer-

kiks vaikka, vähän ylimäärästä painoo tai jotain. Tai paino saattaa 

vaihdella ni. Kyl se on mukavampi pitää semmosta mikä sitte ni, jous-

taa tavallaan vyötäröstä.

Taskut. Useimmat käyttäjät kertoivat suosivansa taskullisia vaat-
teita, ja suunnittelijat sanoivat lisäävänsä taskuja niin moniin 
vaatteisiin kuin tuotantokustannusten puitteissa on mahdollista. 
Lähes kaikissa aineistoon kuuluvissa jakuissa, takeissa ja alaosissa 
onkin taskut (liite ��). 

Suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä taskujen on oltava riit-
tävän syvät ja ne on sijoitettava riittävän eteen. Sivusaumaan sijoi-
tetut jakun taskut ovat erityisen ongelmallisia, jos olka- tai kyynär-
nivelissä on iän tai sairauden tuomia kulumia. Myös taskun 
suunta on käyttäjien mukaan tärkeä. Pohjois-Savon ryhmä kritisoi 
Suunnittelija �:n ja Suunnittelija �:n työnäytteisiin kuuluvien 
housujen pystytaskuja: jos vatsa on pyöristynyt iän myötä, pys-
tytasku aukeaa ja asu näyttää epäsiistiltä. He kertoivat ostavansa 
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aina vaakataskuisia housuja. Tämä on myös joidenkin suunnitte-
lijoiden tiedossa:  

suunnittelija 7: Ku tää nimenomaan just silloin että, tälläset 

meikäläisen ikäset ni, se on ihan yks pyöree onks se tasku vai ei. En-

sinnäkin se vaan pönköttää tossa, ja sitte jos vähänkään mahaa on, ni 

se on kamala mikä se rievistyy se pystytasku tossa. 

Halkiot. Monilla haastattelemillani käyttäjillä vartalon ylä- ja 
alaosat ovat erikokoisia. Heidän on valittava vaatteensa siten, että 
se mahtuu päälle vartalon leveimmältä kohdalta, mutta silloin 
vaate ei istu hyvin muualta. Käyttäjät ja suunnittelijat ratkaisevat 
ongelman halkioiden avulla, sillä ne antavat liikkuma- ja istuma-
väljyyttä vaatteeseen ja parantavat sen istuvuutta vartalotyypiltään 
erilaisten naisten päälle puettuna. Esimerkiksi paidan tai jakun 
helmassa olevien halkioiden ansiosta lanteikkaan naisen päällä 
vaatteen helma ei kiristä, mutta rintavan naisen päällä helma taas 
mukautuu paremmin kapean lantion muotoihin olematta liian 
väljä.

Korjaaminen. Suunnittelijoiden mielestä valmisvaatteet eivät 
voi sopia sellaisenaan aivan kaikille. He kertoivat, että vaatteet 
mitoitetaan usein hieman keskimääräistä tarvetta pidemmiksi, 
sillä vaatteiden lyhentäminen on helpompaa kuin pidentäminen. 
Haastattelemani käyttäjät korjaavatkin vaatteita, jotka eivät istu 
tai toimi heidän mielestään riittävän hyvin. Ellen Goldsberryn ym. 
(�996b) mukaan noin 70 prosenttia yhdysvaltalaisista yli ��-vuo-
tiaista naisista tekee muutoksia valmisvaatteisiin, koska ne istuvat 
huonosti. Yleistä haastattelemieni käyttäjien keskuudessa on var-
sinkin lahkeiden lyhentäminen ja housujen vyötärön leventämi-
nen. Jos naisten on yleensä korjattava vaatteitaan jostakin tietystä 
paikasta, he tarkistavat jo ostovaiheessa, onko se helppo tehdä. 
Vaatteen korjaaminen vaatii taitoja, viitseliäisyyttä tai varallisuut-
ta teettää työ toisilla, ja sen vuoksi käyttäjät ostaisivatkin vaatteen-
sa mieluiten valmiiksi sopivina.

Vaatteet pyritään suunnittelemaan niin, että niiden muokkaa-
minen ja korjaaminen on mahdollista tehdä helposti ja siististi. 
Materiaalin on oltava oikeanlaista, jotta purkamisesta ja uudel-

leenompelusta ei jäisi jälkiä vaatteeseen (vrt. Goldsberry ym. 
�996b). Suunnittelijat ja käyttäjät arvostelivat Suunnittelija 7:n 
työnäytteenä olevaa farkkuasua siitä, että materiaalia vaalentavan 
farkkupesun vuoksi asua ei voi korjata. Kyseinen vaate on pesty 
tehtaalla valmiina tuotteena, sen väri on haalistunut saumojen ja 
vaatteen taitosten kohdalta, ja tällaisessa materiaalissa korjaukset 
näkyisivät selvästi. 

Myös korjattavien saumojen on oltava oikeanlaisia (vrt. 
Goldsberry ym. �996b). Sekä suunnittelijat että käyttäjät arvosti-
vat Suunnittelija �:n työnäytteen housujen leveää korjausvaraa 
takasaumassa. Tämä niin sanottu avattava takasauma on kuiten-
kin suunnittelijoiden mukaan niin hidas ja siksi kallis valmistaa, 
että se voidaan valita vain hintavampiin mallistoihin. Avattava 
takasauma ei myöskään sovi kaikkien yritysten kone- ja materiaa-
likantaan. Päällitikkaukset vaikeuttavat vaatteiden korjaamista, ja 
siitä syystä suunnittelijat eivät sijoita niitä usein korjattaviin paik-
koihin, kuten housujen sivusaumoihin ja jakkujen pitkittäisleik-
kauksiin. Suunnittelijoiden työnäytteissä onkin käytetty mahdol-
lisimman vähän päällitikkauksia (liite ��). 

Pitkittäissaumat ovat suunnittelijoiden mukaan paljon käytän-
nöllisempiä kuin poikittaissaumat, koska niihin voidaan ommella 
lisää muotoa käyttäjän niin halutessa. Tällainen korjausompelu on 
toisinaan tarpeen, koska vaatteet kaavoitetaan enemmistöä varten 
melko suoriksi ja väljiksi. Useimmissa suunnittelijoiden työnäyt-
teisiin ja käyttäjien lempivaatteisiin kuuluvissa yläosissa onkin 
pitkittäissaumat (liite ��). Suunnittelija �:n työnäytteen jakussa 
vuori on jätetty auki alareunasta, jotta jakun muotoilu olisi hel-
pompaa. 

Lahkeiden pidentämisessä ongelmana on usein liian pieni 
kääntövara. Suunnittelijoilla on muutamia niksejä tähän: Suun-
nittelija �:n edustamasta yrityksestä lähetetään lisää housujen 
kangasta jälleenmyyjälle pyydettäessä, jos sitä tarvitaan lahkeiden 
pidentämiseen. Myös alisuukäännettä eli ”upslaakia” voidaan hyö-
dyntää housujen pidennyksessä. Yleensä lahkeensuihin ei kuiten-
kaan sijoiteta yksityiskohtia, sillä ne vaikeuttavat lahkeiden lyhen-
tämistä ja pidentämistä. 

Muokkaaminen. Muokkaamisella tarkoitan sellaisia toimen-



6� minihameesta�mummonmekkoon 6�puettu�keho�fyysisenä�ja�materiaalisena�kokonaisuutena

piteitä, joissa materiaalia ei leikata tai ommella. Monet käyttäjät 
arvostelivat valmisvaatteita siitä, että niiden hihat ja lahkeet ovat 
heille liian pitkiä. Yksinkertaisin ja käyttäjien keskuudessa suosi-
tuin tapa lyhentää jakkujen ja paitojen hihoja on kääriä ne. Osa 
käyttäjistä kääntää myös vapaa-ajanhousujen lahkeet. Jos hihat tai 
lahkeet on tarkoitettu käärittäväksi, vaatteessa on oltava siisti 
vuoritus tai huolitellut saumat. Vaatteen muokkaamisen etu on, 
että tarvittaessa hihat ja lahkeet voidaan kääntää takaisin pitkiksi. 
Toinen yleinen tapa muokata vaatetta on jättää paidan päälle puet-
tu jakku tai paitapusero napittamatta. Auki jätetty jakku tai paita-
pusero istuu paremmin, jos vatsa on pullistunut ylälantion koh-
dalta. 

Käyttäjät muokkaavat vaatteita myös lisäämällä ja poistamalla 
niistä osia. Tyypillinen esimerkki ovat olkatoppaukset. Suunnitte-
lijat ja käyttäjät ovat tietoisia siitä, että iän myötä ryhti kumartuu, 
ja olkatoppaukset parantavat heidän mukaansa yläosien istuvuut-
ta. Olkatoppaukset ovatkin yleisiä sekä suunnittelijoiden työnäyt-
teissä että käyttäjien lempivaatteissa (liite ��). Toiset käyttäjistä 
haluavat vaatteisiinsa aina olkatoppaukset, toiset inhoavat niitä. 
Jotta olkatoppausten poistaminen olisi helppoa, ne kiinnitetään 
yläosiin tehtaalla usein mahdollisimman kevyillä ompeleilla tai 
tarroilla. 

Toinen tavallinen tapa on siirtää housujen nappia, jotta vyötä-
röstä saadaan väljempi tai tiukempi. Tämän operaation helpotta-
miseksi suunnittelijat eivät mielellään käytä housuissa kiinteitä 
hakasia, painonappeja ja niittinappeja. Yläosissa nappien siirtä-
minen on harvinaisempaa. Suunnittelija � kertoo kuitenkin, että 
hyvin isorintaiselle asiakkaalle saatiin istuva jakku, kun kaksirivi-
sen takkimekon napituksesta tehtiin yksirivinen. Päällekkäin 
menevien liepeidensä ansiosta kaksirivisessä jakussa on säätöva-
raa.

Materiaali. Suunnittelijoiden mukaan keski-ikäiset naiset 
kokeilevat vaatteesta ensimmäisenä materiaalia, ja niin kävi myös 
haastatteluissa. Käyttäjät kertoivat, että ostopäätöksiä tehdessään 
he asettavat materiaalin laadun etusijalle, ja voivat olla valmiita 
maksamaan hyvästä materiaalista valmistetusta vaatteesta keski-
määräistä enemmän. Suunnittelijat paneutuvatkin materiaaliva-

lintoihin huolellisesti, ja valitsevat tälle ikäryhmälle suunnattuihin 
vaatteisiin laadukkaampia materiaaleja kuin nuoremmille suun-
nattuihin vaatteisiin. 

suunnittelija 7: Materiaali, materiaali on oikeestaan, ensim-

mäisenä ne, siis, ottaa silmään se… minkä näkönen se vaate on, ja 

koittaa materiaalin.

Valtaosa käyttäjien lempivaatteista on valmistettu luonnon-
kuiduista, useimmiten puuvillasta (liite ��). Käyttäjät kertoivat 
suosivansa pehmeitä ja sileitä materiaaleja, jollaisina he pitivät 
esimerkiksi selluloosapohjaisia muuntokuituja kuten viskoosia, 
modaalia ja tenceliä. Materiaalin tuntu on käyttäjille erityisen 
tärkeä ihoa vasten olevissa vaatekappaleissa, kuten housuissa ja 
paidoissa.

Suunnittelijoiden työnäytteiden joukossa on enemmän teko-
kuiduista kuin luonnonkuidusta valmistettuja vaatteita (liite ��). 
Haastatteluissa käyttäjät suhtautuivat kielteisesti tekokuituihin, 
joita he pitävät kovina, karkeina, jäykkinä ja hiostavina. Asentei-
siin tekokuituja kohtaan näyttävät vaikuttavan käyttäjien aiemmat 
kokemukset �960–70-lukujen tekokuitumateriaaleista, kuten te-
ryleenistä ja crimplenestä (Iltanen �00�). Suunnittelijat huo-
mauttivat, että tekokuitujen kehitys on ollut nopeaa ja niiden 
joukosta löytyy nykyään erittäin korkealaatuisia materiaaleja. 
Käytännössä käyttäjät hyväksyivätkin monet suunnittelijoiden 
työnäytteissään käyttämät tekokuitumateriaalit. Esimerkiksi 
Suunnittelija �:n ja Suunnittelija �:n työnäytteet ovat sataprosent-
tista polyesteriä, ja käyttäjät pitivät niitä pehmeinä, laskeutuvina 
ja miellyttävinä.

Käyttömukavuutta vaatteisiin tuovat käyttäjien mukaan läm-
pimät ja hengittävät materiaalit. Näitä ominaisuuksia säätelevät 
materiaalin koostumus, paksuus ja struktuuri. Lämpimyys on 
käynyt monille käyttäjille iän myötä yhä tärkeämmäksi, mutta 
toisaalta vaatteet eivät saisi hiostaa naisten kokiessa niin sanottu-
ja kuumia aaltoja. Villaan naiset suhtautuivat kaksijakoisesti: se 
voi olla miellyttävän lämmin materiaali Suomessa talviaikaan, 
mutta useimmiten lämpimissä sisätiloissa kuitenkin liian kuuma. 
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Silkki mukautuu kehon ja ympäristön lämpötiloihin pitäen yllä 
miellyttävää lämpötasapainoa, mutta silkkiä on useimpien käyttä-
jien mielestä liian hankala huoltaa. Käyttäjät pitävät harvaraken-
teisista materiaaleista, joiden läpi ihon kosteus pääsee haihtu-
maan, ja välttelevät kovin tiivispintaisia materiaaleja. Tuntu ja 
huolto ovat aineiston perusteella usein ristiriidassa keskenään: 
tunnultaan hyvät materiaalit ovat usein vaikeahoitoisia ja päinvas-
toin. 

Valtaosa suunnittelijoiden työnäytteistä ja käyttäjien lempi-
vaatteista on valmistettu joustavasta materiaalista, joko neulok-
sesta tai elastaanisekoitteesta (liite ��). Käyttäjät kertoivat pitä-
vänsä joustavista materiaaleista, sillä ne mukautuvat kehon 
ikääntymismuutoksiin. Suunnittelijoiden mukaan joustavat mate-
riaalit helpottavat valmisvaatteiden suunnittelua, sillä niistä val-
mistettuja vaatteita ei tarvitse muotoilla yhtä paljon kuin jousta-
mattomia, jotta ne istuisivat monenlaisille vartaloille. Joustavia 
materiaaleja ovat neulokset, joita käytetään erityisesti paidoissa, 
ja elastaanisekoitteet, jotka ovat tyypillisiä housuissa ja jakuissa. 
Materiaaliin voi tuoda joustoa myös kankaan sidoksella: esimer-
kiksi twill on joustavampaa kuin palttinasidos. 

Vaatteiden vuorittaminen helpottaa haastateltujen suunnitte-
lijoiden ja käyttäjien mielestä pukemista, mutta vuoritus vie jous-
tavien materiaalien tuomat edut. Suunnittelija �:n jakussa asia on 
ratkaistu vuorittamalla ainoastaan miehusta ja sekin joustavalla 
neuloksella. Toinen vaihtoehto on valita joustava materiaali, jonka 
sisäpinta on liukas, kuten Katrin lempiasuun kuuluvissa housuis-
sa on tehty. Vuori lisää vaatteen painoa, ja vaatteiden keveyttä ar-
vostavat käyttäjät suosivatkin vuorittomia jakkuja. Käyttäjät ar-
vostelivat Suunnittelija �:n työnäytteenä olevaa paksusta villasta 
valmistettua takkimekkoa liian painavaksi. He arvelivat, että vaa-
tetta on hankala kuljettaa mukana matkoilla. Muutamien naisten 
mielestä näin painavan vaatteen pukeminen on liian vaikeaa, kos-
ka heidän käsivoimansa ovat heikentyneet tai käsissä on kipuja. 

Siisteys ja huollettavuus. Käyttäjien mielestä vaatteet eivät 
saa näyttää koskaan likaisilta. He kertoivat valitsevansa mieluum-
min tummia kuin vaaleita vaatteita, sillä niissä ei näy ulkoa tuleva 
lika. Käyttäjät eivät pidä sähköisistä tai nukkapintaisista mate-

riaaleista, sillä ne vetävät puoleensa roskaa ja karvoja. Suunnitte-
lija � on mennyt lialta suojaamisessa pisimmälle: hänen työnäyt-
teeseensä kuuluvat jakku ja housut on pinnoitettu teflonilla, 
minkä ansiosta lika ei tartu niihin. Erityisen tärkeää käyttäjille on, 
ettei hiki näy ja haise, sillä vaihdevuosissa monien naisten hikoilu 
lisääntyy. Silkki on ongelmallinen materiaali, sillä hikoilu näkyy 
siinä selvästi. Tekokuituiset vaatteet taas alkavat haista helposti. 
Käyttäjät kiinnittävät näihin asioita huomiota jo vaatetta ostaes-
saan. Outi (yksi haastatelluista käyttäjistä) kertoi tekevänsä kau-
passa vaatteille ”sylkitestin”: hän kastelee sormensa ja kokeilee 
johonkin huomaamattomaan paikkaan, tummuuko materiaali 
kostuessaan. 

Käyttäjät edellyttävät eri vaatekappaleilta erilaisia huolto-omi-
naisuuksia. Paitojen on oltava konepestäviä ja housuissa, hameis-
sa ja jakuissakin se on hyvä asia. Pestävyyteen vaikuttavat varsinai-
sen materiaalin, vuorikankaan, tukikankaan ja kiinnittimien 
ominaisuudet. Myös nopea kuivuminen on tärkeää. Useimmat 
käyttäjät eivät pidä silittämisestä, joten he valitsevat mieluiten 
materiaaleja, jotka eivät vaadi silitystä. Silittämisessä on myös 
riskinsä: siitä voi jäädä jälkiä materiaaliin. Näin kävi itselleni, kun 
silitin Suunnittelija 6:n työnäytteeseen kuuluvaa paitaa haastatte-
lua varten. 

Kestävyys. Käyttäjät kertoivat arvostavansa materiaaleja, jotka 
kestävät käyttöä ja pesua ilman, että kuluvat puhki, nyppyyntyvät, 
kutistuvat tai alkavat kiiltää. Monissa tutkimukseen osallistuneis-
sa yrityksissä tehdään materiaaleille hankaustestit ennen kuin ne 
otetaan mallistoon. Suunnittelija 6:n työnäytteenä olevien teko-
nahkaisten housujen materiaalin käyttäytyminen kylmässä huo-
letti käyttäjiä. Heidän epäilyjensä taustalla ovat �960–70-luvuilla 
käytetyt tekonahkamateriaalit, jotka rikkoutuivat helposti. Teko-
kuitu- ja elastaanisekoitteet sekä napakat neulosten sidokset ovat 
suunnittelijoiden mukaan kestävämpiä kuin luonnonkuidut, ja he 
suosivat niitä sen vuoksi. Tekokuitumateriaaleihin on mahdollista 
tehdä myös kestoprässit, jotka eivät vaadi huoltoa.

Kiinnitysratkaisujen on oltava kestäviä. Niittinappi voi irrota 
helpommin kuin ommeltu nappi, ja näin kävikin Suunnittelija 6:n 
työnäytteenä oleville housuille aineistonkeruun aikana. On myös 
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pidettävä huolta, että kiinnitys kutistuu tai venyy samassa suhtees-
sa. Siksi suunnittelijat ja käyttäjät pitävät neulevaatteissa nappeja 
parempana ratkaisuna kuin vetoketjua. 

Kuvassa 7 näkyy käyttäjän lempiasu, jossa kiteytyvät monet 
tässä luvussa käsitellyistä fyysisten ikääntymismuutosten tuomis-
ta vaateratkaisuista. Haastateltu nainen on valinnut yläosaksi 
puuvillaneuloksesta valmistetun paidan. Housuissa on käytetty 
joustavaa elastaanisekoitetta, jossa on liukas sisäpinta ja nukkai-
nen ulkopinta. Nämä materiaalit ovat naisen mielestä käytössä 
miellyttäviä, mukautuvat vartalon muotoihin ja helpottavat vaate-
huoltoa. Paita on malliltaan suora ja siinä on väljä kaulus, kiristä-
mättömät hihat ja helmassa halkiot. Housut ovat reisistä melko 
kapeat olematta kuitenkaan tiukat. Vaatteiden väljyys parantaa 
naisen mielestä vaatteiden käyttömukavuutta ja istuvuutta. 

3.1� arvioivien�katseiden�verkosto

Puettu ikääntyvä keho on paitsi fyysinen ilmiö, myös visuaalinen 
kokonaisuus, jota tulkitaan ja arvotetaan kussakin kulttuurissa ja 
sosiaalisessa tilanteessa sille ominaisella tavalla. Puettua kehoa 
koskevat normit, ihanteet, odotukset ja käsitykset vaikuttavat 
puolestaan ulkoasun rakentamiseen. (Entwistle �000b, ��; Entwi-
stle �000a, ��7, ��7; Naukkarinen �998; Raunio �00�.) Tarkas-
telen ikätekoja seuraavaksi sen suhteen, miten puettuun ikäänty-
vään kehoon kohdistuvat tulkinnat rakentavat sosiaalista ikää.

Haastatteluissa otettuja valokuvia selatessani ymmärsin, miten 
tärkeä rooli katseella on ulkoasun arvioinnissa ja sen myötä sosiaa-
lisen iän rakentamisessa. Aloin kysyä aineistoltani: kuka katsoo, 
mitä katsotaan ja miten katsotaan? Valokuvia ja haastattelupuhet-
ta analysoidessani selvisi, että haastattelutilanteissa käyttäjät ja 
suunnittelijat katsoivat itseään, muita ryhmän naisia, tutkijaa�8 ja 

�8 Kuten haastattelujen vuorovaikutusta pohtinut Maree Burns (�00�, ���–���) 
muistuttaa, tutkija on ruumiillisesti läsnä tutkimustilanteessa. Koetin aluksi 
olla haastattelutilanteissa mahdollisimman neutraali ja näkymätön. Pian 
kuitenkin ymmärsin, että aineistonkeruun kannalta on olennaista saada ke-

Ikääntyvän naisen ulkoasun 
kulttuurinen tulkinta3Kuva 7. 

Käyttäjän 
lempiasu: 
neulepaita ja 
joustavasta 
materiaalista 
valmistetut 
housut.
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tutkimusapulaista. Toisinaan katse kohdistui haastatteluun osal-
listuneiden yhteisiin tuttaviin tai mediakuvastoista tuttuihin jul-
kisuuden henkilöihin. Käyttäjien katse oli avoimen arvottava, 
mutta suunnittelijoiden katse pyrki usein verhoutumaan amma-
tilliseen objektiivisuuteen. (Vrt. Eck �00�, 697; Gagné & Mc-
Gaughey �00�, 8��; Nykyri �996; Rudd & Lennon �000, ���–��9.) 
Katse kohdistui lähes aina vaatteen tai kehon sijaan puettuun ke-
hoon. Katsoessaan puettua kehoa suunnittelijat ja käyttäjät harjoit-
tivat visuaalista lukutaitoa, jolla Janne Seppänen (�00�, ��–��, ��6, 
��8) tarkoittaa kykyä havainnoida ja tuottaa visuaalisia järjestyk-
siä eli nähtävissä olevia merkityksellisiä säännönmukaisuuksia, 
tehdä niistä perusteltuja tulkintoja ja sanallistaa niitä. 

Katse ja visuaalisten järjestysten arvioiminen on sukupuolittu-
nutta vallankäyttöä (Gagné & McGaughey �00�; Seppänen �00�; 
Thornham �00�, 90). Sukupuoli ohjaa katsomisen tapaa ja katso-
misen tapa ohjaa sukupuolen rakentumista (Eck �00�, 706). 
Naistutkimuksessa yleinen tulkinta on, että naiset ovat miehisen 
katseen (male gaze) kohteita. Miehinen katse arvottaa naisten 
ulkoasua ja pakottaa naiset noudattamaan ulkonäköä koskevia 
hegemonisia länsimaisia kauneusihanteita. Naiset sisäistävät 
nämä arvot ja ihanteet, ja käyttävät miehistä katsetta itseensä ja 
toisiin naisiin vapaaehtoiselta näyttävällä tavalla. (Boultwood & 
Jerrard �000; Gagné ja McGaughey �00�; Nead �997, �0; Rudd 
& Lennon �000, ���.) Miehisen katseen käsite on periaatteessa 
biologisesta sukupuolesta riippumaton, mutta tutkimuksissa pu-
hutaan yleensä miesten käyttämästä vallasta (ks. esim. Weitz 
�00�; Wolf �99�).�9 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella kyseenalaistan edel-

hon ja vaatteen vuorovaikutus näkyviin, ja mikäli kukaan haastateltavista ei 
siihen tarjoudu, on minun velvollisuuteni pukea suunnittelijoiden työnäytteet 
päälleni. Samalla asetin itseni haastateltavieni katseen kohteeksi. Pukiessani 
suunnittelijoiden työnäytteitä päälleni, haastattelemani käyttäjät ja suunnit-
telijat kommentoivat minun ikääni ja kehoani yhtä suorasukaisesti kuin 
muidenkin. (Vrt. Burns �00�.)

�9 Miehiselle katseelle läheinen käsite on naisiin kohdistettu tuotteistava katse 
(commodity gaze) (Redmond �00�, �7�, �8�; ks. myös Hänninen & Sarlio-
Lähteenkorva �00�; Thornham �00�).

lä kuvatun yksioikoisen tavan lähestyä sukupuolittunutta katsetta. 
Naiset voidaan nähdä myös aktiivisina katsojina ja vallankäyttäji-
nä (Moseley �00�), ja oma aineistoni tukee tätä näkemystä. Nos-
tan sukupuolittuneen katseen rinnalle ikäsidonnaisen katseen, 
jota muokkaa sekä katsojan että katsottavan henkilön ikä.

Tässä tutkimuksessa haastattelemani �0–60-vuotiaat naiset 
näyttävät asettautuvan pikemminkin naisten kuin miesten katsot-
tavaksi. Miesten katse ja miehet ylipäätään jäävät haastattelupu-
heessa taka-alalle. Niissä muutamissa katkelmissa, joissa miehistä 
puhutaan, keski-ikäinen nainen hallitsee tilannetta. Nämä tulok-
set ovat täysin päinvastaisia brittiläisten Pamela Abbottin ja Fran-
cesca Sapsfordin (�00�, ��) nuoria naisia käsittelevän tutkimuk-
sen kanssa, jossa miehen katse oli alati läsnä naisten tehdessä 
vaatevalintojaan. Naisten naisiin kohdistuva katse voi kertoa jae-
tusta feminiinisestä kulttuurista: haastattelemillani naisilla näyt-
tää olevan keskinäinen ymmärrys siitä, mikä on kaunista ja tavoi-
teltavaa, eivätkä miehet aina jaa näitä näkemyksiä (vrt. Gagné & 
McGaughey �00�, 8��, 8��; Moseley �00�, �77; Nykyri �996, ��). 
Tulosteni kääntöpuoli on se, että aineistoni perusteella naisten 
katse on aivan yhtä arvottava ja rajoittava kuin miestenkin, ja 
muokatessaan ulkoasuaan naiset luovat kilpailuasetelmia välilleen 
(Gagné & McGaughey �00�; Wolf �99�, ��; Nykyri �996, �0). 

Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että monille naisille 
katseen ulkopuolelle jääminen on suurempi ongelma kuin katseen 
kohteena oleminen. Näkymättömyys loukkaa naisia ja vähentää 
heidän valtaansa. (Boultwood & Jerrard �000, ��0; Edwards & 
Imrie �00�; Entwistle & Rocamora �006, 7��.) Nainen jätetään 
näkymättömiin, jos hän ei täytä ulkonäköihanteita, ja tämän sa-
notaan olevan erityisesti ikääntyvien naisten kohtalona (Nead, 
�997, 60; Vakimo �00�, �67–�68; Wolf �99�, ��, ��9–�60).�0 Mies-
ten katseen ulkopuolelle jääminen ikääntymisen myötä ei tule 
kuitenkaan lainkaan esiin tässä aineistossa. Voi olla, että haastat-
telemani naiset eivät halunneet puhua asiasta tai he eivät kokeneet 
sitä ongelmaksi. Ehkä he ovat onnistuneet pukemaan kehonsa 

�0 Tämä väite esitetään yleensä media-aineistoihin perustuen. En ole löytänyt 
tutkimuksia, joissa tarkasteltaisiin ikääntyvien naisten arkikokemuksia kat-
seen kohteena olemisesta. 
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siten, että eivät ole joutuneet katseiden ulkopuolelle ikääntyes-
sään. On myös mahdollista, että pääasiassa media-aineistojen 
perusteella tehdyt päätelmät ikääntyvien naisten näkymättömyy-
destä eivät päde ihmisten arkielämässä. Toisaalta haastattelemani 
käyttäjät olivat hyvin loukkaantuneita siitä, että heidän nuoriksi 
arvelemiensa�� vaatesuunnittelijoiden katse ohittaa keski-ikäiset ja 
sitä vanhemmat naiset. Ammattilaisten katseen ulkopuolelle jäämi-
sen ilmiö voi liittyä yleisemminkin ikääntymiseen: Leonie Hohen-
thal-Antinin (�00�, �7, ��, ���–��6) mukaan myös iäkkäiden ih-
misten tekemä teatteri on lähes näkymätön kulttuurikentällä. 

Haastattelemani naiset näyttävät olevan erittäin tietoisia hei-
hin kohdistuvista katseista ja he suorastaan asettuvat katsottavak-
si (vrt. Vakimo �00�, ��9–���). Lempivaatteita valitessaan käyt-
täjät pukeutuivat tutkijan, muiden haastateltavien ja lukijoiden 
arvioivia katseita varten. Käyttäjät halusivat näyttäytyä lukijoille 
vähintään asiallisessa kaupunki- tai kyläilyasussa, elleivät suoras-
taan juhlavissa vaatteissa. Haastatteluissa kävi ilmi, että arkiolois-
sa naiset eivät välttämättä välitä toisten katseesta, mutta ovat 
kuitenkin siitä tietoisia. Esimerkiksi Outi kertoi käyttävänsä tiuk-
koja pyöräilyhousuja kotioloissa, vaikka tietää ettei ole niissä 
”mikään kaunokainen”. Lempivaatteista otetuissa kuvissa voi näh-
dä myös häivähdyksen vastakatseesta (von Bonsdor≠ & Seppä 
�00�, �7): monet kuvaamamme naiset kohtaavat lukijan katseen 
pyytelemättä anteeksi omaa olemustaan. Voidaankin perustellus-
ti kysyä Harri Kalhan (�00�, ��7) tavoin, onko katseen kohteeksi 
asettautuva henkilö subjekti, eikä pelkkä objekti.

Haastattelemieni naisten toimijuutta korostaa se, miten mää-
rätietoisesti ja taitavasti he kontrolloivat ja manipuloivat toisten 
katsetta (vrt. Gagné & McGaughey �00�, 8��; Entwistle �000a, 
��9). Tämä tulee esiin erityisesti naisten keskustellessa omien 
puutteidensa peittämisestä. Sen sijaan, että he puhuisivat peittä-
misestä alistumisena kulttuurisiin normeihin, he kertovat johdat-
tavansa katsojan näkemään puetun kehonsa sellaisena kuin he itse 
haluavat. 

�� Tämä ei pidä paikkaansa, sillä suomalaisten naistenvaatesuunnittelijoiden 
keski-ikä on �� vuotta (Iltanen �00�) ja haastattelemani suunnittelijat olivat 
��–�9-vuotiaita, keskimäärin �� vuotta. 

liisa: En mä, must tuntuu et mul on alun perin tullu siitä, et mä en 

o tykänny. Et ku mul ei yleensä istu täält takaa ni mä en oo tykänny 

siitä. Elikä tällä siis peitetään, peitetään se mikä täällä on että. […] Se 

[takin selkämys] on vähän irti sieltä [vartalosta], et se tekee ihmisen 

vähän eri näköseks ko mitä se ihminen siel oikeesti on. [naurua]

sonja: Eli huijausta vai? [naurua]

liisa: Huijausta huijausta. [naurua]

inka: Sen siitä huomaa että vaatteilla yritetään peittää näitä puut-

teita. [naurahdus]

liisa: Mulla on ainakin koko elämä niinkun vaatteet tehty. Niin et 

niillä huijataan, huijataan niinku katsojan silmää.

Yksisuuntaisen nuolen sijaan arvioivat katseet muodostavat ver-
koston, jossa on monta kohdetta ja katsojaa (vrt. Seppänen �00�, 
��, 99, ���). Naiset katsovat ja heitä katsotaan, he arvottavat ja 
heitä arvotetaan. Tätä katseiden verkostoa edustaa hyvin kuva 8. 
Siinä yksi haastattelemistani naisista katsoo itseään peilistä, arvi-
oiden suunnittelijan työnäytettä ja samalla suunnittelijan näke-
mystä kohderyhmästä. Itseään katsoessaan nainen arvioi omaa 
puettua kehoaan omista lähtökohdistaan, mutta miettii myös mil-
laisena muut hänet näkevät. Samaan aikaan me muut tilanteessa 
olevat – tutkija mukaan luettuna – katsomme itseään peilaavan 

Kuva 8. 
Arvioivien 
katseiden 
verkosto.
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naisen puettua kehoa sitä arvioiden ja ääneen arvostellen. Myös 
tämän teoksen lukija katsoo naisen puettua kehoa arvioiden, mi-
ten se kohtaa kulttuurimme ikäsidonnaiset ulkonäköihanteet ja 
pukeutumisnormit.

3.2� arvottava�puhe�ikääntyvästä�
kehosta

Sinikka Vakimon (�00�) ja Pirjo Nikanderin (�00�) mukaan ikää 
rakennetaan diskursiivisesti puheen avulla esimerkiksi hahmotte-
lemalla ikäidentiteettien rajoja, vastustamalla ikästereotypioita ja 
määrittelemällä toiset vanhoiksi. Suunnittelijat ja käyttäjät puhui-
vat ikääntyvästä kehosta sekä neutraalisti että arvottaen.�� Luvus-
sa � olen analysoinut neutraaliksi tulkitsemaani puhetta ikäänty-
västä kehosta. Tässä luvussa tarkastelen, millaisia arvottamisen 
strategioita suunnittelijat ja käyttäjät käyttivät ikääntyvästä ke-
hosta puheessaan.�� Kukin haastateltava käytti useita arvottami-
sen strategioita, enkä tässä siis kuvaa yksittäisten henkilöiden 
puhetapoja. 

Suunnittelijat ja käyttäjät puhuivat enimmäkseen niistä ikään-
tymismuutoksista, jotka ilmaantuvat myöhäiseen keski-ikään 
mennessä. Otin mukaan analyysiin myös nuoruutta ja vanhuutta 
koskevan puheen, sillä haastattelemani suunnittelijat ja käyttäjät 
näyttävät rakentavan myöhäistä keski-ikää elävän naisen sosiaa-
lista ikää suhteessa edelliseen ja seuraavaan ikävaiheeseen. Nuo-
ruus on käyttäjille jo koettu, mutta ohitettu ja kaukaiselta tuntuva 
ikävaihe. Vanhuus taas on tulevaisuutta, josta haastattelemillani 
naisilla ei ole omakohtaista kokemusta. Sen vuoksi naiset lähestyi-
vät vanhuutta muiden ihmisten kokemusten ja kulttuuristen ste-
reotypioiden kautta. Suunnittelijat puhuivat näissä haastatteluissa 
ensisijaisesti ammattinsa kautta. Ammatillinen rooli näytti tuovan 

�� Haastatteluissa on ��� neutraaliksi tulkitsemaani katkelmaa ja ��9 arvotta-
vaksi tulkitsemaani katkelmaa. 

�� Tarkastelen sellaista arvottavaa puhetta, joka kohdistuu puettuun ikääntyvään 
kehoon. Tämä rajaus tarkoittaa sitä, etten käsittele pelkästään vaatteisiin, 
kehoon tai ikääntymiseen kohdistuvaa arvottamista.

heidän tapaansa puhua iästä ja ikääntymisestä tiettyä etäisyyttä 
henkilökohtaisista kokemuksista, mutta osa heistä puhui myös 
omista tai tuntemiensa ihmisten ikäkokemuksista. 

Iän merkityksen kieltäminen ja kiertäminen. Useimmat 
suunnittelijat kielsivät heti ensimmäisen haastattelun alussa käyt-
täjän iällä olevan merkitystä vaatteiden suunnittelulle. Tälle voi 
olla useita selityksiä. Näyttää siltä, että suurin osa haastattelemis-
tani suunnittelijoista suhtautui aluksi hieman epäluuloisesti tut-
kimukseni lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Puolustuskannalle asettu-
minen näkyy aineistossa paikoin jopa hyvin jyrkkinä ohjeina siitä, 
miten tutkimuksessa aihetta pitäisi käsitellä: 

suunnittelija 6: Se ei todellakaa, mä alleviivaan, mä toivon että 

säki alleviivaat siin kirjassas, et se ikä ei oo mikään kriteeri, mitä sä 

laitat päälle, vaan se mitä sun korvien välissäs on, miten ihminen 

niinku kokee sen elämän.

Je≠ Greenbergin ym. (�00�, ��, ��) mukaan puolustautuminen 
voi olla keino hallita ikääntymistä kohtaan tunnettua pelkoa. Se-
litys puolustusasenteelle voi löytyä myös haastattelun kontekstista. 
Näyttää siltä, että monien suunnittelijoiden mielestä on huonoa 
käytöstä puhua ääneen ikäsidonnaisista mielikuvista. Suunnitte-
lijat olivat myös hyvin tietoisia siitä, että heidän kommenttinsa 
ikääntymisestä tallentuivat nauhalle ja siirtyivät julkaistavaan 
tutkimukseen. Monet suunnittelijat väittivät kohderyhmän iän 
määrittelyn olevan jo sinänsä ageistista eli iän perusteella syrjivää, 
sillä he kokivat sen rajoittavan käyttäjien itseilmaisua.�� Monisha 
Pasupathi ja Corinna Löckenho≠ (�00�, �0�–�0�) huomauttavat 
kuitenkin, ettei kaikki iän perusteella erotteleva käytös ei ole ikä-
syrjintää, vaan se voi heijastaa todellisia ikääntymismuutoksia.

�� Ageismilla (ageism) tarkoitetaan asenteita ja käytäntöjä, jotka syrjivät ihmisiä 
iän perusteella ja ylläpitävät ikään liittyviä stereotypioita (Levy & Banaji �00�, 
�0; Wilkinson & Ferraro �00�, ��9–��0). Ikäsyrjintä voi näkyä ihmisten ta-
voissa puhua ikääntymisestä, median ja kulutuskulttuurin tavoissa ottaa 
ikääntyvät ihmiset huomioon, nuorekkuutta painottavissa arvoissa ja stereo-
tyyppisissä odotuksissa (McCann & Giles �00�, �66; Wilkinson & Ferraro 
�00�, ���–��6), ja myös tieteessä (Krauss Whitbourne & Sneed �00�, ��8). 



7� minihameesta�mummonmekkoon 7�ikääntyvän�naisen�ulkoasun�kulttuurinen�tulkinta

suunnittelija �: Joo. [naurahdus] No, ehkä [esimerkki] huo-

nosta tavasta [ottaa ikääntymistä huomioon suunnittelussa] mun 

mielestä vois olla se että, että tekee vartavasten niinku ikä, ikäänty-

neille malliston että. Hyvä tapa ois mun mielestä niinku tavallaan 

tehdä semmosta, niinku laajemmalla, öö, näkemyksellä niinku että, et 

sen voi ostaa vaikka kolmevitonen, tai sen voi ostaa se kuusvitonen. 

[…] Että tota, sen voi mieltää jo ikärasismiks mun mielestä niinku 

[naurahdus] et jos tekee vaan, vaan tota pelkästään, jollekki tietylle 

ikäryhmälle.

Suunnittelijat olivat suostuneet haastatteluihin tietäen, että niissä 
puhutaan suurten ikäluokkien ja �0–60-vuotiaiden naisten vaate-
asioista (ks. Liite 6), ja haastattelujen teema pakotti suunnittelijat 
puhumaan iästä ja ikääntymisestä. He löysivät kiertoteitä, joiden 
avulla selvisivät tilanteesta:

sonja: Minkä ikänen suunnilleen on tää kohderyhmä tälle mallis-

tolle?

suunnittelija �: Öö, kauheen vaikee aina määritellä noit ikiä et 

se on tavallaan niinku… 

sonja: Mä nyt ymmärrän nyt sen [naurua] et niinku siitä nyt voi 

rajasta poiketa.

suunnittelija �: [naurua] Aivan. Ja sitte, niinku, tähän täytyy 

sanoa et ihminen on niinku mun mielest just sen ikänen ku haluaa olla

sonja: Mm. Ja jotain ikämääritelmää siihen, sit kuitenki oli, et?

suunnittelija �: Nii. Mut mä en, mä en mielellään käyttäis niit 

ikiä et, ku mä oon määritelly tavallaan niinku nää meiän kohderyhmät 

ni mä puhun enemmän niinku tyyliasioista et.

Monet suunnittelijat halusivat määritellä kohderyhmän jollain 
muulla tavoin kuin kronologisen iän kautta. Tavallista oli kuvata 
keski-ikäisen ja sitä vanhemman kohderyhmän tyyliä ”klassiseksi”. 
Toinen suunnittelijoiden usein käyttämä keino oli puhua vaaterat-
kaisuista, joita käyttäjät tarvitsevat ikääntymismuutostensa vuok-
si. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat naiset olivat monien suunnit-
telijoiden puheessa ”naisia, jotka tarvitsevat joustovyötärön 
housuihinsa” tai ”väljyysvaroja keskivartaloon”. Suunnittelijoille 

oli myös hyvin tavallista nimittää kohderyhmää ”aikuisiksi naisik-
si”, jonka ytimessä näyttävät olevan juuri myöhäistä keski-ikää 
elävät naiset. Suunnittelijoiden mielestä nainen on aikuinen, kun 
hän tietää mitä vaatteiltaan haluaa, ja kykenee hankkimaan vaat-
teensa sekä taloudellisesti että henkisesti muista riippumattoma-
na. Uusmaalaisten käyttäjien ryhmä oli varma siitä, että puhues-
saan aikuisista naisista suunnittelijat tarkoittavat keski-ikäisiä 
naisia. Eeva määritteli aikuisen naisen kronologiset ikärajat vitsin 
varjolla vielä tarkemmin: ”Päälle neljä, päälle neljäkymmentä. Se 
on kuule, se on nelkytseittemän viiru semmonen kuuskytneljä.” 

Kiertoilmaisut voivat olla vaateyritysten markkinointipuhetta, 
sillä ketään loukkaamaton iättömyyden ajatus myy paremmin 
(Nikander �999, ��8–��9). Kiertoilmaisujen käytössä on vaaransa: 
kun korrekteina pidettyjä ilmaisuja käytetään riittävän pitkään, 
niiden merkitykset voivat muuttua. Monet käyttäjät ja suunnittelijat 
pitivätkin ”aikuista naista” huvittavana, jopa ärsyttävänä kiertoil-
maisuna, jota käytetään kun ei haluta puhua suoraan iästä (vrt. 
Vakimo �00�, �9).�� Toisaalta suunnittelijat näyttävät haluavan ai-
dosti tuottaa kohderyhmälleen hyvää, ja puhuivat ikääntymisestä 
varoen, jotteivät tulisi loukanneeksi siihen kuuluvia naisia.

suunnittelija �: Joo, mä oon kans miettiny tätä, tätä sanaa 

[aikuinen nainen]. Siihen törmää aika usein. Joo kun halutaan välttää 

puhumast iästä. Mä kans monesti mietin et, et mitä sillä vältellään. 

Ku sanotaan niin. Mm. […] Se ei loukkaa. […] Kun on kuitenki eri 

taval suhtautuvii ihmisii, erilaisesti… jotkut kokee hyvinki loukkaavi-

na sellaset ikään viittaavat asiat ja niit pitää tietysti varookki ja. 

Ylistäminen ja ihailu. Suunnittelijat ja käyttäjät esittivät �0–60-
vuotiaat naiset ja suurten ikäluokkien sukupolven usein yltiöposi-
tiivisessa valossa. Tämän ikäiset naiset ovat haastattelupuheessa 
varakkaita ja elämäntyyliltään aktiivisia, asettavat vaatteille kor-
keita laatuvaatimuksia, tuntevat omat vaatetarpeensa ja tyylinsä, 
ja pukeutuvat tavalla, jota haastatellut pitävät tyylikkäänä ja nuo-

�� Lähes kaikissa haastatteluissa alettiin tapailla Paula Koivuniemen esittämän 
iskelmän sanoja. 
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rekkaana (vrt. Kangas & Nikander �999, ��–��; Nikander �999, �7; 
Pasupathi & Löckenho≠ �00�, ��0–���; Vakimo �00�, �9�). Tär-
keää näyttää olevan tehdä eroa nuoriin ja iäkkäisiin naisiin, edel-
liseen ja seuraavaan sukupolveen. Suunnittelijoiden ja käyttäjien 
mukaan nuoret etsivät vielä tyyliään, eikä heillä ole varaa kuluttaa 
vaatteisiin samalla tavoin kuin keski-ikäisillä. Kovin iäkkäät naiset 
taas eivät haastateltujen suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä 
enää välttämättä halua tai voi kiinnittää huomiota pukeutumi-
seensa. Haastatteluissa myöhäiseen ikään liitettyjä stereotypioita 
rikkovat iäkkäät naiset saivat osakseen ihailua:

suunnittelija �: Ja mul on itsellä kahdeksankymmentneljävuo-

tias kummitäti joka on koko elämänsä lukenu Voguee niin eihän se 

mihinkään häviä se, kiinnostus. Jos se on ollu koko elämän ni. Heti 

ku tuli messuille kuluttajapäivä ni hän pompahti sinne.

Eron tekeminen korostui sanavalinnoissa: käyttäjät eivät halua 
kuulua pukeutumisensa puolesta sen enempää teinien kuin tätien 
tai mummojenkaan joukkoon. Ilka Kankaan ja Pirjo Nikanderin 
(�999, �7–�8) mukaan ”täti” ei ole kuitenkaan enää vain kielteinen 
ilmaus, vaan on saanut rinnalleen keski-ikäisten naisten tätiener-
giaa ylistävän puhetavan. Sinikka Vakimon (�00�, �9�–�99) ha-
vaintojen mukaan ”mummo” voi olla tilanteesta riippuen myön-
teinen tai kielteinen ilmaus. Hänen sanomalehtiaineistossaan 
puhuttiin mummoista, kun tarkoitettiin oletetun homogeenista 
iäkkäiden naisten joukkoa. Toisaalta mummo-sanaa käyttämällä 
lehdissä pyrittiin tuomaan mielikuvia turvallisuudesta, toisaalta 
sillä viitattiin pysähtyneisyyteen ja kaavoihin kangistumiseen. 
Vakimon uusimmissa aineistoissa oli viitteitä vastadiskurssista, 
jossa mummot näyttäytyvät aktiivisina toimijoina. 

Uudet myönteiset täti- ja mummo-sanojen merkitykset heijas-
tavat laajemminkin muuttuvaa suhtautumista naisten ikääntymi-
seen. Myöhäistä keski-ikää elävät naiset ovat elämänvaiheessa, 
jossa heille avautuu uusia toiminnan mahdollisuuksia, ja he edus-
tavat sukupolvea joka on aiemminkin uudistanut pukeutumisen 
ikänormeja (Iltanen �00�; Kangas �997, ���). Useat tutkijat ovat 
myös esittäneet, että yltiöpositiivinen puhetapa voi olla keino kier-

tää ikääntymiseen liitettyjä kielteisiä merkityksiä, ja selvitä siten 
tilanteesta, jossa tutkija koettaa itsepintaisesti keskustella hanka-
laksi koetuista asioista (Greenberg ym. �00�; Kite & Smith Wag-
ner �00�; Lynch �000). 

Kielteinen puhetapa. Ne kohdat, joissa käyttäjät kertoivat 
kielteisistä tunteista ikääntyvää kehoaan kohtaan, ovat jyrkässä 
ristiriidassa ihailevan puheen kanssa. Tunteet heijastuivat sanava-
linnoissa – esimerkiksi painosta naiset puhuivat ”jatkuvana tais-
teluna”. Koska naiset kertoivat useimmiten häviävänsä tämän 
taistelun, tuloksena voi olla voimakas itseinho. Paula kertoi: ”Ja 
aina ku laittaa jonku vaatteen ja huomaa et nyt se alkaa kiristää ni 
alkaa inhota itteään.” Vaikka haastattelujen tunnelma oli yleensä 
rauhallinen tai hilpeä, muutamissa kohdissa ikääntymisen herät-
tämät tunteet näkyivät puheen intensiteetin muutoksina. Jaana 
alkoi puhua toisen haastattelun lopussa kehonsa vanhenemisesta 
yllättäen ja kiivaaseen sävyyn, ja oli puheryöpyn jälkeen hyvin 
väsyneen oloinen: 

jaana: Mä oon kattonu valokuvissa sitä että mun on, siis kädet, 

jotka mun mieles, mun omin silmin mun omat kädet, ni mää niinku 

katson, et ne on vanhat.

liisa: No sama juttu mulle…

jaana: Siis ihan näissä tän päivän valokuvissa.

liisa: … sama juttu, siis käsistä mä oon ruvennu niinku kattomaan. 

Käsien iho tulee.

jaana: Vaikka mä kuinka käsivoiteita käyttäsin, ni mul on vanhan 

ihmisen, siis sillä lailla vanhan ihmisen kädet. Ne mä huomasin, et mä 

vanhenen. Ihan oikeen läikähti kerran, en mää sit sitä sillä, mut mä 

aattelin et hetkinen, mä oon [vanha]… 

liisa: Mää oon kattonut sitä pitkään, pitkän aikaa jo.

jaana: … tää on eka kerta kun mä tunnustan sen kellekkään. 

Ulkonäössä tapahtuvat muutokset näyttivät askarruttavan käyttä-
jiä tällä hetkellä eniten, mutta tulevaisuutta koskevassa puheessa 
pääroolin saivat voimien loppuminen ja itsenäinen selviäminen. 
Lähisukulaisten kunnon heikkeneminen ahdisti sekä käyttäjiä että 
suunnittelijoita – voi olla, että läheisten kohtaloa surressaan ihmi-
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set surevat myös omaa tulevaisuuttaan (vrt. Kangas �997, ��8). 
Osalla haastattelemistani naisista oli omaa kokemusta toiminta-
kyvyn heikkenemisestä, ja nämä kokemukset saivat heidät ahdis-
tumaan (vrt. Kangas �997, ���): 

liisa: Mulle kyllä tää, täs oli ihan kova nyt just tää viidenkymmenen 

ylittäminen. [naurahdus] Täytyy sanoa et, siin vaiheessa sit ku mä 

sairastin vielä, sairastuin täs niin pahasti niin. Kyl mää olin ennen sitä 

mä olin niinku ajatellu, että tämä nuoruus jatkuu ikuisesti. Tai en ollu 

niinku suostunu ajattelemaan sitä, et mikä sit sen jälkeen. Mut täs on 

viime vuosina niinku tarvinnu psyykkisesti käydä aikamoinen ruljans-

si. […]

inka: Se on just ettei se ikääntyminen ittessään sillai pelota, mut se 

että kun on jo nyt huonossa kunnossa, että minkälaisessa kunnossa 

on sitten joskus. Että onko ihan toisten autettavissa vai, vai mikä on 

että. […]

Suunnittelijoiden puhetapa oli käyttäjiin verrattuna hyvin neut-
raali. Heidän puheessaan käyttäjäkunnan ikä ja ikääntyminen oli 
yleensä kielteisimmilläänkin haaste, eikä Sinikka Vakimon (�00�, 
�70–�7�) media-aineistoissa havaitsemaa uhkia ja ongelmia koros-
tavaa vanhuuspuhetta juuri esiintynyt omassa aineistossani. Kiel-
teiset ikäasenteet tulivat selkeimmin esiin siinä, että monet suun-
nittelijat leimasivat tietyt suomalaiset valmistajat iäkkäiden 
naisten vaatettajiksi, ja tämän puheen sävy oli aina kielteinen. 
Eräs suunnittelijoista kertoi muiden suunnittelijoiden kommen-
toivan hänen työtään näin: ”Se on sitä mummovaatetta eiks niin, 
vanhaa guttaperkkaa, jota on tehty jo niin kauan.” Kun hän kysyy 
puolestaan, tietääkö keskustelukumppani minkälaisia hänen 
suunnittelemansa vaatteet nykyään ovat, nämä vastaavat: ”No en 
mää oo nähny, ei kai niitä voi kattookkaan.” 

Suunnittelijat eivät halunneet tuoda näkyviin omia kielteisiä 
ikäasenteitaan. Tätä ilmiötä kuvaavat hyvin Suunnittelija �:n 
kanssa tekemäni haastattelut, joissa hän ensin kielsi iällä olevan 
mitään merkitystä vaatteiden suunnittelulle, sitten ylisti kohde-
ryhmäänsä kuuluvia �0–60-vuotiaita naisia. Vasta pitkän väiste-
lyvaiheen jälkeen hän myönsi, että ei pidä joustovyötäröistä, koska 

liittää niihin mielikuvan vanhuudesta. Suunnittelijoiden puhetta 
leimasi myös asenne, jonka mukaan kielteiset ikäasenteet näkyvät 
muualla muotijärjestelmässä, eivät heidän yrityksessään tai heissä 
itsessään. Eräs suunnittelijoista kertoo, että hänen edustamansa 
yrityksen oli lanseerattava uusi tuotemerkki ryhtyessään tavoitte-
lemaan aiempaa nuorempaa kohderyhmää. Vanha tuotemerkki oli 
suunnittelijan mukaan leimautunut niin voimakkaasti ”vanhojen 
naisten vaatteiksi”, että jälleenmyyjät eivät halunneet ostaa sitä, 
vaikka tuotteet olisivat muuttuneet. Tietenkin on mahdollista, että 
yritys halusi itsekin erottautua selvästi aiemmasta maineestaan, 
mutta tämä tulkinta ei tullut esiin haastatteluissa. 

Huumori ja pilkkaaminen. Käyttäjähaastatteluissa naurettiin 
paljon ja kovaan ääneen. Käyttäjät puhuivat ikääntymismuutok-
sista usein roisin huumorin kautta, kuvaillen ikäisensä naisen 
kehoa epäkorrektin realistisesti.

eeva: Se on kuulkaas nyt sillä tavalla, et mun kännykkään on tullu 

tässä […] tämmönen viesti […]: ”Peruukeist, puutereist, isost mahast, 

löysäst nahast, känsist pienist, jalkasienist, riipuist tisseist ja väkevist 

bisseist, niistä on tosinaiset tehty.” 

kaikki: [naurua]

Yleisin piirre käyttäjien humoristisessa puheessa olivat ikään liit-
tyvät stereotypiat ja niiden rikkominen. Käyttäjät herjasivat mal-
tillisuutta, hyveellisyyttä ja epäseksuaalisuutta korostavaa ikään-
tyvän naisen stereotypiaa sille täysin vastakkaisella mielikuvalla: 
kertomalla vitsejä ja tosielämän tarinoita kapinoivista, alkoholia 
runsaasti käyttävistä, tupakkaa polttavista ja seksuaalisista keski-
ikäisistä ja sitä vanhemmista naisista (vrt. Bowd �00�; Healey & 
Ross �00�; Hohenthal-Antin �00�; Vakimo �00�). Pohjois-Savon 
ryhmä nauroi pitkään sovittaessaan suunnittelijoiden työnäyttei-
tä, joissa rintamuotolaskokset olivat heille liian korkealla. Riemu 
repesi, kun he huomasivat vaatteiden sopivan yhdelle ryhmän 
naisista. Hänellä täytyi olla ”teinitytön tissit”, koska muotolaskok-
set olivat oikealla kohdalla. 

Edellinen huumorin laji perustuu siihen, että nuoruus on jo 
todellisuudessa kaukana takana. Toisen lajityypin tavoitteena on 
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osoittaa, miten kaukana edessä vanhuus on. Tätä huumorin lajia 
käyttäessään naiset esittivät itsensä karrikoidusti ”reumaattisina 
ja kihtisinä”, pukeutuneina huiviin ja isonappiseen mummonmek-
koon. Aineistossa on myös muutamia kohtia, joissa naiset esittivät 
huvittavana oman tulevaisuutensa dementoituneena. Eeva kuvai-
lee omaa lempivaatettaan: 

eeva: Mä oon aina silloin tällöin haksahtanu tämmösiin [vaattei-

siin], ja tuun haksahtaan kuule vielä ihan vanhainkodissa. Sit ku mä 

kysyn, et anteeks, kuka sinä olet? 

Vaikka suurin osa käyttäjien humoristisesta puheesta oli itseiro-
niaa, aineistossa on myös katkelmia, joissa naiset pilkkaavat  
muita – useimmiten julkisuuden henkilöitä tai sattumalta tapaa-
miaan naisia – heidän ulkoasunsa perusteella. Pilkka kohdistui 
yleensä siihen, että kyseinen nainen rikkoo pukeutumisen ikäsi-
donnaisia normeja pukeutumalla liian nuoreksi tai vanhaksi (ks. 
myös luku �.�). 

Raja huumorin ja loukkaavan puheen välillä on hiuksenhieno. 
Välttääkseen riskejä suunnittelijat vitsailivat ikääntymismuutok-
silla huomattavasti käyttäjiä pidättyväisemmin, useimmiten lähin-
nä naurahtelemalla hämillisesti. Muutamat vanhimmista suunnit-
telijoista pilailivat kuitenkin ikääntymisen kustannuksella 
ronskimmin. Esimerkiksi haastattelemistani suunnittelijoista van-
hin sanoo: ”Sitä keskipituuttahan vielä laskee [iäkkäiden keskuu-
dessa] se, et ku siel on sit just noita iäkkäämpiä ihmisiä jotka on 
tosi kääpiöitä. [naurua] Ni tässä se onki kuule varsinaista, että 
retsi [stretch] pitäis olla pituussuuntaanki [naurua], että kaikilla 
olis hyvä.” Voi olla, että kuuluminen samaan ikäryhmään antoi 
vanhemmille suunnittelijoille oikeuden vitsailla ikääntymisen 
kustannuksella tavalla, joka nuorempien suussa olisi kuulostanut 
loukkaavalta. Onkin kiinnostavaa, että haastatteluissa iältään 
huomattavasti nuoremman tutkijan oletettiin osallistuvan humo-
ristiseen keskusteluun (vrt. Ukkonen �000, ��6–��7).�6 En kuiten-

�6 Olen syntynyt �97� eli olen noin �0–�0 vuotta nuorempi kuin haastattelema-
ni käyttäjät. 

kaan ryhtynyt testaamaan vuorovaikutuksen rajoja herkässä haas-
tattelutilanteessa aloittamalla itse vitsailua, vaan tyydyin lähinnä 
nauramaan hauskoiksi kokemilleni letkautuksille.

suunnittelija 7: [Naispuolinen ystävä] oli eronnu just ja ukko 

oli lähteny lätkii nuoremman kanssa ja, se oli vähä katkera ni. Se läh-

ti sitte poikansa kanssa diskoon. Sano että no, mukavahan täällä ka-

tella nuoria. Ja meni baaritiskille, ootteli siinä vuoroo ni sano et 

semmosia, finninaamasia keskenkasvusia tuli tappeja viereen, ja sano: 

’Jumalauta, pojat, kypsää lihaa’. 

sonja: [kovaa naurua]

suunnittelija 7: [naurua] Kypsää lihaa! [naurua] Se nauro 

ittensä kipeeks. [naurua] 

Huumori voi olla toimijuuden ilmaus: ironisella puheella haastatel-
lut kommentoivat ikääntymiseen liitettyjä kulttuurisia asenteita ja 
ennakkoluuloja (vrt. Vakimo �00�, �8–�9) ja puolustautuivat niitä 
vastaan (Krauss Whitbourne & Sneed �00�, �60). Huumori voi 
myös olla keino käsitellä ahdistavia asioita, sillä ironisen etäännyt-
tämisen avulla ahdistavaksi koettu asia tuntuu loittonevan ja siitä 
saa helpommin otteen (Wahlström �998, sit. Vakimo �00�, �8). 

Iän kohtaaminen. Haastattelemani käyttäjät puhuivat omasta 
ikääntymisestään enimmäkseen avoimesti ja suoraan. Heidän 
mielestään ikääntymismuutokset vaikuttavat vaatetarpeisiin mo-
nin tavoin, ja ne olisi ehdottomasti otettava huomioon vaatteita 
suunniteltaessa. Tämä aineisto ei siis toista esimerkiksi Susan 
Krauss Whitbournen ja Joel R. Sneedin (�00�, �60) tuloksia, joi-
den mukaan iän kieltäminen on yleistä keski-iässä ja lisääntyy 
edelleen noin 70 ikävuoteen asti. Aikuisen naisen ”iättömyys” oli 
käyttäjien mielestä kaunis, mutta täysin epärealistinen ajatus: 

eeva: Iätön mutta nuorekas. Aikuinen nainen, iätön mutta nuore-

kas. Se on muuten itte asias ihan nätisti määritelty. 

hannele: Joo.

eeva: Silloin kun olis aikuinen nainen, mä haluaisin olla kaheksan-

kymppisenäkin aikuinen nainen, iätön ja nuorekas. Harhaluulo. 

sonja: Niin, onks se harhaluulo? 
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eeva: Eiku mä mietin, siihen tulee kuitenkin se ikähaitari jossain 

vaiheessa. 

hannele: Iällensä siis joo. Iällensä mitään voi. 

Vaikka naiset tiesivät vanhenevansa ja hyväksyivät sen, oman ke-
hon ikääntyminen hämmästytti heitä. He kertoivat havahtuneen-
sa saatuaan itselleen kuvaannollisen peilin: törmättyään saman-
ikäiseen tuttavaan, kuultuaan muiden kommentteja tai nähtyään 
valokuvia itsestään. Liisa kertoi nähneensä kaupan kassalla opis-
keluaikaisen ystävänsä ja ajatelleensa, että tämä on vanhentunut 
todella paljon. Siitä lähti prosessi, jonka aikana Liisa ”alkoi nähdä” 
miten hänen omakin kehonsa oli vanhentunut. (Vrt. Kangas �997; 
Ballard ym. �00�, �7�–�76.) Sen sijaan konkreettisesta peilistä 
naiset eivät välttämättä näe ikäänsä:

paula: Kattokaa, siin on kyl mun ikä oikeen, tos valkosen puseron 

kans [Paula katsoo hänestä otettua valokuvaa, jossa hänellä on yllään 

Suunnittelija �:n työnäyte]. […] Eiku toi on hirmu hyvä kuva siis 

minusta. Siis tota ku mie katon ni mie muistan just. [naurahdus]

raili: Että mitä sää oot. No kuule.

paula: Mie unohan ku mie katon peiliin. [naurahdus]

raili: Niihän se useimmille käy varmaanki. Itehän ei sitä nää.

Naiset ovat kohdanneet myöhäisen vanhuuden läheistensä kautta. 
Aineistossa on liikuttavia kohtia, joissa naiset kertovat omaistensa 
vanhuudesta ja elämän viimeisistä päivistä. Eevan äiti oli ensim-
mäisen haastattelun aikaan ollut kaksi vuotta sairaalassa ja hän 
kertoo keskustelustaan äitinsä kanssa näin: 

eeva: Hirveen usein äiti, kun hän istuu siinä ja me sit juodaan kahvia 

tai syödään tai muuta. Hän rupee silittään mun kättä: ’Sul on niin 

kaunis jalka.’ Ja sit silittää omaa ryppystä ihoo, ja se sanoo että: ’Ei 

hyvä, on ryppynen’. No ku mä sanon, et äitikulta, kuule tossa iässä niin, 

sulle kuuluu ne rypyt, tulee olla. […] Ni, kyl edelleenki, ton ikänen 

ihminen niinku kattoo ja seuraa sitä omaa niinku vanhenemistaan.

Suunnittelija �:n tapa puhua ikääntymisestä kiertelemättä läpi 

molempien haastattelujen on tässä aineistossa poikkeus. Kun tul-
kitsin hänen iän kohtaavaa puhettaan suhteessa toisten ikää väis-
televään puheeseen, hän painotti iän merkitystä:

sonja: Nii. Et sitä kuitenki tehdään siis? Vaik kaik, hirveen monet 

suunnittelijat puhu niin kamalasti sen puolesta että, et iällä ei oo mi-

tään merkitystä.

suunnittelija �: On.

sonja: Kun suunnittelee. 

suunnittelija �: On.

sonja: Ja sit käytännös kuitenki tulee näitä ku katotaan konkreet-

tisesti niit vaatteita, ni sit siellä onki hirveen paljo semmosta ikäsidon-

naista.

suunnittelija �: On, kyllä se on ihan turha puhua ettei sitä ois. 

Sitä on sekä henkisesti että sitte ihan, ihan tota… fyysisesti.

Muidenkin suunnittelijoiden puheessa iän väistely ja kohtaami-
nen kiertyivät yhteen, vaikka heidän tapansa puhua oli monin 
paikoin ikää väistelevä. Ensinnäkin on muistettava, että kaikki 
haastattelemani suunnittelijat olivat määritelleet kohderyhmän 
kronologisen iän kyselyssä, jonka vastaajien joukosta heidät valit-
sin (Iltanen �00�). Luvussa � taas on kuvattu, miten monin tavoin 
kaikki suunnittelijat ottavat huomioon kohderyhmänsä biologisen 
iän piirteitä. Suunnittelijat painottivat persoonallisen iän merki-
tystä, jota monet kutsuvat ”henkiseksi iäksi”. Heidän mielestään 
myös sosiaalinen ikä on todella tärkeä. Suunnittelija � sanoo: ”Iä-
tön ei oo sitä että sä näyttäisit ikuisesti teini-ikäiseltä” ja jatkaa 
kuvailemalla lukuisin tavoin, miten pukeudutaan tietyn ikäisenä 
”oikein”. Kyse voi olla myös haastattelutekniikasta. Kun kysyin 
missä sopivuuden rajat kulkevat ja miten niitä ylitetään, suunnit-
telijatkin pystyivät piirtämään pukeutumisen ikäsidonnaisia rajo-
ja vaivattomasti (vrt. Vakimo �00�, �06–�07). 

3.3�ikäsidonnaiset�mielikuvat�
vaatteista

Brian Moeran (�006, 7�7–7�8)  esittää, että kulttuurisina tuottei-
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na vaatteet luovat, uusintavat ja kommentoivat yhteisöllisiä ihan-
teita. Edellä kuvatut arvottavat puhetavat koskivat lähinnä ikään-
tyvää kehoa, mutta suunnittelijat ja käyttäjät puhuivat arvottavasti 
myös vaatteista. Tässä luvussa kuvailen, millaisia ikäsidonnaisia 
mielikuvia haastattelemani suunnittelijat ja käyttäjät liittivät vaat-
teisiin. Aineistosta käy ilmi, että lähes kaikki vaatteiden elementit 
– kaulukset, pääntiet, hihat, vaatteiden mitoitus, materiaalit ja 
yksityiskohdat – saivat osakseen ikäsidonnaista arvottamista. Nos-
tan tässä esiin ne kategoriat, jotka toistuivat suunnittelijoiden ja 
käyttäjien haastatteluissa. Hyvin usein haastatellut henkilöt pu-
huivat vaatteisiin liittämistään ikäsidonnaisista mielikuvista vas-
takohtien ja ääriesimerkkien kautta. Nämä vastakohtaparit ja 
niiden väliin jäävä liukuma ääripäästä toiseen rakentavat osaltaan 
naisen sosiaalista ikää.�7 

Muodikas vai vanhanaikainen? Muotijärjestelmä tuottaa 
jokaiseen sesonkiin uuden valikoiman trendikkäitä vaatteiden 
piirteitä, kuten värejä ja yksityiskohtia. Vaatteiden yleislinjat, ku-
ten väljyysvarat, lahkeiden leveys ja helman pituus muuttuvat 
hieman hitaammin. Vaatteiden piirteitä arvioidaan jatkuvasti ja 
siirretään muodinmukaisesta vähemmän muodinmukaiseen ka-
tegoriaan. (Entwistle �006, 7��.)

Pintamuodin mukainen pukeutuminen on suunnittelijoiden ja 
käyttäjien mielestä useimmille �0–60-vuotiaille naisille liian nuo-
rekasta ja usein suoranainen ylilyönti. Suunnittelijoiden ja käyttä-
jien käsityksen mukaan nuoret pukeutuvat ”napapaitoihin” tai 
”lantiohousuihin”, joita keski-ikäiset naiset eivät missään nimessä 
voi käyttää, sillä heidän ei ole sopivaa paljastaa vatsaansa. Pinta-
muodin mukaisissa vaatteissa ongelmallisiksi piirteiksi koetaan 
erikoiset materiaalit, värit ja kuviot sekä runsaat yksityiskohdat 
kuten saumat, tikkaukset ja koristeet. Hannele kertoi käyneensä 
ravintolassa, jonka kuusikymmenvuotias työntekijä oli ”vetänyt 

�7 Brittiläinen sosiologi ja ikääntymisen tutkija Julia Twigg (�007) käy artikke-
lissaan läpi ikäsidonnaisia pukeutumistapoja (age-ordering of dress) omien 
käsitystensä ja kahden kaunokirjallisen teoksen perusteella. En ole kuitenkaan 
löytänyt aiempia empiirisiä tutkimuksia siitä, millaisia ikäsidonnaisia mieli-
kuvia suunnittelijat tai käyttäjät liittävät vaatteisiin, joten keskityn tämän lu-
vun analyysissä ensisijaisesti omaan aineistooni. 

lyhyen singlatun kirkkaanpunasen tukan, niittifarkut ja runsaasti 
niittivöitä” ja piti tällaista ulkoasua ylilyöntinä. 

sonja: […] Siis sä puhuit että, et sitten niinku ei pidä ylilyöntejä 

kuitenkaan, tai ei itse haluais tehdä niitä. Minkälaiset on sitte ylilyön-

tejä? Ihan vaatteissa.

hannele: Nii-i, se on hyvä kysymys. Toiset tietysti kokee asioita eri 

tavalla, mutta tota. […] Ylilyönti voi olla neljäkymppiselläkin se, et ei 

oteta yhtään huomioon sitä omaa kroppaa ja. Ja tungetaan samoihin 

vaatteisiin mitä on kakskymppisinä käytetty vaan, et otetaan se viime-

sin nuorisomuoti. 

Suunnittelijat ja käyttäjät välttelevät liian muodikkaan pukeutu-
misen riskejä suunnittelemalla ja valitsemalla vaatteita, joissa on 
vain vähän muotipiirteitä. He pitävät klassisina vaatteen piirteinä 
rauhallisia värejä, kuten mustaa, harmaata ja sinistä sekä näky-
mättömiä yksityiskohtia, kuten saumaan upotettuja taskuja ja  
sävy sävyyn valittuja nappeja. Suunnittelija � esitti, että keski- 
ikäiset naiset omaksuvat muodin piirteitä usein viiveellä, ja sen 
vuoksi jokin muodin kärjestä jäänyt vaatteen piirre voi olla heidän 
pukeutumisessaan muodikas. Haastattelemieni käyttäjien vaat-
teissa muutoksen sykli näyttääkin hidastuneen iän myötä. Myös 
käyttäjien vaatetarpeiden tärkeysjärjestys näyttää muuttuneen. 
He selittivät, etteivät ole enää kiinnostuneita pintamuodista,  
vaan haluavat noudattaa ”omaa tyyliään”. He kertoivat viime ai-
koina alkaneensa arvostaa vaatteiden miellyttävää tuntua ja  
kehon ikääntymismuutosten peittämistä enemmän kuin muodik-
kuutta. 

Muodikkuus on kuitenkin haastattelemilleni käyttäjille tär-
keää, sillä se kertoo naisen olevan kiinni nykyajassa ja siten nuo-
rekas. Keski-ikäisten naisten vaatteissa pienetkin viittaukset ajan-
kohdan muotiin riittävät tuomaan toivotun vaikutelman. 
Tutkimushetkellä tämä tarkoitti esimerkiksi hieman ”tavanomais-
ta” suurempia kauluksia, kapeampaa olkalinjaa, leveämpiä lahkei-
ta ja matalampaa vyötäröä sekä muotiväristä valmistettuja paitoja 
ja huiveja. Suunnittelija �:n työnäytettä, himmeästi kiiltävästä 
mustasta laskeutuvasta polyesterikankaasta valmistettua housu-
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pukua, pidettiin yksimielisesti onnistuneena klassisuutta ja muo-
dikkuutta yhdistävänä asuna (kuva 9).

Klassisen pukeutumisen vaarana on luiskahtaminen vanhan-
aikaisuuden puolelle. Vaikka klassisten housujen lahkeet ovat 
melko kapeat, ne eivät saa kaventua liikaa, sillä suunnittelijoiden 
ja käyttäjien mielestä ”porkkanamalliset” lahkeet näyttivät haas-
tatteluhetkellä vanhanaikaisilta. Klassisen jakun mitoitus taas on 
melko väljä, mutta se ei saa olla liian väljä jottei antaisi vaikutel-
maa �980-luvun mitoituksesta. 

Monien suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä niissä vaatteis-
sa, jotka suunnittelijat olivat valinneet arvioitavaksi haastatteluis-
sa, oli ylitetty vanhanaikaisuuden raja. Esimerkiksi Suunnittelija 
�:n takki on valmistettu ruskeasta villaneuloksesta, ja muutamat 
suunnittelijat ja käyttäjät pitivät materiaalia vanhanaikaisena, 
sillä se muistuttaa �960–70-luvuilla käytettyä jerseytä. Suunnitte-
lija �:n työnäytteenä oleva asu sai eniten kritiikkiä vanhanaikai-

suudesta. Tämän työnäytteen jakussa ja housuissa käytetty mate-
riaali muistutti käyttäjien mielestä menneiltä vuosikymmeniltä 
tuttua teryleeniä. Asuun kuuluva tekokuitupitoisesta neuloksesta 
valmistettu paitapusero brodeerattuine etuliepeineen oli monien 
käyttäjien mielestä tätimäinen (kuva �0). Käyttäjät itse kertoivat 
suosivansa yleensä kauluksettomia neulospaitoja. Paitapuseroa he 
käyttivät useimmiten topin päällä eräänlaisena rentona jakun 
korvikkeena.

Haastatteluista käy ilmi, että myös todella vanhanaikaiseksi 
käyneitä vaatteita suunnitellaan, valmistetaan, myydään ja ostetaan 
edelleen. Yksi suunnittelijoista kertoo, että hänen työnantajansa 
valmistaa kello- ja vekkihameita sekä polyesteristä tehtyjä kuviolli-
sia mekkoja varsinaisen malliston ulkopuolella. Niiden kysyntä ei 
ole kovin suurta, mutta kysyntää on sen verran että valmistus kan-
nattaa. Varsinaiseen mallistoon niitä ei haluta ottaa, sillä siellä ne 
ovat ”rasite” herättämiensä ikäsidonnaisten mielikuvien vuoksi. Ne 
jälleenmyyjät, joiden asiakkaat näitä vaatteita ostavat, osaavat kysyä 
tarvitsemiaan tuotteita malliston ulkopuolelta. 

Kiinnostava tilanne syntyy, kun aiempien vuosikymmenten 
muotia kierrätetään. Haastatteluhetkellä muodissa oli �970-luvun 
vaatteiden piirteitä, kuten tiukat yläosat, A-linjaiset ja polvipitui-
set hameet, levenevät lahkeet ja laskettu vyötärö. Haastattelemani 
naiset suhtautuivat kertaustyylisiin vaatteisiin huvittuneesti: he 

Kuva 9. 
Suunnittelija 
1:n työnäyte.

Kuva 10. 
Käyttäjät 
arvioimassa 
Suunnittelija 
4:n työnäy-
tettä.
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olivat ne jo kertaalleen kokeneet, ja halusivat nyt jotain uutta. 
Samalla käyttäjät olivat kuitenkin sitä mieltä, että nuorten naisten 
päällä kertaustyyliset vaatteet voivat näyttää tuoreilta ja raik-
kailta. 

Naisellinen vai miesmäinen? Ikääntyminen ja vaatteet ovat 
sukupuolittuneita ilmiöitä (Entwistle �000a, ��9; Kangas & Ni-
kander �999). Haastatteluista käy ilmi, että biologinen ja sosiaali-
nen sukupuoli rakennetaan vaatteisiin niitä suunniteltaessa ja 
valittaessa (vrt. Saarikangas �00�b, ��8). Haastattelemani käyttä-
jät haluavat tulla nähdyksi naisina, ja etsivät rajoja joiden sisällä 
se on mahdollista. Näyttää siltä, että naiset tavoittelevat ”hedel-
mällistä” eli lisääntymiskykyä korostavaa ulkonäköä läpi elämänsä 
(vrt. Gagné & McGaughey �00�, 8��–8��, 8�8; Rossi �00�, ��6–
��8). Tämä näkyy siinä, että käyttäjät suosivat esimerkiksi rintoja 
maltillisesti korostavia vaatteita, kuten melko syviä v-päänteitä.

Toisaalta liian seksuaalinen ulkonäkö on riski. Eri-ikäisille 
riski näyttäytyy hieman erilaisena: nuori seksuaalinen nainen 
leimataan huonoksi (Nykyri �996, 8�–8�), mutta vanha seksuaa-
linen nainen naurettavaksi (Grogan �999, ��7–��0; Vakimo �00�). 
Suunnittelijat ja käyttäjät tuomitsivat seksuaalisuutta korostavan 
pukeutumisen mauttomaksi ylilyönniksi keski-ikäisten ja sitä 
vanhempien naisten keskuudessa (vrt. Greenberg ym. �00�, ��). 
Haastattelemani henkilöt pitivät liian naisellisina paljastavia vaat-
teita ja röyhelöiden kaltaisia yksityiskohtia. Myös joihinkin mate-
riaaleihin, kuten Suunnittelija 6:n työnäytteessään käyttämään 
tekonahkaan (kuva ��), liittyi voimakkaasti sukupuolittuneita 
mielikuvia: 

suunnittelija 7: Joo ja sitten tämä. Nahkahousu. Hoh.

sonja: Mikäs [naurua] siinä huokailuttaa?

suunnittelija 7: No, tästä tulee kanssa niin… niin semmosia, 

mielikuvia kun tulee. […] Sanosin et kun se, varsinki Saksan reissuil-

la näki niin paljon siellä epämääräsillä tytöillä näitä just näitä teko-

nahkavaatteita. 

Keski-ikäiset naiset ja heille suunnittelevat henkilöt joutuvat pun-
nitsemaan, miten ilmaista naisellisuutta. Normeja rikkoviin nai-

siin suhtaudutaan vihamielisen asenteellisesti, mutta perinteitä 
noudattaviin naisiin taas hyvää tarkoittavan seksistisesti (Glick ja 
Fiske �996, sit. Cuddy & Fiske �00�, 8). Suunnittelijat ovat ratkai-
suissaan varovaisempia kuin käyttäjät, ja suosivat peittäviä vaat-
teita, kuten suoria ja väljiä jakkuja (vrt. Entwistle �000a, ��8; 
Vakimo �00�, ��0–���). Riskien välttelyn strategian vaarana on 
päätyä epäseksuaaliseen, jopa maskuliiniseen vaikutelmaan. Esi-
merkiksi Suunnittelija �:n työnäytteeseen kuuluvassa jakussa 
käytetty sinisen sävy, ylös asti jatkuva napitus ja paitakaulukset 
(kuva ��) olivat suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä maskulii-
nisia vaatteen piirteitä, eivätkä he pitäneet niistä:

katri: Jotennii tulloo niinku työvaate mieleen tästä kauluksestak-

kii.

outi: Nii.

katri: Minusta niinku tulloo, miesten semmonen, mitä on niitä 

Kuva 11. 
Suunnittelija  
6:n työnäyt-
teeseen  
kuuluvat  
housut.
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työtakkia mieleen. Että on meijän miehilläkkii tuolla remontissa niitä 

työ. Ihan semmosia.

mari: Remonttitakkia. [naurahdus]

katri: Eiku semmosia työvuatteita ku on olemassa. Minusta tulloo 

ihan heti semmonen. Ja niissähän on sama, tämmöset just nämä.

outi: Enstex-kangasta. [naurua]

katri: Enstex-kankaasta olevat työvuatteet tulloo tästä mieleen.

Osa haastattelemistani naisista ja heidän äideistään kertoi joutu-
neensa luopumaan ikääntymisen vuoksi vaatteista, jotka olivat 
aiemmin olleet tärkeä osa heidän minäkuvaansa. Korkokengistä 
luopuminen heijastui monien käyttäjien vaatevalintoihin: heidän 
mielestään matalakantaisten kenkien kanssa ei voi käyttää puoli-
hametta, joka taas on monille haastattelemilleni naisille naiselli-
suuden symboli. Jalkojen ikääntymismuutokset olivat siis johta-
neet välillisesti sukupuolen ilmaisun kaventumiseen. Liisa kertoi, 
miten pahalta hameista luopuminen hänestä tuntui:

liisa: [M]ulla on kaks vuotta sitten leikattu oikee jalkapöytä. Siitä 

semmonen vanhan tapaturman jälkeinen jäykistys tehtiin ja. Kyl mul 

on ollu siis kova paikka se että, ei [korolliset] kengät sovi jalkaan. Ja 

oli kova paikka luopua hameista. Mul on ollu yhtä paljon hameita ja 

housuja. Mul oli paljon vaatteita, housuja, mut silti niist hameist luo-

puminen oli kova paikka. […] Se oli, siis se oli kyl niin hirvee paikka. 

Tyylikäs vai mauton? Suunnittelijat kertoivat tarjoavansa keski-
ikäisille ja sitä vanhemmille naisille mieluiten tyylikkäinä pitämi-
ään pelkistettyjä vaatteita, joiden värit ja kuviot ovat neutraaleja 
ja yksityiskohdat maltillisia. Käyttäjät olivat samaa mieltä siitä, 
että mitä vanhempi nainen on, sitä hillitympiä vaatteita hänen 
tulisi käyttää. Esimerkiksi ”hurjat leopardikuviot ja ketjut ja fril-
lapuserot” olivat Hannelen mielestä hänen ikäisillään naisilla 
mauttomia. Yksinkertaisuuden ihanne voi olla edellisten sukupol-
vien perua – vanhempien makukäsitysten toistoa tai kapinaa 
vanhempia kohtaan (Grove-White �00�, �00; Iltanen �00�). Se 
voi juontaa myös yleisistä ulkonäköä koskevista normeista tai 
suunnittelijoiden ammatillisista ihanteista. 

sonja: Mitäs sitte huono suunnittelu tolle, tolle ikäryhmälle? Min-

kälaista ois huono suunnittelu?

suunnittelija �: No jos tekee semmosta hyvin vartalonmyötästä, 

hyvin semmosta, miten mä sen sanosin, hyvin semmosta… no, kyllähän, 

osa porukasta käy tansseissa, ne haluu hirveesti semmosta rimpsua ja 

näyttävää ja räävikästä, joka suunnittelijan mielestä on aivan kauheen 

mautonta. [naurahdus] […] Et tavallaan se… se, se on niin vaativa että 

se hyvin harvalle, niinku tän ikäselle ihmiselle enää sopii. 

sonja: Mm.

suunnittelija �: Et se on vähän semmosta niinku, liika pra-

meen näköstä. Koska se on, se on jo nuoremmillekki se, vähän tuntuu 

että. Et ne on tommoset teinitytöt ja kakskymppiset jotka, jotka voi 

kaiken näkösiä, erikoisii leikkauksii käyttää ja, ja kaikkee niinku tom-

mosta. Tavallaan vähän pistää överiksi. Et on paljo yksityiskohtia. 

Paljastavat vaatteet uhkaavat keski-ikäisen ja sitä vanhemman 
naisen tyylikkyyttä. Suunnittelijat ja käyttäjät olivat yksimielisiä 
siitä, että esimerkiksi lyhyet hameet ja shortsit, hihattomat paidat 
ja ohuet materiaalit ovat tyylittömiä. Aila arvosteli: ”Onko pakko 
näyttää, jos on […] paksut reidet ja pattipolvet. Ei nii ehdoin tah-
doin pidä pukeutuu city-shortseihin kuuskymppisenä, jos on suo-

Kuva 12. 
Käyttäjät 
arvioimassa 
Suunnittelija 
4:n työnäyt-
teeseen kuulu-
vaa takkia.
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nikkaat sääret […].” Peittävyyden tuoma tyylikkyys on niin tär-
keää, että se menee haastattelemieni naisten mielestä monien 
käytännöllisten vaatteen piirteiden ohi. Siksi kuumallakin ilmalla 
on tärkeämpää peittää käsivarret toisten katseilta kuin valita vii-
lein, hihaton paita. 

sonja: Nii. Mites sitte liian nuorekas? Onks semmosta?

inka: Kyllä ne varmaan on nää, jotka paljastaa sitten taas. Napa 

näkyy. 

Kuva 13. 
Käyttäjän 
lempiasu: 
housupuku 
ja toppi.

Kuva 14. 
Käyttäjän 
lempiasu: 
farkut ja 
neulepaita.

jaana: Joo, joskus näkee semmosia, että on ihan. Juuri ja juuri peit-

tää [naurahdus] takamuksen niin ei se. Se ei taas, ainakaan tän ikä-

selle sovi enää että. Rajansa kaikella. [naurahdus] Et siinä tulee jo 

vähä hyvä maku, makuhomma vähän siinä että. [naurahdus]

Suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä hyvän maun mukainen 
pukeutuminen on niin tärkeää, että pienikin poikkeama vaatii 
selityksen. Aineistossa on muutama kohta, joissa naiset koettele-
vat tietoisesti hyvän maun rajoja ja tuovat rajojen koettelun esiin 
myös sanallisesti. Kuvassa �� näkyy nainen, joka on valinnut lempi-
asukseen pellavasta valmistetun housuasun ja neulostopin, jossa 
on reikiä vatsan kohdalla. Todellisuudessa rei’istä ei näy juuri mi-
tään, mutta naisen mielestä paita oli rohkea valinta. Kuvassa �� 
esiintyy toinen haastattelemani käyttäjä lempiasussaan. Hänen 
yllään on farkkujen lisäksi neulepaita, johon on kirjailtu eläinten 
kuvia ja tekstiä. Tämä nainen otti monta kertaa haastattelujen 
aikana puheeksi, että useimmat hänen ystävistään pitivät paitaa 
tyylittömänä, sillä yleisen mielipiteen mukaan ”aikuisten naisten 
tulisi pukeutua yksinkertaisen tyylikkäästi”. 

Molemmat naiset tekivät selväksi, että he tietävät millaisia 
tulkintoja paidasta voi tehdä ja uhmasivat näitä tulkintoja tietoi-
sesti. Kritisoimalla itseään naiset näyttivät vievän muilta mahdol-
lisuuden arvostella heitä huonosta mausta. Vaatteiden saamat 
ikäsidonnaiset tulkinnat ovat kiinteästi sidoksissa tulkinnan kon-
tekstiin ja tulkitsijan omiin kokemuksiin. Kun nuorempana naise-
na, vaatesuunnittelijana ja tutkijana katson näitä kuvia, en itse näe 
niiden olevan minkäänlainen riski ”hyvän maun” noudattamiselle. 
Suomalaisten myöhäistä keski-ikää elävien naisten keinot koetel-
la sosiaalisia ikärajoja voivatkin olla vaikeita havaita ja tulkita, jos 
tulkitsija on mies, toisen ikäinen tai hänen kulttuuritaustansa on 
erilainen. 

Tässä luvussa esittelemissäni vaatteisiin liitetyissä ikäsidonnai-
sissa mielikuvissa toistuu sama rakenne. Tavoitteena on nuorek-
kuus, ja vaarana sosiaalisen iän ilmaisun häilyvät rajat ja rajanyli-
tykset (vrt. Fairhurst �998; Vakimo �00�, �8). Keski-ikäinen 
nainen ei saa olla ”ikiteini” eli pukeutua kovin muodikkaasti, su-
kupuolisuuttaan korostavasti ja paljastavasti. Mutta jossain kulkee 
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raja, jonka jälkeen vaatteet ovat tyylittömiä peittävyytensä vuoksi. 
(Vrt. Green �00�.) Keski-ikäisen naisen ei suunnittelijoiden ja 
käyttäjien mielestä ole suotavaa pukeutua vanhahtavasti, suku-
puolineutraalisti ja täysin peittäviin vaatteisiin. Erityisen paljon 
kielteistä palautetta sai Suunnittelija 8:n työnäytteeseen kuuluva 
väljä liivi, jota käyttäjät kutsuivat ”kaavuksi”, ”michelinsuojaksi” ja 
”ruumiinpeitoksi”. Kuva �� kertoo tilanteesta, jossa haastattelema-
ni nainen kertoo sanallisesti, ilmeellään ja asennollaan, että tämä 
vaate sai hänet tuntemaan itsensä todella vanhaksi. 

Joitakin ikäsidonnaisia mielikuvia herättäviä vaateratkaisuja 
tarvitaan kehon ikääntymismuutosten vuoksi. Esimerkiksi jousto-
vyötärö on käytännöllinen ja monille käyttäjille mieluinen vaate-
ratkaisu, mutta näkyvä rypytys leimaa käyttäjänsä ”vanhaksi ja 
lihavaksi”. Asiaa mutkistaa, että vaatteiden saamat ikäsidonnaiset 
mielikuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Tätä kuvaa se, miten 

käyttäjät ja suunnittelijat suhtautuivat ”mummonmekkoon” – 
tummaan tai kukalliseen mekkoon, joka on joko hyvin jäykkä tai 
laskeutuva ja rypytetty. Mummonmekko on vaate, jota käyttäjien 
omat äidit käyttivät naisten lapsuudessa ja nuoruudessa, ja jota 
tyttäret käyttävät nykyään. Myöhäistä keski-ikää eläville naisille 
taas on lähes mahdotonta pukeutua mummonmekkoon siihen 
liitettyjen voimakkaiden ikäsidonnaisten mielikuvien vuoksi, joita 
heidän ikääntyvä kehonsa vain korostaisi. (Lisää keskustelua 
mummonmekosta luvussa �.�.)

3.4� ristiriitaiset�asenteet�ikätekojen�
taustalla

Suunnittelijoiden ja käyttäjien tavat katsoa puettua ikääntyvää 
kehoa ja puhua siitä heijastavat haastateltujen henkilöiden, hei-
dän taustaorganisaatioidensa ja edustamansa kulttuurin näke-
myksiä iästä ja ikääntymisestä. Jos tarkastellaan vain puhetapoja 
ja kielenkäyttöä, käyttäjien ikäasenteet vaikuttavat huomattavasti 
kielteisemmiltä kuin suunnittelijoiden. Asenteet puhetapojen 
taustalla näyttävät kuitenkin olevan samankaltaisia: nuorekkuut-
ta ihailevia, mutta ristiriitaisia. Tutkimuksissa on havaittu, että 
ihmisten ikäasenteet ja -stereotypiat ovat usein kielteisiä, myös 
iäkkäiden ihmisten omat ikäasenteet (Chasteen ym. �00�; Levy 
�00�; Levy & Banaji �00�; Ragan & Bowen �00�). Toisaalta ih-
misillä on monia myönteisiä ikästereotypioita ja -asenteita (Cuddy 
& Fiske �00�, 8; Kite & Smith Wagner �00�, ���) ja erityisesti 
naiset näyttävät ikääntyessään hyväksyvän oman kehonsa entistä 
paremmin (Cachelin ym. �00�; Lynch �000).�8

�8 Kielteiset ikästereotypiat voivat korostua tutkimustuloksissa, koska iäkkäitä 
ihmisiä koskeva tieto saatetaan muistaa valikoiden: kun stereotypiasta myön-
teisessä mielessä poikkeava iäkäs henkilö kohdataan, hänen ajatellaan olevan 
poikkeus (Levy �00�). Tuloksia on luettava kriittisesti, koska ihmiset ovat 
toisinaan hyvin herkkiä tulkitsemaan kaiken kohtaamansa kielteisen käytök-
sen johtuvan heidän iästään (Palmore �00�). Toisaalta monet eivät halua 
myöntää kohdanneensa kielteisiä ikäasenteita, eivätkä siksi raportoi niistä 
(Palmore �00�), tai he saattavat ilmoittaa suhtautuvansa iäkkäisiin ihmisiin 
myönteisesti, vaikka heidän käyttäytymiseensä vaikuttavat asenteet ovat to-
dellisuudessa kielteisiä (Levy �00�). 

Kuva 15. 
Käyttäjä 
arvioimassa 
Suunnittelija 
8:n työnäy-
tettä.
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Sen paremmin suunnittelijat kuin käyttäjätkään eivät kokeneet 
puhuvansa erityisen ageistisesti. Kielteiset ikäasenteet voivat jää-
dä ihmisiltä tiedostamatta, sillä ne hyväksytään laajasti ja niitä 
vahvistetaan vastakkaisesta informaatiosta huolimatta (Braith-
waite �00�, ���, ��7; Levy & Banaji �00�, �0–��, 6�). On myös 
katsottava haastattelupuheen pinnan alle: selkeästi kielteinen ja 
haitallinen käytös on helppo huomata ageistiseksi, mutta myös 
ylitsevuotavan myönteisen asennoitumisen taustalla voi olla ageis-
mia (Krauss Whitbourne & Sneed �00�, ��9; Pasupathi & 
Löckenho≠ �00�, ��8–��9). Tapa jolla suunnittelijat kielsivät iän 
merkityksen ja korostivat kohderyhmän nuorekkuutta voikin olla 
osoitus kielteisistä ikäasenteista (vrt. Levy �00�; Westerhof, Bar-
rett ja Steverink �00�). Sen sijaan käyttäjien paikoitellen hyvin 
kielteiseltä vaikuttava puhetapa ei välttämättä tarkoita sitä, että he 
toimisivat arkielämässään ageistisesti (vrt. Braithwaite �00�, 
���–��7; Pasupathi & Löckenho≠ �00�, ��0). On myös muistet-
tava, että osa suunnittelijoista kuului jo haastatteluja tehdessäm-
me käyttäjien kanssa samaan ryhmään, tai he tulevat kuulumaan 
siihen suhteellisen pian. Jos suunnittelijoita olisi haastateltu ei-
ammatillisessa roolissa, keski-ikäisinä naisina, heidän puhetapan-
sa olisi saattanut olla enemmän käyttäjien puhetavan kaltainen. 

Ilka Kangas ja Pirjo Nikander (�999, �0) huomauttavat, että 
ihmisillä on tarve tulkita ”oikean vanhuuden” koskevan muita, oli 
oma ikä mikä tahansa. Ehkä haastattelemani henkilöt pelkäsivät 
ikääntymistä (fear of age: Wolf �99�, �06–��8; Fairhurst �998), 
mutta voi olla että he pelkäsivät pikemminkin ikästereotypioiden 
kohteeksi joutumista (stereotype threat: Krauss Whitbourne & 
Sneed �00�, �66).�9 Aineistossa toistuvat stereotypiat ovat ”säälit-
tävä, huomaamaton ja sukupuoleton” tai ”groteski�0, naurettava ja 

�9 Kaikki riittävän pitkään elävät tulevat osaksi iäkkään ihmisen stereotypiaa 
(Greenberg ym. �00�, �8; Levy �00�). Stereotypioiden myönteinen puoli on, 
että niiden ansiosta on helpompi arvioida muita ihmisiä ja olla heidän kans-
saan vuorovaikutuksessa (Braithwaite �00�, ���; Cuddy & Fiske �00�, ��). 
Kielteistä stereotypioissa on epätarkkuus: ne eivät ota huomioon ryhmien 
sisäistä moninaisuutta ja yksilöiden välisiä eroja. Stereotypiat myös lietsovat 
tunteenomaisia ja usein todellisuuden kanssa ristiriidassa olevia ennakkoluu-
loja.

�0 Groteskin käsitteen loi keskiajan karnevalismia tutkinut Mihail Bahtin 

yliseksuaalinen” ikääntyvä nainen. Molemmat näkemykset uhkaa-
vat ikääntyvien naisten identiteettiä. He koettavat vältellä stereo-
typioita valitsemalla vaatteita, jotka ovat länsimaisten nuoruutta, 
hoikkuutta ja terveyttä korostavien ihanteiden mukaisia. Näin 
toimiessaan he astuvat kohti toista uhkaa, sillä länsimaisen kau-
neusihanteen on todettu olevan naisia alentava (Hänninen & 
Sarlio-Lähteenkorva �00�, �88; Milkie �00�, 8�9–8��), ja sen 
noudattamisen terveydelle ja hyvinvoinnille haitallista (Redmond 
�00�; Rudd & Lennon �000, ���).�� 

Kohtaamistaan kielteisistä ikäasenteista ja harjoittamastaan 
ageismista huolimatta haastattelemani käyttäjät näyttävät hyväk-
syvän fyysisten ikääntymismuutosten väistämättömyyden ja sa-
malla itsensä. Sitä, että ageismista huolimatta ihmiset suhtautuvat 
itseensä positiivisesti, kutsutaan hyvinvoinnin paradoksiksi (pa-
radox of well-being: Mroczek & Kolarz �998). Naisten ulkonäköä 
koskevan ahdistuksen esitetään yleensä juontuvan ihanteiden ja 
todellisuuden välisestä kuilusta, mutta ”täydellisyyden” saavutta-
minen ei sekään välttämättä tuo helpotusta. Esimerkiksi valoku-
vamallien työtä tutkinut ja työtä itsekin harjoittanut Patrícia So-
ley-Beltran (�00�, ��0) huomauttaa, että kauneusihanteiden 
ilmentyminä pidetyt mallit ovat usein hyvin epävarmoja omasta 
ulkonäöstään. 

Hyvinvoinnin paradoksia voi selittää se, että iän myötä ihmisil-
le kehittyy selviytymisstrategioita (Kite & Smith Wagner �00�, 
��9; Krauss Whitbourne & Sneed �00�, ���–���). Omien koke-
musten myötä ihmisten käsitykset ikääntymisestä muuttuvat 
realistisemmiksi ja siksi myönteisemmiksi. Ikääntyessä ihmisten 
arvot muuttuvat usein siten, että terveys, oma identiteetti, sosiaa-
liset suhteet ja toimeentulo nousevat ulkonäköä tärkeämmiksi. 
(Lynch �000; Smith & Freund �00�.) Itsensä ja ikääntymisensä 
hyväksyminen on ollut Eevan mukaan ”pitkä ja kivinen taival”, 

(�00�/�96�). Harri Kalhan (�00�, ��9) mukaan groteski on yhteydessä ha-
luun kontrolloida soveliaisuuden rajoista pursuilevaa naisen ruumiillisuutta. 

�� Kielteisten stereotypioiden kohteeksi joutumisella on havaittu olevan hyvin 
konkreettisia seurauksia: se huonontaa suoriutumista tehtävistä (Roberts 
�00�), muistia ja käsialaa (Levy �00�) ja itsetuntoa (Bowd �00�). Myönteis-
ten stereotypioiden kohteena olemisen taas on havaittu parantavan toiminta-
kykyä ja jopa elinikää (Levy �00�). 
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mutta lopputuloksena on helpotus. Samasta prosessista kertoo 
myös Liisa:

liisa: […] Sit kun mää olin riittävän kauan työstäny sitä tilannetta. 

Et niinku ylittäny sen ikääntymisen kynnyksen, ja sen että, ettei, enää 

ei o nuori, niin sen jälkeen on ollu hirveen helppoo hyväksyä se tilan-

ne. Ja on paljo parempi elää, ku sen on hyväksyny, eikä yritä […] pysyä 

hirveen nuorena.

Merkitystä voi olla myös sillä, kenet otetaan vertailukohdaksi. 
Susan Krauss Whitbourne ja Joel Sneed (�00�, ���, ���, ���–�60) 
huomauttavat, että ikääntyessään ihmiset laskevat omaa vaati-
mustasoaan tai muuttavat identiteettiään, jotta voisivat edelleen 
olla tyytyväisiä itseensä. Haastattelemieni naisten strategiana ei 
näytä kuitenkaan olevan niinkään itsensä, vaan muiden alentami-
nen. Käyttäjät eivät vertaa ainakaan haastattelupuheessa itseään 
nuoriin naisiin, vaan pikemminkin niihin ikäisiinsä, jotka ovat 
epäonnistuneet nuorekkuuden tavoittelussa (vrt. Grogan �999, 
���–���). Naiset vertaavat itseään myös kielteisiin ja epärealisti-
siin stereotypioihin, jotka laahaavat todellisuuden jäljessä. Näiden 
vertailujen myötä he tuntevat itsensä ikäisiään nuoremmiksi, ja 
sama on todettu muissakin tutkimuksissa (ks. esim. Westerhof, 
Barrett ja Steverink �00�). 

On todettu, että yleiset pukeutumisnormit ovat muuttuneet 
väljemmiksi (Grove-White �00�, �9�), naisten pukeutuminen on 
sallivampaa kuin miesten (Entwistle �000a, ���; Negrin �000, 
97; Weitz �00�, 68�) ja ikäsidonnaiset normit ovat aiempaa laaja-
katseisempia (Iltanen �00�). Pidentyneen aikuisuuden käsitteellä 
tarkoitetaan sitä, että aikuisuus työntää vanhuutta yhä myöhem-
mäksi ja ikärajoja on yhä vaikeampi määritellä (Nikander �999, 
�0–��). Puhutaan myös yhdenikäisyyden kulttuurista, jolla tar-
koitetaan sitä, että ikään sidotut käyttäytymisnormit ovat jopa 
katoamassa, ja iästä on tulossa ihmisten omavalintainen asia (Ni-
kander �999, ��–�6). 

hannele: Nyt kaikki kulkee samoissa svetareissa ja farkuissa, ja mi-

tään eroo [ei] oo nollasta sataan, kaikki on samanlaisissa vaatteissa.

Muutamat suunnittelijat ja käyttäjät esittivät, että nuoruutta ja 
hoikkuutta painottavat kauneusihanteet saattavat olla hitaassa 
muutoksessa sallivampaan suuntaan. Toistaiseksi ”epätäydellisen” 
kehon paljastaminen vaatii kuitenkin todella paljon rohkeutta. 
Sen paremmin suunnittelijoiden työssä kuin käyttäjien vaatevalin-
noissakaan ole nähtävillä merkkejä brittiläisen visuaalisen kult-
tuurin tutkijan Lynda Neadin (�997, 6�–6�, 76–77, 80) kuvaile-
masta feministisestä vastarinnasta, jolla hän tarkoittaa ihanteiden 
haastamista tuomalla ikääntyvä keho näkyville. Näyttää siltä, että 
ikäsidonnaiset pukeutumisnormit säätelevät edelleen vaatesuun-
nittelijoiden työtä ja käyttäjien vaatevalintoja. Naisten on arvioi-
tava jatkuvasti, miten heidän muuttuva kehonsa suhtautuu kult-
tuurin muuttuviin ikänormeihin, ja tavoiteltava ikäiselleen sopivaa 
ulkoasua. Arvokkaasti vanhenemisen, kypsymisen ja seestymisen 
voikin nähdä kulttuurisena imperatiivina (Kangas �997, �69) – on 
hyväksyttävä ”totuus” omasta ikääntymisestä:

eeva: Mm. Joo. Niinku ylilyönneistä mulle lähinnä tulee mieleen, 

mieleen amerikkalaiset.

hannele: Niin tulee.

eeva: Jenkkinaiset, ja kukkahatut ja semmoset niinkun, yliluonnol-

linen niinku pirteys ja nuoruuden hakeminen että. Ku on viittä vaille 

vainaa ja kirstuun menossa ja yrittää näyttää kakskymppiseltä. […]

hannele: Kyllä sen todella näkee, näit kadulla näit naisii, joil on 

vaikee. Jotka on ollu kaunottaria ja jotka on ollu pitkäsäärisiä ja hyvän 

näkösiä. Ni niil on vaikee muuttaa sitä käsitystä itsestänsä. 

eeva: Just, joo.

hannele: Et sit tulee, siit tulee kans niit ylilyöntejä. Et niinku sul-

jetaan silmät silt totuudelta.
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4.1� ulkoasun�rakentamisen�taidot�ja�
tiedot

Aiemmissa luvuissa olen esittänyt, että ikätekoja tehtäessä pyri-
tään vastaamaan biologisen iän tuomiin tarpeisiin (luku �) ja 
puetun ikääntyvän kehon saamiin tulkintoihin (luku �). Tässä 
luvussa lähestyn ikätekoja vaatesuunnittelijoiden ja käyttäjien 
ammatillisessa ja arkisessa toiminnassa rakennettuna ilmiönä. 
Lähtökohtani on, että vaatteet ovat yhteisöllisesti rakennettuja 
kulttuurituotteita (cultural products: Frosh �00�, 6�6–6�0; Neg-
rin �000). Puettu ikääntyvä keho ei siis vain ”rakennu”. Suunnit-
telijat ja käyttäjät rakentavat puetun kehon sosiaalista ikää aktii-
visesti, mutta taitojensa, vakiintuneiden käytäntöjen ja 
valta-asetelmien rajoittamana.�� 

Aineistosta käy ilmi, että suunnittelijoiden ja käyttäjien tavoit-

�� Ulkoasun muokkaamisesta on puhuttu kehon tekniikkana (technique of the 
body) (Mauss �97�, sit. Entwistle �000a, ��8), naisistumisen tekniikkana 
(technique of feminization) (Gagné & McGaughey �00�, 8�9), kauneustekno-
logiana (technology of beauty) (Gagné & McGaughey �00�, 8��) ja minän 
teknologiana (technology of self) (Grove-White �00�, �0�). 

teena on pukea ikääntyvä keho ”sopivaksi”. Sopivan ulkoasun 
luominen edellyttää tietoja ulkoasua koskevista normeista sekä 
taitoja ja kykyjä, joilla standardien mukainen ulkoasu voidaan 
saavuttaa (appropriateness: Black �00�, ��–98; expressive compe-
tence: Haug ym. �999, ��9–��0). 

Suunnittelijoiden ja käyttäjien näkökulma ulkoasun rakenta-
misen vaatimiin taitoihin ja tietoihin on erilainen. Käyttäjien nä-
kökulmaa leimaa se, että he muokkaavat omaa ulkoasuaan johon-
kin tiettyyn tilanteeseen sopivaksi. Naiset neuvottelevat ikääntyvän 
kehonsa luomien fyysisten tarpeiden ja kohtaamiensa sosiaalisten 
odotusten keskellä kuhunkin hetkeen sopivan ratkaisun. He tun-
tevat oman kehonsa, vaatehistoriansa ja varallisuutensa, ja valit-
sevat vaatteet omia mieltymyksiään ja itselleen tuttuja sosiaalisia 
tilanteita varten. 

Aiempien tutkimusten mukaan ulkoasun rakentaminen näyt-
täytyy naisille tyypillisenä, itsestään selvänä perustaitona, jota ei 
huomata tai arvosteta (Black �00�, 8�; Haug ym. �999; Negrin 
�000). Se on kuitenkin opittu ja opiskelua vaativa taito (Gagné & 
McGaughey �00�; Gottfried �00�; Jamieson �00�; Soley-Beltran 
�00�; Weitz �00�). Osa haastattelemistani käyttäjistä väitti ”osan-
neensa aina pukeutua”, mutta toiset olivat oppineet vasta ajan 
myötä, miten vaatteilla luodaan haluttuja vaikutelmia (vrt. Grove-
White �00�, �09). Pamela Abbottin ja Francesca Sapsfordin 
(�00�, �6) mukaan brittiläisten nuorten naisten aikuistuessa he 
opettelevat esittämään naiseutta vaatteiden avulla. Samaan tapaan 
haastattelemani naiset kertoivat, että jokaisessa ikävaiheessa hei-
dän oli ollut opeteltava ilmaisun tavat uudestaan, sillä ikääntymi-
nen muuttaa kehoa, vaatteet muuttuvat muodin myötä, normit 
muuttuvat ajan kuluessa ja eri-ikäisiltä vaaditaan erilaista ulko-
asua (vrt. Cruikshank �00�). 

Naiset kertoivat imeneensä osan ilmaisullisista taidoista it-
seensä lapsina seuratessaan äitiensä ja vanhempien sisarustensa 
pukeutumista. Haastattelemani naiset olivat olleet lapsuudessaan 
ja nuoruudessaan määrätietoisen ohjailun ja opastuksen kohtee-
na, jolla heistä pyrittiin koulimaan ”oikeanlaisia” naisia, ja saivat 
yhä ohjeita ulkoasunsa rakentamiseen läheisiltä ihmisiltä. (Ilta-
nen �00�; vrt. Black �00�, 79, �8�.) Patricia Gagnén ja Deanna  

Sosiaalisen iän rakentamisen 
käytännöt4
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McGaugheyn (�00�, 8��) mukaan yhdysvaltalaisten naisten kes-
kinäiseen kulttuuriin kuuluu kauneusvinkkien jakaminen. Tämä 
näkyi myös tekemissäni ryhmähaastatteluissa ystävättärien suori-
na kommentteina, kun toiset naiset sovittivat suunnittelijoiden 
työnäytteitä ja kertoivat lempivaatteistaan (vrt. Black �00�, 79).

Suunnittelijoiden ulkoasun rakentamisen taidot pohjautuvat 
osittain yllä kuvattuun ”naisten perustaitoon”, mutta myös amma-
tillisen koulutuksen ja työkokemuksen tuomaan vankkaan am-
mattitaitoon. Suunnittelijat ja käyttäjät olivat yhtä mieltä siitä, 
että ulkoasun rakentaminen ihanteiden mukaiseksi on osa vaate-
suunnittelijoiden työtä. Heidän ammattitaitoonsa kuuluu tietää, 
millaisia vaikutuksia eri värien, materiaalien sekä vaatteen muo-
tojen ja yksityiskohtien yhdistämisellä on, kun pyritään tietynlai-
seen ulkoasuun (vrt. Black �00�, 76; asiantuntijuudesta ks. Pirt-
tilä & Eriksson �00�). 

Teollisessa suunnittelussa palvellaan keskimääräistä käyttäjä-
kuntaa, ei yksittäistä käyttäjää yksilöllisine tarpeineen. Tästä syys-
tä suunnittelijat eivät voi tietää, kuka vaatteita käyttää, millaisissa 
tilanteissa niitä käytetään ja millaisia merkityksiä niihin lopulta 
liitetään. Suunnitteluammattilaisten päätöksiä ohjaavat heidän 
käsityksensä kohderyhmän mieltymyksistä ja tarpeista (vrt. Gottf-
ried �00�, �68, �70; Pasupathi & Löckenho≠ �00�, ��9), jotka 
näyttävät aineistoni mukaan perustuvan pitkälti myyntitilastoihin 
ja kohderyhmää koskeviin markkinatutkimuksiin. Vaikka suun-
nittelijat puhuivat haastatteluissa paljon käyttäjien tarpeista, 
heillä on vain vähän suoria kontakteja käyttäjiin. Joanne Ent-
wistlen (�006, 7��, 7�8–7�9) haastattelemat sisäänostajat ja Flo-
rent Champyn (�006, 6�7) haastattelemat teolliset suunnittelijat 
olivat sitä mieltä, että tiivis kontakti yksittäisiin käyttäjiin haittaa 
heidän työskentelyään, sillä se uhkaa tehdä ratkaisuista liian 
yksilökeskeisiä. Käyttäjien antaman palautteen käyttökelpoisuus 
suunnittelutyössä riippuu haastattelemieni suunnittelijoiden nä-
kemyksen mukaan siitä, miten paljon he saavat samansuuntaisia 
kommentteja. 

sonja: Mikä on tavallaan niinku se raja et millon, […] sä rupeet 

tekemään jotain sen palautteen pohjalta?

suunnittelija 8: No tota. Öö. Sanotaan sit ku sitä tulee niinkun, 

tarpeeks monesta suunnasta. 

sonja: Eli eri, erityyppisiltä.

suunnittelija 8: Nii, erityyppisiltä kuluttajilta jostain teknises-

tä ratkasusta tai jostain tämmösestä. Ni sillon, sillon ruvetaan niinku 

toimenpiteisiin. 

Vaikka kontaktit käyttäjiin olivat suhteellisen harvinaisia, suun-
nittelijat saivat kuitenkin palautetta käyttäjiltä, usein yksisuuntai-
sesti käyttäjien kommenttien ja reklamaatioiden kantautuessa 
suunnittelijan tietoon yrityksen palautepalvelun avulla. Kaksi-
suuntaiseen vuorovaikutukseen oli mahdollisuus messuilla ja ta-
varataloissa, joissa suunnittelijat kävivät toisinaan esittelemässä 
tuotteitaan ja tapaamassa tuotteidensa käyttäjiä. Suunnittelijat 
arvostavat käyttäjiltä saamaansa palautetta, ja sanoivat panosta-
vansa mielellään nykyistä enemmän suoriin kontakteihin, jos 
heidän aikansa siihen riittäisi. 

Ulkoasua rakennetaan tietoisesti ja tiedostamatta (Black �00�, 
8�, �8�) ja puettua kehoa koskeva puhe voi olla sen tietoisuuden 
asteesta riippuen avointa, puoliavointa, hiljaista tai intuitiivista 
(Naukkarinen �998; Nuutinen �00�). Ulkoasun estetiikkaa teoreet-
tisesti lähestyneen Ossi Naukkarisen (�998) mukaan avointa eli 
sanallistettua ja tiedostettua ulkoasun estetiikkaa tapaa lähinnä 
tutkimusteksteissä. Suomalaisia vaateteollisuudessa työskenteleviä 
suunnittelijoita tutkinut Ana Nuutinen (�00�) huomauttaa kuiten-
kin, että tähän kategoriaan voidaan lukea myös vaateteollisuudessa 
käytetyt mittataulukot, kaavat, työpiirrokset ja prototyypit. 

Haastattelemani suunnittelijat ja käyttäjät kykenivät sanallis-
tamaan ongelmitta biologisia ikääntymismuutoksia ja niiden 
vaatimia ratkaisuja. Kehon ikääntyminen ja sen vaatimat pukeu-
tumisen muutokset vaativat naisilta jatkuvaa huomiota. Näitä 
muutoksia koskeva pohdinta on tietoista ja kuuluu sen vuoksi 
avoimen estetiikan pariin (vrt. Haug ym. �999; Grove-White �00�, 
�07). Ulkonäköä koskevat vaatimukset voidaan esittää hyvin sel-
keinä, jopa kirjallisina ohjeina myös naistenlehdissä ja kauneus-
oppaissa (Gottfried �00�, �70; Negrin �000, 9�) ja osa käyttäjis-
tä oli opetellut pukeutumaan näiden ohjeiden mukaan. 
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paula: Ja sitte, viel huomannu sen nyt ku on opiskellu näitä, varta-

lo-oppia, muoto-oppia.

sonja: Nii. [naurahdus]

paula: Et minun esimerkiks pitää ottaa pitkähelmanen jakku. Ja 

mielellään sitte jakku ja se alaosa samaa väriä. Ku on niinku vähän eri 

parii ylä- ja alaosa, ni sit se ei tuu niin selkeesti näkyviin. Et sen mie 

oon nyt täs, vuosien saatossa [oppinu].

Toisaalta haastattelemani suunnittelijat esittivät puettuun kehoon 
kohdistuvat asenteensa itsestäänselvyyksinä, jopa muuttumatto-
mina tosiasioina. Samaan tapaan kuin vaatesuunnittelija tietää 
implisiittisesti materiaalin tunnun perusteella millaisen vaatteen 
siitä voi valmistaa (Nuutinen �00�), vaatesuunnittelijat näyttävät 
tietävän miten fyysiset ikääntymismuutokset ja ikäsidonnaiset 
mielikuvat tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Samalla tavoin 
käyttäjien ikäasenteet ja tavat rakentaa sosiaalista ikää näyttäyty-
vät aineistossa monin paikoin kyseenalaistamattomina itsestään-
selvyyksinä. Paul Frosh (�00�, �8�) toteaakin, että monet stereo-
typiat materialisoituvat kulttuuriteollisuuden tuotteissa ja niitä 
toistetaan usein kyseenalaistamatta. 

Frosh (�00�, �8�) jatkaa, että ihmiset lukevat kulttuuriteolli-
suuden tuotteissa materialisoituneita stereotypioita nopeasti ja 
helposti. Suunnittelijat ja käyttäjät lukivatkin työnäytteistä tietoja 
siitä, millaisia ajatuksia vaatteen suunnittelijalla ”täytyy olla” koh-
deryhmästään. Monet käyttäjistä päättelivät työnäytteiden piir-
teistä, että suunnittelijat määrittelevät heidän ikäisensä naiset 
vanhoiksi. Ajatus loukkasi heitä, sillä he eivät kokeneet itseään 
vielä vanhoiksi. (Vrt. Healey & Ross �00�.) 

aila: Siis ajattele, et toi on ajateltu viidenkymmenen ja kuudenkym-

menen ikävuoden välisille ihmisille.

hannele: Kyl selvästi ku, me ollaan vanhoja, yli viiskymppiset on 

todella vanhuksia. [naurahdus] Se on joku kakskymppinen ku suun-

nittelee näitä. Tykkää et kaikki viiskymppiset on vanhuksia.

sonja: Sitte tota, suunnittelijat kaikki oli valinnu siitä omasta koko-

naisuudesta semmosta, mikä heidän mielestään on niinkun nuorek-

kaimmasta päästä. 

aila: Täh. [naurua]

hannele: [naurua]

eeva: Must entist enemmän alkaa tuntua niinku viidenkympin ja 

kuoleman välillä. Lähempänä kuolemaa kun viittäkymmentä.

4.2� teollisten�suunnittelukäytäntöjen�
asettamat�rajoitukset�

Tutkiessaan kauneushoitoloiden toimintaa Iso-Britanniassa Paula 
Black (�00�, ��) havaitsi, että ulkoasua rakentaessaan naisilla on 
käytössään rajoittuneita mahdollisuuksia (constrained possibili-
ties). Tämä näkyy omassa aineistossani muun muassa siten, että 
haastattelemieni naisten mielestä myöhäisessä keski-iässä on vai-
kea löytää hyvin istuvia ja toimivia vaatteita. He väittävät, että 
fyysisiä ikääntymismuutoksia tai ikäsidonnaisia mielikuvia ei ote-
ta oikealla tavalla huomioon teollisesti valmistetuissa vaatteissa, 
mikä näkyy heidän mielestään suunnittelijoiden työnäytteissä ja 
kauppojen vaatevalikoimissa. Käyttäjien mukaan syynä tähän ovat 
suunnittelijoiden pinnallisuus, välinpitämättömyys ja ammattitai-
dottomuus. 

eeva: Jos ajatellaan, et ei nuorisovaatetta, mutta aikuisen naisen 

vaate. Nuorison ja aikuisen naisen välillä on vielä liukumavuosia. Ja 

mikä on aikuisen naisen ja mummovaatteen, siin on vielä liukuma, 

niinku vuosia. Ne on hirveen hatarat rajat. Ja se hatara raja varmaan 

myös kuvaa sitten noita vaatteita, miten niit on niinku suunniteltu. Et 

se osumatarkkuus heittää.

hannele: Nii, nii siin on just joo.

eeva: Sen suunnittelun suhteen.

Suunnittelijat näyttivät olevan tietoisia tuotteidensa saamasta 
kritiikistä ja pitivät sitä osittain oikeutettuna. Kritiikki nousee 
suunnittelijoiden mukaan usein kuitenkin tietämättömyydestä: 
maallikot eivät yleensä tiedä, että suunnittelijoiden valta markki-
noilla olevaan vaatevalikoimaan on hyvin pieni. (Vrt. Milkie 
�00�.) 

Brian Moeran (�006, 7�7–7�8)  esittää, että kulutustuotteina 
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vaatteet ovat tuotannon, mainonnan ja myynnin kohteita. Muoti-
järjestelmää tutkinut Joanne Entwistle (�00�, ��7, ���–���) lä-
hestyy asiaa esteettisen ekonomian (aesthetic economy) käsitteen 
kautta. Esteettisen ekonomian tuotteissa ja palveluissa estetiikka 
on myyntiartikkeli ja sille voidaan laskea taloudellinen arvo. Es-
teettisen ekonomian parissa tehdyt päätökset voivat vaikuttaa 
epämääräisiltä ja subjektiivisilta, mutta käytännössä vaatesuun-
nittelijat tekevät esteettis-taloudellisia päätöksiä määrätietoisesti 
muotijärjestelmän käytäntöjen rajoittamissa puitteissa. 

Suunnittelijat kertoivat, että heille annetaan yleensä tehtäväksi 
rakentaa tietyn hintainen mallisto. Suunnittelijoilla on tarkka kuva 
siitä, mitä lopullinen tuote saa maksaa ja millaisia kustannuksia 
kukin ratkaisu aiheuttaa lopulliseen tuotteeseen. Eroja on paitsi 
yritysten välillä, myös yritysten omien mallistojen välillä. Hintaerot 
juontavat juurensa kohderyhmien erilaiseen varallisuuteen. Haas-
tattelemani suunnittelijat kertoivat, että keski-ikäisillä naisilla on 
enemmän varallisuutta kuin heitä nuoremmilla tai vanhemmilla, ja 
siksi heille suunnitelluissa mallistoissa voidaan käyttää hintavampia 
ratkaisuja. Käyttäjät vahvistivat tämän kertomalla, että he ostavat 
mieluummin muutamia hyviä ja hintavia laatuvaatteita kuin laajan 
valikoiman huonompilaatuisia vaatteita. 

suunnittelija �: […] Tässä, tässä varmaan oli hyvin pitkälle 

kriteerinä se hintaki että, mikä tää nyt oli. Tää oli vissiin jo alle kol-

meysiysi että se alkaa olla jo meille niinku vaikea toteut, toteuttaa. Ku 

me niinku määritellään se hintaryhmä niin sitten meiän pitää. Ei voi 

ottaa semmost materiaalia missä on elastaania et sit se nousee niinku 

siihen kalliimpaan hintaryhmään. […] 

Florent Champyn (�006, 6�6–6�7) mukaan ranskalaisten teol-
listen muotoilijoiden on kyettävä lisäämään myyntiä suunnittele-
malla ostajia houkuttelevia tuotteita. Haastattelemani suomalaiset 
vaatesuunnittelijat joutuvat miettimään myös myyntitapahtumaa 
vaatteita suunnitellessaan. Suunnittelijoiden mukaan ihmiset 
muodostavat ensimmäisen mielipiteensä vaatteesta sen perusteel-
la, miltä se näyttää vaatepuulla, ja siksi vaate on suunniteltava 
houkuttelevan näköiseksi henkarilla roikkuessaan. Esimerkiksi 

paitajakkuun saatetaan laittaa puolivuori vain siitä syystä, että se 
olisi ripustettuna siistimmän näköinen. 

Haastattelemani suunnittelijat kertoivat, että teollisesti valmis-
tetun vaatteen tulee olla sopiva mahdollisimman monenlaisille 
vartaloille ja moniin tilanteisiin, jotta tuote myisi hyvin ja sen val-
mistaminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Suunnittelijoilla on 
monia keinoja vastata tähän haasteeseen. Luvussa � niistä on lue-
teltu muun muassa joustavat materiaalit ja vyötärökaitaleet, pys-
tyleikkaukset, väljä mitoitus ja kaavoituksen tyyppierot. Myös 
pelkistetty estetiikka on tärkeää, sillä erikoisemmat ratkaisut ra-
jaavat ostajakuntaa huomattavasti pienemmäksi.

sonja: Eli sä oot tavallaan niinku ehkä halunnu ajatella sitä, että 

mahollisimman monenlaisia, kroppia sinne sisälle sitte niinku… 

suunnittelija �: Kyllä! [naurua]

sonja: …pystys laittamaan. [naurahdus]

suunnittelija �: Kyllä se on […]. Ku aattelee et Suomen sisäl-

läki on se, että länsirannikolla on erilaisii ihmisiä ku itärannikolla ni. 

Sit on nää muutkin maat, ni kyllä siinä joutuu sit hakeen semmosia 

kompromisseja sit. Ja sitte toinen on tää tuotannon suuruus että 

meiän linjat on niin pitkiä ja ja, ja sarjat niin pitkiä että tota, täytyy 

hakee semmosta kohderyhmää joka… joka, jota on paljon. 

Valmistuskustannuksien pitäminen kurissa on suunnittelijoiden 
mukaan olennainen osa teollista suunnittelua (vrt. Champy �006, 
6�6–6�7; Iltanen & Topo �007a). Yksinkertaiset ja helposti om-
meltavat ratkaisut vähentävät työhön kuluvaa aikaa, joka muodos-
taa suuren osan vaatteen valmistuskustannuksista. Saumoja käyt-
tämällä kaavat saadaan pilkottua pienempiin osiin, ja tehostettua 
siten leikkuusuunnitelmaa. Se taas pienentää materiaalin kulutus-
ta ja vähentää sitä kautta vaatteen kustannuksia. Toisaalta esimer-
kiksi pitkittäissaumojen kohdistus ja avattavan takasauman kal-
taiset monivaiheiset työt nostavat hintaa. 

Materiaalitarjonta on useimmiten suunnittelijoista riippuma-
tonta, sillä se on sidoksissa materiaalintuottajien valikoimiin. Jos 
päädytään käyttämään hintavia materiaaleja, kuten villakankaita, 
nahkaa ja tekonahkaa, koetetaan välttää myynnin riskitekijöitä ja 
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suunnitella malli mahdollisimman hyvin myyväksi. Käytännössä 
tämä tarkoittaa usein hyvin maltillisia ratkaisuja. Edullisten ma-
teriaalien kanssa voidaan leikitellä enemmän eli suunnitella niihin 
myynnin kannalta riskialttiita yksityiskohtia. 

suunnittelija �: […] Tavallaan niinku silleen, kom, kompensoi-

daan et jos materiaali on vähä kalliimpi ni sit yritetään niinku säästää 

niis yksityiskohdissa. Mut sitte jos materiaali on halpa ni sit voidaan 

niinku enemmän käyttää niitä yksityiskohtia ja semmosia. 

sonja: Et sillon täytyy tavallaan niinku varman päälle suunnitella 

jos?

suunnittelija �: Nii, nii. Et se vaikuttaa siihen et, et uskaltaa sit 

sen riskin, ostaa sen koko… tarvittavan määrän [materiaalia] ni sit se 

täytyy olla se tuote semmonen et siihen uskoo niinku et se varmasti 

menee kaupaks. Ja se karsii taas sitä rönsyilyä niinku et, ei sit tehdä 

niinku [naurahdus], mitä tahansa.

Suunnittelijat kertoivat, että tehtaiden konekanta vaikuttaa valit-
tavissa oleviin suunnitteluratkaisuihin. Esimerkiksi eri materiaa-
leja ja erilaisia vyötäröratkaisuja varten tarvitaan erilaisia koneita. 
Materiaalivalikoima säätelee sitä, millaisia ratkaisuja vaatteisiin 
voidaan tehdä. Neuloksesta on vaikea ommella siistejä paitapuse-
ron kauluksia eikä elastaanisekoitteisesta kankaasta voi ommella 
housuihin avattavaa takasaumaa. Materiaaleja voi myös olla vai-
kea yhdistää toisiinsa. Suunnittelija 6:n työnäytteenä olevan neu-
letakin taskunsuita kritisoitiin huolimattomasta työnjäljestä, sillä 
tiivisrakenteista nahkajäljitelmää on vaikea yhdistää siististi neu-
lokseen. 

Vaatesuunnittelijat työskentelevät kulttuurisina työntekijöinä 
(cultural workers) osana kulttuuriteollisuutta (Entwistle �000b, 
���; McRobbie �000). Haastattelemani suunnittelijat tekevät yh-
teistyötä monien eri alojen ammattilaisten kanssa.�� Samassa yrityk-

�� Vaatteiden parissa työskentelee suunnittelijoiden lisäksi esimerkiksi yritysten 
toimitusjohtajia, tuotepäälliköitä, mallimestareita, ompelimon työntekijöitä, 
myyntihenkilöstöä, sisäänostajia, muotitoimittajia, stilistejä, valokuvaajia ja 
malleja (Entwistle & Rocamora �006; McRobbie �000; Moeran �006; Nuu-
tinen �00�).

sessä työskentelevä myyntihenkilöstö kertoo suunnittelijoille edel-
lisen vuoden myynneistä ja asiakkaiden palautteesta, tuotepäälliköt 
antavat ohjeita suunniteltavan malliston sisältämistä tuotetyypeistä 
ja mallimestarien kanssa suunnittelijat hiovat tuotteiden kaavoitus-
ta ja sopivuutta teolliseen tuotantoon. Osa suunnittelua ohjaavista 
tiedoista tulee yrityksen ulkopuolelta. Suunnittelijat kertoivat, että 
trendit vaikuttavat saatavilla olevaan materiaali- ja värivalikoimaan 
sekä siihen, mitkä vaatteiden piirteet kuluttajat kokevat ostohetkel-
lä ajankohtaisiksi. Trenditoimistojen ammattilaiset luovat kulloiset-
kin trendit ja tarjoavat niitä noin kaksi vuotta ennen lopullisten 
mallistojen myyntiä esimerkiksi materiaalinvalmistajille ja suunnit-
telijoille (Grove-White �00�, �96; Nuutinen �00�). 

Haastattelemieni suunnittelijoiden ensisijainen asiakas näyt-
tää olevan sisäänostaja. Mallistot suunnitellaan pitkälti sisäänos-
tajien näkemyksiä silmällä pitäen, sillä yritykset toimivat heidän 
tekemiensä ostojen varassa (vrt. Frosh �00�, 6��; Frosh �00�, �7�, 
�77).�� Suunnittelijat kertoivat, että heidän suunnittelemansa mal-
listot ovat laajempia kuin kauppoihin päätyvät valikoimat. Si-
säänostajat valitsevat mallistosta ne tuotteet, joiden arvelevat 
olevan riskittömimpiä ja tuottoisimpia myyntiartikkeleita. 

suunnittelija 6: […] Että mun mielestä sisäänostajat on hir-

veen avainasemassa siinä, mitä esimerkiks siellä [kaupassa] on. Ja, ne 

on valitettavasti niin markkinatalouteen ja tulosvastuuseen riippuvai-

sia, et ne ostaa sen, tekee ne varman päälle ratkasut, ennemmin ku 

ottaa mitään riskejä kokeillakseen, että mitäs jos mä tekisinki yhtäkkii 

nyt eri lailla. 

Vaikka suunnittelijat tietävät sisäänostajien työn realiteetit, monet 
haastattelemistani suunnittelijoista arvostelivat sisäänostajien 
valintoja jyrkästi. Heidän mielestään sisäänostajilla on vanhentu-
nut ja stereotyyppinen kuva ikääntyvistä naisista, ja tämä asenne 
heijastuu kauppojen valikoimiin. Kyse voi tietenkin olla myös siitä, 

�� Muotiin keskittyvissä lehdissä koetetaan samaan tapaan miellyttää sekä luki-
jakuntaa että mainostajia, sillä lehdet ovat taloudellisesti riippuvaisia molem-
mista (Milkie �00�, 8�8; Moeran �006, 7�7). 
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että alan ikävien piirteiden nähdään olevan muiden alan ammat-
tilaisten syytä (Milkie �00�, 8�7, 8��).

sonja: Nii. Ku säki kuitenki sanoit tosta omasta että sä joudut teke-

mään sellasta, kun käsketään.

suunnittelija 7: Mm, juu-u. Se on just sitä, ku on tätä näitä, 

niin sanottuja hyviä asiakkaita ja. Jotka sanoo mitä pitää olla ja. Ja 

[sisäänostajia] jotka, ne luulee tietävänsä miten se pitää olla, miten 

nää. Eihän niillä oo haisuakaan. Ku menee kuluttajalta kysymään, no 

ei, niil on ihan eri vastauksia. Ja tää on niinku se, suurin, kanto kas-

kessa on tämä meidän [epäselvä]. […] Ei se siitä muutu. Jos tapahtuis 

sukupolven vaihdos myöskin siellä. […] Tää on niin tuttua ja turval-

lista. [naurahdus]

4.3� iän�rakentamisen�visuaaliset�
järjestykset

Janne Seppäsen (�00�) mukaan visuaaliset järjestykset ovat visu-
aalisen todellisuuden säännönmukaisuuksia, joihin kytkeytyy 
kulttuurisidonnaisia, jaettuja ja vakiintuneita merkityksiä. Tarkas-
telen seuraavaksi visuaalisia järjestyksiä ikätekojen näkökulmasta. 
Tutkimuksessani kävi ilmi, että suunnittelijoilla ja käyttäjillä on 
käytössään valikoima keinoja, joilla he pyrkivät luomaan tietynlai-
sia visuaalisia järjestyksiä, jotka puolestaan rakentavat puetun 
kehon sosiaalista ikää. Visuaalisten järjestysten rakentaminen on 
millintarkkaa työskentelyä, jossa jokaisella vaatteen yksityiskoh-
dalla on merkitystä:

sonja: Nii, nii. Mikä on teillä niinku lyhin hame? Sä nyt sanoit, et 

onks se nyt sitte polven alle.

seija: Sit. Just mie tiiän sen kohan, missä voi olla siihen vähän ylä-

puolelle. Mut nyt en tiiä löytyyks sit nyt enää. [naurua]

sonja: [naurua]

seija: Mut yhes vaihees mie tiesin sen, et sellain yks pien. Mitä mie 

ite olin peilist kattont, et tost, tohon asti se voi niinku olla.

sonja: Joo. Et sitte illuusio on että se jatkuu hoikkana ylös asti. 

[naurua]

seija: Nii. Se jatkuu sit hoikkana nii. [naurahdus] Ite ainaki ku, 

varmaan kaikki näkee sen sitte, ihan niinku hoikat tuolt. [naurah-

dus]

Seppäsen (emt.) mukaan visuaaliset järjestykset syntyvät aina in-
himillisen toiminnan tuloksena. Kuten edellisissä luvuissa on 
esitetty, visuaalisten järjestysten rakentamiseen vaikuttavat pue-
tun ikääntyvän kehon materiaalinen todellisuus ja sen saamat 
tulkinnat. Visuaalisten järjestysten rakentamiseen vaikuttavat 
myös suunnittelijoiden ja käyttäjien tiedot, taidot ja teollisen vaa-
tetuotannon käytännöt. Aineistosta löytyi kolme tapaa luoda visu-
aalisia järjestyksiä: katseen ohjaaminen vaatteiden avulla, mitta-
suhteiden visuaalinen muokkaaminen sekä kehon peittäminen ja 
paljastaminen. 

Katseen ohjaaminen. Marilyn DeLong (�987, ���–���) kehot-
taa tarkkailemaan puettua kehoa tutkittaessa, mihin katse ensim-
mäisenä kohdistuu, mitä reittiä katse kulkee tai katsotaanko ensisi-
jaisesti kokonaisuutta vai yksityiskohtia. Suunnittelijoiden ja 
käyttäjien tavoitteena oli ohjata katsojan huomio pois ”virheistä” ja 
kohden ”ihanteellista” (vrt. Gagné & McGaughey �00�, 8�0). He 
sanoivat, että esimerkiksi näyttävä kaulus vetää katseen puoleensa, 
pois ongelmallisiksi koetuilta alueilta. Ongelmakohdat taas jätetään 
mieluummin vaille yksityiskohtia, jotta niihin ei kiinnitettäisi huo-
miota. Koska keski-ikäisillä naisilla on keskimäärin pyöreämpi 
vatsa ja suuremmat rinnat kuin nuoremmilla, näille alueille ei sijoi-
teta teollisessa suunnittelussa esimerkiksi vöitä tai taskuja, eivätkä 
käyttäjät valitse tällaisia vaatteita kaupasta niitä ostaessaan. 

Mittasuhteiden muokkaaminen. Haastattelemieni suunnit-
telijoiden ja käyttäjien tavoitteena on luoda vaikutelma kauneusi-
hanteiden mukaisesta eli hoikasta, kurvikkaasta ja pitkästä naises-
ta. Tähän he pyrkivät muokkaamalla puetun kehon mittasuhteita 
visuaalisin keinoin. Suunnittelijoiden ja käyttäjien mukaan riip-
puu käyttäjän vartalosta, kannattaako hoikkaa vaikutelmaa tavoi-
tella muotoillun vai suoran vaatteen avulla. He kertoivat haastat-
teluissa kokemuksiaan siitä, miten vartalon mittasuhteita voi 
muokata visuaalisesti. Jos vartalossa on kurveja, niitä voi tuoda 
maltillisesti esiin pitkittäisleikkauksiin sijoitetuilla sisäänotoilla. 
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Jos vartalo on tasapaksu tai vatsa suuri, muotoilu vain korostaa 
”virheitä” ja suora jakku antaa hoikemman vaikutelman. Ohuet 
materiaalit ja housujen vetoketjun sijoittaminen taakse tai sivulle 
hoikentavat. Olkatoppaukset ryhdistävät hartioita ja tasapainot-
tavat kehon mittasuhteita, jos rinnat ovat suuret. Korkeat tai ava-
rat ja v-malliset pääntiet pidentävät kaulaa. 

Koska naisten vartalon koko keskimäärin kasvaa ikäännyttäes-
sä, suunnittelijat välttelevät ratkaisuja, jotka lisäävät puetun ke-
hon massaa: leveitä hihoja ja hameita, rypytyksiä hihoissa tai 
vyötäröllä ja liian suuria olkatoppauksia. Jakkujen kaksirivinapi-
tus, lantion leveimpään kohtaan ulottuvat jakut, yläosien poikki-
leikkaukset, vyöt ja taskut sekä voimakkaasti alaspäin kapenevat 
lahkeet saavat vartalon näyttämään leveämmältä ja lyhyemmältä. 
Myös kiiltävät ja vaaleat materiaalit suurentavat visuaalisesti var-
talon kokoa. 

Peittäminen ja paljastaminen. Aineistossa on todella paljon 
puhetta ikääntyvän naisen kehon peittämisen ja paljastamisen 
suhteesta (vrt. Entwistle �000b; Hale ym. �006; Gillen �00�; 
Green �00�). Peittäminen ja paljastaminen näyttäytyvät jatkumo-
na, josta olen erotellut viisi tasoa (kuvio 7). 

Keho paljastuu eniten, kun iho on näkyvillä. Haastattelemani 
käyttäjät ja suunnittelijat halusivat paljastaa keski-ikäisten nais-
ten ihoa lähinnä käsivarsien, säärien sekä kaulan ja rintamuksen 
alueella. Ihoa paljastavia vaatteita on harkittava tarkoin, jottei 
vaikutelmasta tulisi groteski. Suunnittelijat ja käyttäjät pitivät 
hihattomia ja hyvin lyhyitä vaatteita tämän ikäisille naisille mah-
dottomina valintoina. Myös lyhythihaiset ja avarapäänteiset ylä-
osat ovat riski, samoin halkiolliset hameet. Haastatteluajankohta-
na oli yleistä, että nuorten naisten rintaliivien olkaimet ja stringit 
olivat näkyvillä, mutta �0–60-vuotiaiden pukeutumisessa kehon 
alastomuuteen viittaavat alusvaatteet eivät saa suunnittelijoiden 
ja käyttäjien mielestä näkyä.

Astetta peittävämpiä ovat vaatteet, joiden läpi iho ja kehon 
piirteet kuultavat. Läpikuultavien materiaalien etu on, että ne 
antavat vaikutelman paljaasta kehosta, mutta vartalon huonoiksi 
koetut piirteet eivät kuitenkaan näy selvästi. Suunnittelijoiden ja 
käyttäjien mielestä keski-ikäisten naisten vaatteet saavat kuultaa 

läpi sääristä ja käsivarsista, ja he käyttävät läpikuultavia materiaa-
leja hameissa, mekoissa, paidoissa ja jakuissa. Heidän mielestään 
läpikuultavissa materiaaleissa on liiallisen paljastamisen riski, ja 
siksi niistä valmistettuihin vaatteisiin on usein laitettava vuorikan-
gas. Alaosissa vuorituksen täytyy suunnittelijoiden ja käyttäjien 
mukaan ulottua vähintään polviin, yläosissa on vuoritettava aina-
kin torso. Vuoritus estää myös alusvaatteiden kuultamisen vaattei-
den läpi. 

Seuraava peittämisen ja paljastamisen taso ovat vaatteet, joissa 
on käytetty sinänsä peittävää, mutta niin joustavaa materiaalia 
ja/tai tiukkaa mitoitusta, että kehon muodot näkyvät vaatteen läpi. 
Suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä napakasta neuloksesta 
valmistettuna esimerkiksi jakun alla käytettävä toppi voi olla kes-
ki-ikäisen naisen päällä hyvä ratkaisu. He pitivät kuitenkin ohues-
ta neuloksesta valmistettuja tyköistuvia paitoja hyvin ongelmalli-
sina, sillä ne korostavat esimerkiksi rintaliivien ylä- ja alapuolelle 
tulevia muhkuroita. 

Suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä paras ratkaisu on peit-
tää iho ja kehon pinnan muodot, mutta jättää vartalon päälinjat 
näkyviin. Tällainen vaate myötäilee vartaloa, mutta peittää niin 
sanotut ongelmakohdat. Suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä 
keski-ikäisille ja sitä vanhemmille naisille suunniteltujen vaattei-
den on hyvä peittää takapuoli, joidenkin mielestä myös reidet. Jos 
kaulassa tai niskassa näkyy ikääntymismuutoksia, suunnittelijat ja 

Kuvio 7. 
Peittämisen ja 
paljastamisen 
jatkumo.

1. Paljas iho tai alusvaatteet ovat näkyvillä

2. Iho, kehon piirteet ja alusvaatteet kuultavat läpi

3. Kehon pinnan muodot näkyvät materiaalin läpi

4. Kehon muodot näkyvät pääpiirteittäin

5. Iho ja kehon piirteet on peitetty kokonaan
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käyttäjät suosivat kauluksellisia vaatteita. He ovat sitä mieltä, että 
olkavarren paksuin kohta ja mielellään myös kyynärpää tulisi 
peittää riittävän pitkillä hihoilla, jos ikääntyminen näkyy käsivar-
sissa.  

Peittävimmillään vaatteet peittävät kaikki kehon piirteet. Täy-
dellisen peittäviä ovat väljät vaatteet, joissa on käytetty paksuja 
materiaaleja ja joita ei ole muotoiltu. Tällaisiin ratkaisuihin pää-
dytään suunnittelijoiden ja käyttäjien mukaan siksi, että peittämi-
nen tuntuu turvalliselta. Peittävät vaatteet kuitenkin korostavat 
käyttäjän kehon isoa kokoa ja ikääntymistä, eivätkä haastattele-
mani henkilöt pidä niitä hyvinä ratkaisuina.

Suunnittelijat ja käyttäjät olivat sitä mieltä, että mitä selvempiä 
ikääntymismuutoksia naisen kehossa on, sitä peittävämpiä vaat-
teita hänen tulee käyttää. Naiset kertoivat peittävänsä vaatteilla 
elämän jälkiä: arpia, vammoja, sairauksien merkkejä, ikääntymis-
muutoksia kuten ”roikkuvat olkavarret, turvonneen vatsan ja 
suonikohjujen kirjomat sääret” ja vaihdevuosioireita kuten hikoi-
lun. Näiden asioiden näkyminen sai naiset tuntemaan olonsa 
epämukavaksi ja epävarmaksi. Peittävät vaatteet tuntuivat heistä 
armeliailta, sillä ne säästävät käyttäjänsä epätäydellisyyden paljas-
tumisen häpeältä. Suunnittelijat ja käyttäjät halusivat peitellä 
myös sellaisia vaatteiden piirteitä, joihin liittyy voimakkaita ikäsi-
donnaisia mielikuvia. He rakentavat asukokonaisuuksia siten, että 
ikääntymisen vuoksi tarvittu joustovyötärö peittyy paidan tai ja-
kun helman alle. Suunnittelija � oli suunnitellut työnäytteensä 
housuihin sellaisen joustavan vyötärökaitaleen, jossa ei näy rypy-
tystä. Yleisempi ratkaisu on sijoittaa jousto sivuille ja/tai taakse, 
jolloin voidaan sekä vastata kehon ikääntymismuutoksiin että 
säilyttää illuusio kiinteästä vyötärönauhasta. 

Asuja rakentaessaan käyttäjät yhdistelevät peittämisen ja pal-
jastamisen eri asteita. Kuvassa �6 näkyvässä asussa on käytetty 
tasojen � ja � keinoja. Tämän naisen lempiasukseen valitsemat 
vaatteet ovat vartalonmyötäisiä, mutta valmistettu paksusta ma-
teriaalista. Asu paljastaa naisen käsivarret ja keventää samalla 
tumman yläosan antamaa vaikutelmaa. Housujen pystyraidoitus 
kaventaa alaosaa ja johdattaa katseen siroihin nilkkoihin. 

Kuvassa �7 esiintyvä nainen kertoi rakentaneensa lempiasunsa 

Kuva 16. 
Käyttäjän 
lempiasu: 
raidalliset 
housut, 
neulepaita ja 
–takki.

Kuva 17. 
Käyttäjän 
lempiasu: 
laskeutuvasta 
materiaalista 
valmistettu 
pitkä jakku, 
hame ja paita.



��6 minihameesta�mummonmekkoon ��7sosiaalisen�iän�rakentamisen�käytännöt

tietoisesti ”täysin peittäväksi”. Asun peittämisen aste onkin neljän 
ja viiden välillä, mutta siitä huolimatta asu antaa kaikkea muuta 
kuin säkkiin puetun vaikutelman. Asussa käytetty laskeutuva ma-
teriaali, ihon väriä lähellä oleva roosa, yhtenäinen väritys, pitkät 
linjat ja pitkittäisleikkaukset, rintojen alta kevyesti kiinnitetty 
jakku ja hieman säärtä paljastava pitkä halkio antavat vaikutel-
man hoikasta ja naisellisesta kehosta vaatteiden alla. 

Ihanteista poikkeavan kehon paljastumisen tuomaa häpeää on 
selitetty epärealistisilla ulkonäköihanteilla, jotka saavat naiset 
tuntemaan, että he ovat epäonnistuneet naiseuden normien nou-
dattamisessa (Entwistle �000a, ��7–��8; Gagné & McGaughey 
�00�, 8�8). Koska ikääntyvän kehon paljastaminen on kulttuuri-
sesti voimakkaasti sanktioitua eli ”väärin” pukeutuminen saate-
taan tuomita jyrkästi, suunnittelijat tarjoavat varmuuden vuoksi 
astetta peittävämpiä vaatteita kuin ehkä olisi tarpeen (vrt. Rudd & 
Lennon �000, ��7–�60). Haastattelemani käyttäjät ovat valmiita 
ottamaan harkittuja riskejä ja paljastamaan kehoaan hieman 
enemmän, mutta ovat kuitenkin varovaisia kehon paljastamisessa. 
Vammaisuutta tutkineet Claire Edwards ja Rob Imrie (�00�, ��0) 
nimittävät tätä ruumiilliseksi itsesensuuriksi: ihmiset tuntevat 
olonsa epämukavaksi, jos heidän kehonsa poikkeaa ihanteista, ja 
säästyäkseen kielteisiltä kehon näkyvyyden aiheuttamilta tunteilta 
monet päätyvät tekemään siitä näkymättömämmän.

4.4� sosiaalista�ikää�rakentavat�
asukokonaisuudet

Haastattelemani suunnittelijat ja käyttäjät kuvailivat sosiaalisen 
iän rakentamista useimmiten asukokonaisuuksiin puetun ikään-
tyvän kehon kautta, eivät niinkään sirpalemaisten yksityiskohtien 
avulla. Aineiston analyysiprosessissa ja aineistoa kuvaavissa lu-
vuissa olen purkanut puetun ikääntyvän kehon sosiaalista ikää 
rakentavat ikäteot osiin, nyt kokoan ne kokonaisiksi asuiksi. 

Napapaita ja minihame. Aineistosta piirtyy esiin kauhukuva 
napapaitaan ja minihameeseen pukeutuneesta myöhäiskeski-ikäi-
sestä tai sitä vanhemmasta naisesta. Haastattelemani suunnitteli-
jat ja käyttäjät kuvailivat elävin sanakääntein, miltä ”pattipolvien, 

vatsamakkaroiden ja allien” paljastuminen lyhyen hameen ja pie-
nen paidan alta näyttää: 

suunnittelija 6: Mut sitte ku aatellaan, et kaikki ei oo manne-

kiineja. […] Että, vaikka kuin tykkäis jostain topista, ni jos on hirvee 

maha, ni et sä voi napapaitaa ostaa, ellet sä halua sitä pelastusrengas-

ta näyttää sitte tossa. Että esteettisyys ja, tämmöset tulee mun mieles-

tä esiin sitte. 

—

katri: Ei tuas ehkä liian nuorekasta kuitenkaa.

outi: Ei, ei.

katri: Ei semmosta.

outi: Ei, esimerkiksi liian lyhyt hame minusta, pattipolvilla ja, suo-

nikohjusella naisella…

mari: Muhkuraisella.

outi: … on ruma. Ei semmosia, yhtään. 

Muistellessaan �960–�970-luvuille sijoittunutta nuoruuttaan 
nämä samat naiset kertoivat käyttäneensä hyvin niukkoja ja tiuk-
koja vaatteita (ks. Iltanen �00�). Minihameista ja napapaidoista 
kieltäytyminen ei siis johdu siitä, että nämä vaatteet olisivat heille 
tai heidän sukupolvelleen vieraita vaatteita. Haastattelemani nai-
set selittivät, etteivät halua enää kärsiä epämukaviksi kokemissaan 
tiukoissa vaatteissa. Olennaisempi näyttää kuitenkin olevan seli-
tys, jonka mukaan minihame ja napapaita rakentavat heidän 
mielestään vääränlaista sosiaalista ikää keski-ikäisten naisten 
päälle puettuna. Nämä vaatekappaleet paljastavat liikaa ikäänty-
vää kehoa, ja kertaustyylisinä ne pikemminkin vanhentavat kuin 
nuorentavat keski-ikäisiä naisia. 

Sen paremmin suunnittelijoiden työnäytteistä kuin käyttäjien 
lempivaatteistakaan ei löydy varsinaisia rajanylityksiä selkeästi 
groteskiksi koetun nuorekkuuden suuntaan. Keskustelu Suunnit-
telija 6:n työnäytteeseen kuuluvista farkkumaisista tekonahka-
housuista kertoo kuitenkin, miten pienistä asioista rajanylityksis-
sä voi olla kyse. Näissä housuissa on joustovyötärö, joten ne on 
selvästi tarkoitettu isokokoiselle ja/tai iäkkäämmälle naiselle. 
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Housuissa ei ole niittejä tai leveitä lahkeita, jotka haastattelemani 
suunnittelijat ja käyttäjät yhdistävät nuorten naisten pukeutumi-
seen. Niiden ainoa synti on käytetty materiaali: himmeästi kiiltävä 
tekonahka. Tämä materiaali sai useimmat suunnittelijat ja käyttä-
jät tuomitsemaan housut liian nuorekkaiksi, ja siksi ylilyönniksi. 
Kiinnostavaa kuitenkin on, että sovitettuaan kyseisiä housuja mo-
net muuttivat mielipidettään myönteisemmäksi. Tekonahkahou-
sut tuottivat siis yllättäen sosiaalisesti hyväksyttävän puetun ke-
hon, vaikka tämä yhdistelmä näyttikin koettelevan sopivuuden 
rajoja. 

Neuletakki, paitapusero ja puolihame. Toinen aineistosta 
esiin nouseva uhka on suunnittelijoiden ja käyttäjien ”tätimäisek-
si” nimittämä pukeutumisen tapa. Tätimäiseksi mainitut vaatteet 
ovat sinänsä myöhäistä keski-ikää elävien naisten sosiaalisen iän 
mukaisia, mutta ne eivät vastaa nuorekkuuden ihanteeseen. Ai-
neistossa tätimäinen asu muodostuu yleensä neuletakista, paita-
puserosta ja puolihameesta. Kysyessäni Suunnittelija �:ltä, millai-
nen hänen mielestään ei ole nuorekas vaate, hän valitsi varastosta 
suunnittelemansa neuletakin ja kuvaili sitä tällä tavoin:  

suunnittelija �: No joo, esimerkiks mul olis tässä kyllä yks 

semmonen vaate […] joka ei mun mielest oo nuorekas. [valitsee hyl-

lystä] Otetaan viel joku oikeen paha väri. [naurahdus] […] Tää on se 

meidän kaikkein väljin tuote. Et se on kyl tosi nätin näkönen sit ku 

siihen sopiva ihminen sattuu sisälle. […] Ja täs on tota hihan istutus 

laitettu melko alas, hihan leveys on runsas, sinne mahtuu aika paksut 

käsivarret. Ja sitte tän vaatteen leveys on tota, on, ei nyt järkälemäinen 

mutta, sanotaan… suurillekin riittävä. […] Mut siis, on kyl sit ihan 

hyvän näkönen päällä. […] Joo, siin on tota päällitaskut, jotka on ihan 

ehjäreunaset. […] Sit siihen on ketlattu tämmönen kaulus, joka on 

myös tietysti ehjäreunanen joka puolelta ja ketlaus menee ihan tosta, 

o-aukon päästä päähän et se, ensimmäinen nappi kohdalt menee 

kaulukset vähän päällekkäin ja. Napit on aitoo helmiäistä, mikä, mitä 

me ollaan tässä pitkään käytetty. Sitte tää on pituudeltaan täm-

mönen… reilusti niinku reiteen asti ulottuva. Kunnolla peittävä vaate. 

[…]

Kuten liian nuorekkaassa pukeutumisessa, myös tätimäiseksi ko-
etussa pukeutumisessa olennaista on vaatteiden suhde ikäänty-
vään kehoon. Suunnittelijoiden ja käyttäjien mielestä peittävät, 
väljät, muodottomat ja roikkuvat vaatteet ovat tätimäisiä, kun ne 
puetaan keski-ikäisen naisen päälle. Näiden vaatteiden visuaaliset 
järjestykset häivyttävät kehon muotoja ja lisäävät puetun kehon 
massaa. Ne myös käyttävät vanhanaikaiseksi koettuja naisellisuu-
den ilmaisun keinoja kuten rypytyksiä, pliseerauksia ja pitsiä. 

Kun pyysin haastateltuja kertomaan mielikuviaan tätimäisistä 
vaatteista, he päätyivät yleensä kuvailemaan paitapuseroa ja puo-
lihametta. Sekä suunnittelijat että käyttäjät arvostelivat suunnit-
telijoiden työnäytteitä ”tätimäisyydestä”. Suunnittelija �:n työ-
näytteeseen kuuluva luonnonvalkoinen, etuliepeestään brodee- 
rattu paitapusero sai muilta suunnittelijoilta ja sitä arvioineilta 
käyttäjiltä tuomion tätimäisyydestä:

eeva: Tää on sitten maalla, maalla elävän emännän juhlapusero, 

koska siin on tää kirjailu. Semmonen niinku mun [sukulainen], joka 

tota käytti tommosta puseroo ja sitte hänel oli levee hame ja takapuo-

li niinku tätä levee ja yläosa niinku tätä kokoo. Se oli, olis hänen juh-

lavaatteensa.

Haastatteluhetkellä nuorten naisten muodikkaimmat hameet 
olivat A-linjaisia ja polvipituisia, mutta suunnittelijat ja käyttäjät 
näkivät keski-ikäisten naisten päällä nämä retrotyyliset hameet 
erittäin vanhanaikaisina. Retrotyyliset vaatteet luovat tässä yhte-
ydessä visuaalisia järjestyksiä, jotka viittaavat menneisyyteen, ei-
vät muodin nykyvaiheeseen. Suunnittelijat ja käyttäjät tuomitsivat 
myös taitamattoman ja huolimattoman visuaalisten järjestysten 
rakentamisen tätimäiseksi. 

suunnittelija �: Se [tätimäinen vaate] on varmaan, semmonen, 

alaspäin levenevä pitkä [naurahdus] hame joka ei oo oikeen minkään, 

tai ei oo oikeen pitkä eikä lyhyt ja. Sit siihen on vähä… miettimättä sen 

kummemmin niin, laitettu joku kuosipaitapusero, sellain niinku, suht 

väljä ja. Ehkä väritkää ei sovi ihan yhteen [naurua] ja. 
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Käyttäjät löysivät esimerkkejä ”tätimäisestä” pukeutumisesta 
nykyajasta, jopa aivan lähipiiristään, mutta eivät itse katsoneet 
kuuluvansa kyseiseen joukkoon. Tätimäinen pukeutuminen oli 
monelle haastattelemalleni naiselle kuitenkin arkinen uhka, sillä 
kehon ikääntymismuutosten vuoksi monien heistä on pakko 
ostaa vaatteita, joissa on vaara ylittää tätimäisyyden raja. Hyvä 
esimerkki tästä on vyötäröratkaisun valinta. Kiinteä vyötärönau-
ha tuntuu monien käyttäjien mielestä epämukavalta heidän 
vyötärönympäryksensä kasvettua ikääntymisen myötä, ja sen 
vuoksi nämä naiset suosivat joustovyötäröä vaatteissaan. Toisaal-
ta haastatteluista käy selvästi ilmi, että joustovyötäröön liitetään 
voimakkaita ikäsidonnaisia mielikuvia: se kertoo iän ja kilojen 
kertymisestä. Naiset eivät halua tuoda näitä asioita nähtäville, ja 
sen vuoksi he kertovat mieluiten peittävänsä vaatteidensa jous-
tovyötärön. 

Mummonmekko. Suunnittelijat ja käyttäjät puhuivat haastat-
teluissa ”mummonmekoista”, josta aineistossa on nähtävillä kaksi 
mielikuvaa.�� Yhteistä aineistossa esiintyville versioille mummon-
mekoista on, että mekot napitetaan edestä ja niissä on tasku ne-
näliinaa varten. Ensimmäinen versioista on lähellä aiempina 
vuosikymmeninä käytettyä kotitakkia: sitä kuvaillaan väljäksi, 
suoraksi tai A-linjaiseksi mekoksi, jossa on suuri ja voimakkaan 
värinen kuviointi. Materiaalina tässä mekossa on kova puuvilla-
kangas. Toista mummonmekon tyyppiä kuvaillaan tummaksi ja 
sen materiaalina on polyesteri, joko laskeutuva ja sähköinen ohut 
kangas tai tanakka crimplene. Suunnittelijoiden ja käyttäjien mie-
likuvissa ja muistoissa ”mummonmekon” vyötäröllä on kuminau-
ha, vyö, rypytystä tai vekkejä, ja mekko roikkuu sekä vyötärön 
ylä- että alapuolelta. 

Mummonmekko liitettiin joissakin haastattelukatkelmissa bio-
logiseen ikääntymiseen. Pohjoissavolaisten naisten ryhmä oli sitä 

��  Tätimäisiä asuja ja mummonmekkoja käsitellään haastatteluissa silloin täl-
löin lomittain ja niistä puhutaan osittain samoin sanoin. Esimerkiksi Suun-
nittelija �:n kuvailema neuletakki on tyyliltään ”mummelimpi” kuin muut 
hänen tuotteensa, ja Suunnittelija 7:n kuvailema mekko on ”tanttamekko”. 
Analyysivaiheessa olen erottanut tätimäiset asut ja mummonmekot toisis-
taan.

mieltä, että mummonmekkoon mahtuvat ”kaikki myö muhkurai-
set naiset”. He arvelivat, että ”kotitakin kaltainen kaapu” puetaan 
heidän päälleen siinä vaiheessa, kun he eivät enää pysty itse pu-
keutumaan. Suunnittelijoilla ja käyttäjillä oli myös muistoja mum-
monmekoista. Kun pyysin Suunnittelija 7:ää kuvailemaan tätimäi-
siä ja mummomaisia vaatteita, hän alkoi muistella kansakoulun- 
opettajansa asua:

suunnittelija 7: No ne on oikeestaan, ne on säkkejä. Semmosia 

muodottomia säkkejä, mis on ryppyjä, mis on ryppyjä tai vekkejä 

jossain että… Aika mauttomia. [naurahdus] […] Joo, kukkakuosia ja. 

Tai sitte isoja, vielä semmosia. […] Just nimenomaan siellä suositaan 

näitä oransseja, eiku, oransseja, violettia ja, kaikkien mahollisten vä-

rien yhdistelmiä. Et semmosia oikeen hirvityksiä, silmälle pahoja.

sonja: Nii. Mites vaatekappaleita siihen sitte kuuluu?

suunnittelija 7: No mekko, kokomekko tietysti. […] Joo, mä 

täs nauroin meil tota. Tyypillinen tätimekko oli tota, saksankielen 

maikka aikoinaan jol oli kaikki mekot tämmösiä. [Piirtää samalla 

kuvaa mekosta.] Sille tuli aina joka loman jälkeen, se laittanut uuden 

mekon päälle. Niis oli liitingit, pitkät hihat ja liitingit. Sitte semmonen 

kla≠ikaulus, tämmönen herrainkaulus, näin, se oli tohon asti auki. Sit 

tosta kohti poikki, se oli semmonen laiha vanhapiika. Sit oli vyö. Ees-

tä auki, mut se oli vaan napitus tohon asti. Tossa oli poikkileikkaus, 

sit siin oli kaks vekkiä, näin, jotka oli ommeltu vähän matkaa, ja sit ne 

aukes tässä, ku se oli aivan lattarintanen, sit ne vekit siinä röpsötti. 

Sitte oli kaks vekkiä vielä alas asti näin, ne oli ommeltu tohon asti 

kiinni. Se oli aina malli sama. [naurua] Vuosi vaihtu. Välillä sininen 

ja välillä harmaa. Se oli musta oikeen semmonen tanttamekko. [nau-

rua] 

Suunnittelija � kertoi, että heidän yrityksessään valmistetaan edel-
leen näitä mummonmekkoja, sillä niille on jonkin verran kysyn-
tää. Mekkoja ei kuitenkaan oteta osaksi normaaleja mallistoja ja 
esitteitä, sillä ne olisivat rasite yrityksen imagolle. Mummonmek-
koja on myös tarjolla kaupoissa ainakin syrjäisemmillä paikka-
kunnilla. Eräs pohjoissavolaisista naisista kertoi nähneensä, miten 
paikallisessa myymälässä iäkäs nainen ohjattiin oikopäätä osta-
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maan mummonmekkoa, sillä myyjä oletti tämänikäisen naisasiak-
kaan etsivän sellaista vaatetta. Mummonmekkoja on esillä myös 
potilasvaatteita myyvissä esitteissä, joiden tuotteet on tarkoitettu 
pitkäaikaishoidossa eläville iäkkäille ihmisille (Iltanen & Topo 
�00�). 

Näistä muutamista elävän elämän havainnoista huolimatta 
mummonmekot näyttävät olevan lähinnä iäkkään naisen kulttuu-
rinen stereotyyppinen kuva, joka rakentuu aiempien ikäsidonnais-
ten vaatekäytäntöjen pohjalle. Monet haastattelemistani käyttäjis-
tä kertoivat, että heidän äitinsä olivat käyttäneet mummonmekkoja 
keski-iässä, mutta vanhemmiten he olivat alkaneet pukeutua hou-
suihin tai hameisiin. Käyttäjien ja suunnittelijoiden mukaan suur-
ten ikäluokkien naiset eivät ole pukeutuneet, eivätkä tule koskaan 
pukeutumaan mummonmekkoon. Mummonmekko ei ole heille 
realistinen uhka sosiaalista ikää rakennettaessa, vaan pikemmin-
kin asenteisiin vaikuttava vahva kulttuurinen stereotypia. 

Bleiseri ja farkut. Suunnittelijoiden ja käyttäjien puheiden ja 
heidän tutkimukseen valitsemiensa vaatteiden perusteella näyttää 
siltä, että �0–60-vuotias nainen rakentaa sosiaalista ikäänsä ”oi-
kein”, kun hän pukeutuu bleiseriin ja pitkiin housuihin. Kuvassa 
�8 näkyy erään käyttäjän valitsema lempiasu, johon kuuluu blei-
seri, farkut ja poolopaita. Tämä oli käsillä olevassa aineistossa ta-
vallinen tapa koostaa työnäyte tai lempiasu. Koska monissa tilan-
teissa bleiseri koetaan liian viralliseksi vaatekappaleeksi, osa 
suunnittelijoista ja käyttäjistä valitsi asuihinsa ”bleiserin korvik-
keita”. Tällaisia yläosia ovat esimerkiksi t-paidan tai sileän neuleen 
päälle puetut, ryhdikkäät ja vartaloa myötäilevät neuletakit tai 
edestä napittamatta jätetyt paitapuserot. Tärkeintä suunnittelijoi-
den ja käyttäjien mukaan on, että bleiseri tai sen korvike on riittä-
vän pitkä ja väljä peittääkseen ikääntymismuutokset, mutta toi-
saalta riittävän muotoiltu antaakseen puetusta kehosta mahdol- 
lisimman hoikan ja kurvikkaan vaikutelman.

Monille haastattelemilleni käyttäjille jakkupuku oli ollut hei-
dän nuoruudessaan selkeä aikuisuuteen siirtymisen merkki (Ilta-
nen �00�). Nykyäänkin bleiseri näyttää kantavan aktiivisen aikui-
suuden merkityksiä, ja pitävän naisia kiinni vanhuutta edeltävässä 
elämänvaiheessa.

eeva: […] Mut ikä on tuonu mukanaan sen, että käyttö, tai. Pukeu-

tuu virallisemmin. Mitä teki joskus kymmenen, viistoista vuotta sit-

ten. Mä pukeuduin sillon väljemmin. Et sit mä siirryin noihin [blei-

sereihin].

aila: Ku ne oli muotiiki sillon.

eeva: Nii noihin pirun bleisereihin. Jos hyvän bleiserin löytää, ni se 

on erinomasen hyvä, turvallinen käyttövaate. Tilanteeseen ku tilan-

teeseen. Et sä oot aina asiallinen ja siisti, ja samalla usein tylsä, vali-

tettavasti.

sonja: [naurahdus]

eeva: Varsinki minä. Koska mä hankin sit semmosii, jonninjoutavan 

värisii. Koska, kun mä koulutan, mä en haluu vaatteilla millään taval-

la olla esillä. Eikä asiakastilaisuuksissa esillä. Mä haluun kuuluu ta-

pettiin, sinne niin että. Et mä en niinku, pukeutumisella haluu kiin-

nittää mitään huomiota. Et mä haluun olla niinku siisti ja asiallinen 

Kuva 18. 
Käyttäjän 
lempiasu: 
bleiseri, 
poolo ja 
farkut.
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ja, kellään mitään pahaa sanomista mutta. Pidemmän päälle se on 

aika tylsää. 

Kaikki haastattelemani käyttäjät kertoivat käyttävänsä nykyään 
enimmäkseen housuja. Heidän mielestään housut ovat hameita ja 
mekkoja käytännöllisemmät, sillä niiden kanssa ei tarvitse vahtia 
ovatko sukkahousut ehjät, onko asento säädyllinen tai tuleeko ulko-
na liikkuessa kylmä. Housuilla näyttää olevan myös historiasta kum-
puavia merkityksiä. Naiset kertoivat taistelleensa oikeudesta käyttää 
housuja, ensin vanhempiensa käsityksiä ja myöhemmin työpaikko-
jen pukeutumisnormeja vastaan (Iltanen �00�). Erityisesti farkkui-
hin liittyy kapinakertomuksia ja ne näyttävät olevan suurten ikä-
luokkien edustajille selkeä sukupolvieroja korostava ikäteko. 

suunnittelija 7: Ja tuota sitte, lähinnä nyt se että tää indigovä-

ri on niinku… ollu joka kevät parhaiten myyty, vaikka tässä on myös-

kin värejä saatavana. Mä, mä perustelen sillä että, että just nää suuret 

ikäluokat, ne on niitä ensimmäisiä farkunkuluttajia, ne on niinku 

tottunu tähän siniseen farkkuun. 

Käyttäjien farkunkäytön historiat ovat hyvin erilaisia. Osa haas-
tattelemistani naisista oli käyttänyt farkkuja nuoresta lähtien, 
toiset taas ovat ottaneet farkut käyttöön vasta keski-iässä. (Iltanen 
�00�.) Nykyään useimmat heistä kertoivat käyttävänsä farkkuja. 
Esimerkiksi uusmaalaisten ryhmässä kaikki valitsivat toisistaan 
tietämättä lempiasuunsa farkkuhousut. Suuret ikäluokat erottau-
tuivat nuorina vanhemmasta sukupolvesta farkuilla, ja tekevät 
niin yhä sillä heitä vanhemmista ihmisistä vain harvat käyttävät 
farkkuja. Käyttäjät ja suunnittelijat olivat sitä mieltä, että farkut 
ovat keski-ikäisten naisten päällä nuorekkaat. Jo pelkkä farkku-
mainen materiaali voi riittää. Suunnittelija 7:n työnäyte on valmis-
tettu denimiä muistuttavasta pehmeäksi pestystä tencelistä, ja 
materiaali häivyttää mallin tuomaa vaikutelmaa tätimäisyydestä. 
Myös farkkumainen leikkaus, kuten Suunnittelija 6:n tekonahka-
housuissa, koetaan nuorekkaaksi. Toisaalta monien mielestä fark-
kuja käyttävät lähinnä keski-ikäiset, ja niistä on tullut Hannelen 
sanoin ”vanhojen ihmisten vaate”.

Farkut ovat suhteellisen turvallinen keino kapinoida ikänorme-
ja vastaan. Suunnittelijat ja käyttäjät kertoivat sankaritarinoita 
ihmisistä, jotka pukeutuvat heidän mielestään ”erittäin nuorek-
kaasti” farkkuihin. Farkkujen käyttäminen kuitenkin on siinä 
määrin sosiaalisten normien rajoilla, että ne herättivät paljon kes-
kustelua ja myös epävarmuutta. Esimerkiksi Paula kertoi käyttä-
vänsä farkkuja edelleen, lähes 60-vuotiaana, mutta kaipasi haas-
tattelutilanteessa minulta vahvistusta sille, ettei ylitä sopivuuden 
rajoja.

paula: Mm. Et täs nyt oli varmaan niinku meidän ikäsille mut. 

Minäkii niinku aattelen, et mie pukeudun vähän nuorekkaammin, ku 

muistaaki et minkä ikänen että farkutki mul on jalassa. Ja melkein 

koht kuuskymppinen. […] Mitäs mieltä sie oot itse niinku farkust tän 

ikäsellä?

sonja: Mun mielest sopii ihan siinä missä niinku. Se riippuu nii 

ihmisen tyylistä.

4.5� monitahoiset�valta-asetelmat

Ulkoasun muokkaaminen ja visuaalisten järjestysten rakentami-
nen on vallankäyttöä (Entwistle �000b; Rudd & Lennon �000; 
Weitz �00�; Seppänen �00�). Claire Edwardsin ja Rob Imrien 
(�00�, ��8) mukaan kehon asiantuntijat (body experts) määritte-
levät, millainen kehon tulee olla erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 
Kehon asiantuntijoita työskentelee lääketieteen, median, taiteen 
ja kulttuuriteollisuuden parissa. Vaateteollisuudessa työskentele-
viä kehon asiantuntijoita ovat aineistoni mukaan vaatesuunnitte-
lijat, mallimestarit, tuotepäälliköt ja sisäänostajat. Muotijärjestel-
mässä on myös muita kehon asiantuntijoita, kuten naistenlehtien 
visuaalisesta ilmeestä vastaavat henkilöt (Milkie �00�) ja mallitoi-
mistojen henkilökunta (Entwistle �00�).�6 

Kehon asiantuntijoiden auktoriteetti esitetään usein yksinval-

�6  Yksi merkittävistä arkipäivään vaikuttavista, ulkonäkönormeja määrittelevis-
tä kehon asiantuntijoiden ammattiryhmistä lienevät televisiolle ja elokuvate-
ollisuudelle työskentelevät pukusuunnittelijat. En kuitenkaan ole löytänyt tätä 
näkökulmaa käyttäviä tutkimuksia.
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tana (ks. esim. Wolf �99�). Käyttäjät taas nähdään yleensä kulttuu-
rintuotannon tuotantoketjun viimeisenä toimijana, joiden tarpeet 
jäävät teknisten, hallinnollisten ja taloudellisten piirteiden var-
joon (Frosh �00�, 6��–6��). Tässä tutkimuksessa vaatesuunnitte-
lijoiden ja käyttäjien väliset valta-asetelmat näyttäytyvät kuitenkin 
huomattavasti monitahoisempina.

Usein väitetään, että ulkoasunormeja määriteltäessä ja vaattei-
ta suunniteltaessa naiset ovat alisteisia miehille, erityisesti jos 
nainen on iäkäs (Gagné & McGaughey �00�, 8��; Grove-White 
�00�, �99; Redmond �00�, �7�). Tämä niin sanottu ikääntymisen 
kaksoisstandardi (double standard of ageing) on alun perin Susan 
Sontagin (�979) esittämä käsitys siitä, että iäkkäät naiset ovat 
alistettuja sekä ikänsä että sukupuolensa vuoksi. Mary E. Kite ja 
Lisa Smith Wagner (�00�, ���) sanovat osan tutkimuksista tuke-
van näkemystä ikääntymisen kaksoisstandardista, mutta osan 
tutkimuksista kumoavan sen. Tämän tutkimuksen aineistossa 
nimenomaan naispuoliset suunnittelijat ja käyttäjät arvottavat ja 
rakentavat naisten ulkoasua, ja käyttävät siten valtaa toisia naisia 
kohtaan (vrt. Kangas & Nikander �99�, 9). 

Myöhäistä keski-ikää elävät naiset näyttäytyvät aineistossa 
aktiivisina toimijoina, jotka määrittelevät, tuottavat ja uusintavat 
sosiaalista todellisuuttaan ja sen merkityksiä (vrt. Banim & Guy 
�00�). Haastattelemani naiset korostavat, että he hallitsevat ke-
hoaan omilla ehdoillaan ulkoasuaan muokatessaan (vrt. Grove-
White �00�; Rudd & Lennon �000; Weitz �00�). Naisten tapa olla 
aktiivinen ei kuitenkaan näyttäydy niinkään selväpiirteisenä ikä-
normien vastustamisena, vaan iän vastustamisena vaatevalintojen 
avulla (age-resisting activity: Ballard ym. �00�; Boultwood & 
Jerrard �000).�7 Hegemonisiin ulkonäkönormeihin mukautumis-
ta on pidetty passiivisena naisten alistamisena ja alistavien ideolo-
gioiden hyväksymisenä ja ylläpitämisenä (Gagné & McGaughey 

�7  Monet feministiset tutkijat ovat arvostelleet ikää vastustavien tuotteiden ja 
palveluiden käyttämistä, koska näkevät niiden takana hyvin kielteisen suhtau-
tumisen naisten ikääntymiseen. Toiset feministiset tutkijat taas ovat rohkais-
seet naisia vastustamaan ikääntymistä, jotta voisivat säilyttää autonomiansa 
ja seksuaalisuutensa ikääntyessään. (Ballard ym. �00�, �7�.) Itse en ota kantaa 
haastattelemieni naisten toimintaan. 

�00�, 8�8; Weitz �00�, 670). On kuitenkin mahdollista, että nai-
set tiedostavat ulkonäköön liitetyt odotukset ja kulttuuristen kau-
neusihanteiden alistavuuden (Rudd ja Lennon �000, ���; Weitz 
�00�, 68�), mutta kokevat kehon pakottamisen kohti ideaalia 
myönteisenä haasteena (Aalten �00�, �7�) tai nautinnollisena 
pelinä (Negrin �000, 96; Rantala & Lehtonen �00�, 7�, 7�, 7�). 
Oma aineistoni vahvistaa jälkimmäistä tulkintaa.

Osa haastattelemistani käyttäjistä nautti ulkoasunsa rakenta-
misesta normien mukaiseksi, toiset pitivät sitä turhauttavana ja 
ahdistavana. Rose Weitz (�00�, 67�, 68�) esittää, että ulkoasua 
muokattaessa mukautuminen koetaan vastustamista turvallisem-
pana strategiana, ja se on siksi yleisempää. Sosiaalinen paine ohjaa 
ihmisiä pysymään tilannekohtaisesti määriteltyjen rajojen sisällä: 
pyrkimään kohti ”normaalia” kehoa ja ”sopivaa” vaatetusta (Ent-
wistle �000a; Gagné & McGaughey �00�; Rudd & Lennon �000). 
Vastustaessaan hegemonisia kauneusihanteita naiset ottavat 
konkreettisen riskin joutua naurunalaiseksi (Entwistle �000a), 
syrjityksi (Gagné & McGaughey �00�) ja määritellyksi epäsek-
suaaliseksi tai homoseksuaaliksi (Weitz �00�). Nämä riskit ovat 
myös haastattelemieni käyttäjien tiedossa, kuten luvussa �.� on 
käynyt ilmi.

Riskeistä huolimatta haastattelemani käyttäjät osallistuvat 
sosiaalista ikää rakentavien ihanteiden muokkaamiseen (vrt. Saa-
rikangas �00�b, ��7), jopa vastustamiseen (vrt. Malson ym. �00�; 
Milkie �00�; Weitz �00�). Vastustamisen strategioita voi olla vai-
kea huomata, koska avoin vastustus on paljon harvinaisempaa 
kuin epävirallinen, järjestäytymätön ja usein arkielämään piilotet-
tu vastustus (Saarikangas �000a, 7�–7�; Weitz �00�, 667–668). 
Aineistossani ei juuri esiinnykään avointa vastustusta, vaan pi-
kemminkin vastustus tulee esiin stereotyyppisen toiminnan vält-
telynä (Wray �00�) tai ihanteiden haastamisena ”toisin tekemällä” 
(Weitz �00�, 669–670). Haastattelemani naiset koettelevat sopi-
van iän rajoja jatkuvasti pienin keinoin. He mukautuvat normei-
hin, mutta valitsevat juuri normien rajoilla olevia yksityiskohtia 
asuihinsa (vrt. Ballard ym. �00�, �80–�8�). 

Rose Weitz (�00�, 676) väittää, että ikääntyessään naisen on 
yhä vaikeampi mukautua ulkonäköihanteisiin, sillä ihanteet pai-
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nottavat nuoruutta. Yksi tapa reagoida tähän voisi olla välinpitä-
mättömyys normien suhteen. Pieniä merkkejä tällaisesta suhtau-
tumisesta onkin nähtävillä aineistossani. Käyttäjät kertoivat 
olevansa aiempaa varmempia itsestään ja omasta tyylistään, ja 
ajattelevansa ensisijaisesti omia tarpeitaan vaatteita valitessaan. 
He eivät kuitenkaan missään nimessä olleet lakanneet välittämäs-
tä siitä, millaiselta näyttävät muiden silmissä. 

Suunnittelijoiden työtä ohjaa monimutkainen muotijärjestel-
mä arvoineen ja käytäntöineen, jossa yhdistyvät kaupalliset, työ-
voimapoliittiset, teknologiset ja kulttuuriset arvot ja käytännöt 
(Entwistle �000b, ��7; Entwistle & Rocamora �006, 7�9–7�0; 
vrt. Frosh �00�). Suunnittelijat kertoivat, että heidän mahdolli-
suutensa muuttaa teollista vaatesuunnittelua ovat hyvin vähäiset. 
Heidän työnään on punoa yhteen kuluttajien ja oman työorgani-
saation usein ristiriitaiset odotukset ja rajoitukset, ja koettaa sa-
manaikaisesti vältellä tuotannollisia, taloudellisia ja tulkinnallisia 
riskejä (vrt. Frosh �00�, 6��–6�0; Frosh �00�, �7�–�79). Suunnit-
telijoiden mukaan käyttäjien tekemät ostopäätökset ovat se voima, 
joka pyörittää koko muotijärjestelmää ja ohjaa hyvin konkreetti-
sesti suunnittelijoiden tekemiä ratkaisuja. Suunnittelijoiden on 
esimerkiksi tarjottava käyttäjille mahdollisuuksia rakentaa normien 
mukaista ulkoasua, koska sisäänostaja hankkii mieluiten hyvin 
myyviä, normien mukaisia vaatteita vähittäismyyntiliikkeeseen. 

suunnittelija �: Ja sitä varttuneempi kuluttajakunta, ni kyllä 

he ottaa värit ihan, siis, hyvin riemuiten vastaan. Että kyllä ne, niitä 

halutaan. Ja halutaan uusia, halutaan erilaisia. Ja tota, sit jos, jos tota 

pystytään ite vaikuttaan niihin väriminimeihin, ni niitä voi pitää mu-

kanaki sitte.

sonja: Mm.

suunnittelija �: Mutta että se varmasti karsii, ei se oo suunnit-

telija joka ne värit karsii. Vaan se on tota, ihan ihan se teollinen val-

mistus ja, ja materiaalintoimittajat ja, seuraava porras on sitte se si-

säänostoporras. Että kuinka paljo sil on rohkeutta, ottaa riskejä.

Suunnittelijoiden kannalta heidän on siis turvallisempaa tuottaa 
teknisesti taitavia variaatioita samasta teemasta kuin kokeilla jo-

takin uutta ja ottaa samalla riski huonosta myynnistä (vrt. Frosh 
�00�; Frosh �00�; Milkie �00�). Tällainen työnkuva voi johtaa 
siihen, että suunnittelijat keskittyvät uusintamaan aiempia käy-
täntöjä, ylläpitämään työpaikkansa normeja, rajoituksia ja odo-
tuksia – jopa estämään innovaatioita (Frosh �00�, 6��–6�6; 
Milkie �00�, 8��). Suunnittelijoiden asema kulttuurisena portin-
vartijana voi aiheuttaa myös moraalisia ristiriitoja. Samalla kun 
suunnittelijat vastaavat käyttäjien esittämiin toiveisiin, he voivat 
vahingoittaa naisia ylläpitämällä osaltaan hegemonisia, nuorek-
kuutta korostavia ulkonäköihanteita. (Vrt. Milkie �00�.)
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5.1� iän�väistely�ja�kohtaaminen�
vaatesuunnittelussa�ja�-käytännöissä

Tässä tutkimuksessa olen käsitellyt sitä, miten puetun kehon so-
siaalista ikää rakennetaan teollisessa vaatesuunnittelussa ja myö-
häistä keski-ikää elävien naisten vaatekäytännöissä. Työn lähtö-
kohtana on ollut, että ikäteot rakentavat sosiaalista ikää. Tutki- 
muksessa on käynyt ilmi, että ikätekoja tehdään a) rakentamalla 
fyysisen ikääntyvän kehon ja materiaalisten vaatteiden suhdetta 
optimaaliseksi ja b) arvioimalla puettua kehoa katseen avulla ja 
puheen kautta. Työssä on myös selvinnut, että ikätekojen tekemis-
tä ohjaavat c) vaatteiden suunnitteluun ja käyttämiseen liittyvien 
käytäntöjen asettamat mahdollisuudet ja rajoitukset. Kuviossa 8 
ovat nähtävillä työn tulosten päälinjaukset. Käyn seuraavaksi läpi, 
miten tulokset vastaavat esittämiini tutkimuskysymyksiin ja mil-
laista uutta tietoa ne ovat tuottaneet. 

Tavoitteiden saavuttaminen. Tutkimuksessa on saatu vasta-
ukset kaikkiin esitettyihin tutkimuskysymyksiin, mutta vastausten 
syvyys ja laajuus vaihtelevat. Ensimmäinen tavoitteeni oli luoda 
konkreettinen pohja puetun ikääntyvän kehon saamille tulkin-

noille selvittämällä, millaisia fyysisiä ikääntymismuutoksia nais-
ten kehossa tapahtuu ja millaisin keinoin suunnittelijat ja käyttä-
jät niihin vastaavat. Kehon biologiset ikääntymismuutokset tulivat 
esiin aineistosta, mutta aineiston tarjoama tarkkuus ei riittänyt 
vaatetukselle olennaisten muutosten tarkastelulle. Tästä syystä 
hyödynsin sekundaaristen lähteiden tarjoamia tietoja ja laadin 
niistä yhdessä tämän tutkimuksen aineiston kanssa yhteenvedon 
niistä naiskehon ikääntymismuutoksista, jotka ovat vaatesuunnit-
telijoiden ja ikääntyvien vaatteiden käyttäjien mielestä vaatteiden 
kannalta olennaisia. Tietojeni mukaan vastaavaa yhteenvetoa ei 
ole ollut aiemmin saatavilla. Tutkimuksesta on käynyt ilmi, että 
vaatetukselle merkittäviä ikääntymismuutoksia tapahtuu vartalon 
pituudessa, painossa, painoindeksissä, koossa, monissa mitoissa, 
ihossa ja kehon pinnassa sekä toimintakyvyssä. 

Aiempaa tutkimusta keinoista vastata kehon ikääntymiseen on 
olemassa. Tiedossani ei kuitenkaan ole tutkimuksia, joissa asiaa 
käsiteltäisiin teollisten vaatesuunnittelijoiden ja ikääntyvien vaat-
teiden käyttäjien näkemysten kautta. Tässä tutkimuksessa sain 
selville, että suunnittelijat ja käyttäjät vastaavat ikääntymismuu-
toksiin mitoitustyyppien avulla, vaatteiden pituutta ja väljyyttä 

Yhteenveto 5 Kuvio 8. Ikäteot 
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säätelemällä, kiinnitysratkaisuilla, taskuilla, halkioilla ja mate-
riaalivalinnoilla. He suosivat ratkaisuja, joita on mahdollista kor-
jata ja muokata, ja jotka ovat siistejä, kestäviä ja helposti huol-
lettavissa. Teollisessa suunnittelukontekstissa on tärkeää myös 
huolehtia siitä, että sama ratkaisu käy monenlaisille ihmisille ja 
monenlaisiin tarpeisiin. 

Toinen tavoitteeni oli tuoda esiin tapoja, joilla puettua ikäänty-
vää kehoa tulkitaan. Tähän tavoitteeseen pyrin selvittämällä, mi-
ten suunnittelijat ja käyttäjät arvioivat ja arvottavat puettua ikään-
tyvää kehoa ja millaisia ikäsidonnaisia merkityksiä he siihen 
liittävät. Tutkimuksessa selvisi, että vaatesuunnittelijat ja myö-
häistä keski-ikää elävät naiset arvioivat puettua ikääntyvää kehoa 
katseen avulla ja esittävät siitä ristiriitaisiakin tulkintoja. Nostin 
tutkimuksessa sukupuolittuneen katseen rinnalle uuden ikäsidon-
naisen katseen käsitteen. Esitin aiemmasta tutkimuksesta poike-
ten, että arvioiva katse on yksisuuntaisen nuolen sijaan verkosto, 
jossa on monia katsojia ja katseen kohteita. Nostin aineistoni pe-
rusteella esiin, että toisin kuin miehisen katseen teoriassa yleensä 
esitetään, myöhäistä keski-ikää elävät naiset käyttävät katsetta 
aktiivisesti ja myös kontrolloivat toisten katsetta. Alkuperäisenä 
tarkoituksenani ei ollut analysoida katseen merkitystä ikätekojen 
tekijänä, ja sen vuoksi asiaa koskeva aineisto on melko suppea.

Ikää käsittelevää puhetta on tutkittu aiemmin, mutta puettua 
ikääntyvää kehoa käsittelevää arvottavaa puhetta ei tietääkseni ole 
tutkittu. Tutkimuksessani esiin tulleet ikäsidonnaisen puheen 
strategiat myötäilivät pääasiassa aiempien tutkimusten tuloksia. 
Analyysissä kävi ilmi, että suunnittelijat ja käyttäjät puhuivat iäs-
tä ristiriitaisesti: he kielsivät iän merkityksen, kiertelivät aihetta, 
puhuivat siitä kielteisesti ja jopa pilkaten, mutta myös ylistivät ja 
ihailivat iäkkäitä ihmisiä, käyttivät huumoria iästä puhuessaan ja 
kohtasivat iän realiteetit. 

Erittelin työssäni, millaisia mielikuvia suunnittelijat ja käyttä-
jät liittävät vaatteisiin. Tiedossani ei ole aiempia tutkimuksia tästä 
aiheesta, olen löytänyt ainoastaan muutamia sivuhuomautuksia 
aiheesta. Analyysissä selvisi, että suunnittelijat ja käyttäjät lähes-
tyvät vaatteisiin liittämiään ikäsidonnaisia mielikuvia usein kak-
sijakoisten ääriesimerkkien kautta. Aineistossa esiintyneet diko-

tomiat ovat muodikas/vanhanaikainen, naisellinen/miesmäinen 
ja tyylikäs/mauton. ”Sopiva” tapa rakentaa sosiaalista ikää myö-
häisessä keski-iässä näyttää aineiston perusteella löytyvän näiden 
jaottelujen puolivälistä. Sillä tavoin voidaan myös välttää pelätty 
vaikutelma liian nuorekkaasta tai iäkkäästä puetusta kehosta. 

Edellä kuvattujen tulosten perusteella piirtyy esiin monitahoi-
nen ja ristiriitojakin sisältävä kuva suunnittelijoiden ja käyttäjien 
ikäasenteista. Tämä mielikuva on yhtäpitävä viimeaikaisten tutki-
musten kanssa. Ihmiset pyrkivät kohti nuorekkuuden ihannetta ja 
ylläpitävät sitä, mutta samanaikaisesti hyväksyvät oman ikäänty-
misensä ja kyseenalaistavat vakiintuneita ikäasenteita.

Kolmas tavoitteeni oli kuvata suunnittelijoiden ja käyttäjien 
näkemyksiä siitä, millaisia ovat sosiaalisen iän rakentamisen käy-
tännöt ja konkreettiset lopputulokset. Lähestyin asiaa ulkoasun 
rakentamisen kautta, mistä on olemassa runsaasti aiempaa tutki-
musta. Tutkimuksessa selvisi, että suunnittelijoiden ja käyttäjien 
mukaan ikääntyvän naisen ulkoasu on pyrittävä rakentamaan 
kulttuurisesti hyväksytyllä tavalla, ja tämä tulos on linjassa aiem-
pien tutkimusten kanssa. Uusi tulos on, että ulkoasun rakentami-
nen vaatii suunnittelijoilta ja käyttäjiltä erilaisia taitoja ja tietoja, 
sillä heidän lähtökohtansa ulkoasun rakentamiselle ovat erilaiset. 
Suunnittelijoiden näkökulmaa leimaa ammattitaito, käyttäjien 
tapa rakentaa ulkoasua näyttäytyy lähinnä arkisena naisten perus-
taitona. Ulkoasun rakentamisen tavat voivat olla tietoisia tai tie-
dostamattomia, ja sekä suunnittelijoiden että käyttäjien taidot 
ovat aktiivisia ja opittuja. 

Analysoin aineistoa tarkemmin sen suhteen, miten teolliset 
suunnittelukäytännöt ja muotijärjestelmän käytännöt laajemmin-
kin vaikuttavat ikätekojen tekemiseen vaatesuunnittelussa. Aiem-
paa tutkimusta muotijärjestelmän toiminnasta ja kulttuurintuo-
tannosta on olemassa jonkin verran, mutta näissä tutkimuksissa 
ei ole käsitelty asiaa ikääntyvän käyttäjäkunnan näkökulmasta. 
Tutkimuksessa tuli esiin, että suunnittelijoiden työskentelyä ja sen 
vuoksi myös ikätekojen tekemistä rajoittavat taloudelliset, tuotan-
nolliset ja organisatoriset seikat. 

Kävin aineistoa läpi tarkastellen sitä, millaisia keinoja suunnit-
telijat ja käyttäjät hyödyntävät luodessaan puetun ikääntyvän ke-
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hon visuaalisia järjestyksiä. Jälleen on todettava, että monien 
kulttuurintuotteiden visuaalisia järjestyksiä on tutkittu, mutta 
ikääntyvän kehon näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia en ole löytä-
nyt. Tutkimuksessa kävi ilmi, että suunnittelijat ja käyttäjät pyrki-
vät rakentamaan ”sopivaa” sosiaalista ikää ohjaamalla toisten 
katsetta, muokkaamalla puetun kehon mittasuhteita visuaalisesti 
sekä peittämällä ja paljastamalla kehoa eri tavoin. 

Vedin tutkimuksen tuloksia yhteen kuvailemalla neljää erilais-
ta asukokonaisuutta, joissa sosiaalisen iän rakentaminen tulee 
aineistossa toistuvasti esiin. Napapaita ja minihame tuottavat 
myöhäistä keski-ikää elävän naisen ylle puettuna sosiaalista ikää, 
joka koetaan aivan liian nuorekkaaksi. Neuletakki, paitapusero ja 
puolihame tuottavat sinänsä ”oikean ikäistä” sosiaalista ikää, mut-
ta tavalla jota monet pitävät tätimäisenä. Niin sanottu mummon-
mekko näyttäytyy myöhäistä keski-ikää elävien naisten kannalta 
lähinnä kulttuurisena stereotypiana, kauhukuvana joka ei ole to-
teutunut eikä tule toteutumaan heidän kohdallaan. Bleiseri ja 
farkut ovat yksi mahdollisuus yhdistää sosiaalisen iän ristiriitaisia 
tavoitteita: olla samanaikaisesti aikuinen ja nuorekas. On huo-
mautettava, että kuvatut asut ovat visuaalinen ja materiaalinen 
yhteenveto tutkimuksen tuloksista, ja sellaisena yksinkertaistus 
verrattuna tosielämän monimuotoisuuteen. Todellisuudessa myö-
häistä keski-ikää elävien naisten on mahdollista rakentaa sosiaa-
lista ikäänsä huomattavasti laajemmalla vaatevalikoimalla kuin 
tässä esitettyjen farkkujen ja bleiserin avulla. Vastaavaa empiiri-
seen aineistoon perustuvaa analyysiä sosiaalista ikää rakentavista 
asukokonaisuuksista en ole löytänyt aiemmista tutkimuksista 
muutamia hajamainintoja lukuun ottamatta. 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi se aiemmissa tutkimuksissa 
todettu asia, että ulkoasun rakentaminen on vallankäyttöä. Teke-
mäni tulkinnat eroavat kuitenkin jossain määrin aiemmista tutki-
muksista. Näyttää siltä, että ikätekoja tehdessään suunnittelijat 
näyttävät olevan alisteisessa asemassa, sillä suunnittelijoiden toi-
mintaa rajoittavat lukuisat teollisen suunnittelun ja valmistuksen 
sekä muotijärjestelmän käytännöt. Yleensä alistettuina esitetyt 
ikääntyvät naiset taas näyttäytyvät tässä aineistossa aktiivisina ja 
monenlaista valtaa käyttävinä toimijoina.

Ristiriitaiset tulokset. Analyysissä esiin tulleet ikäteot ovat 
hämmästyttävän yhdenmukaisia haastattelemieni suunnittelijoi-
den ja käyttäjien asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai työtaus-
tasta riippumatta.�8 Toisaalta taas tutkimuksesta tulee esiin, että 
sosiaalisen iän rakentaminen on prosessi, jota leimaavat jatkuva 
muutos, häilyvät rajat ja sisäiset ristiriidat. Prosessissa arvioidaan, 
miten muuttuva keho suhteutuu kulttuurin muuttuviin ikänor-
meihin. Ikäteot näyttäytyvät pikemminkin rajankäyntinä kuin 
tarkkoina iän mukaisina ohjeina. Koska rajat eivät ole selvät, niitä 
joudutaan punnitsemaan ja koettelemaan jokapäiväisessä arkises-
sa elämässä ja teollisuudelle tehdyssä suunnittelutyössä. Nähdäk-
seni juuri nämä ristiriidat kuvaavat ajallemme tyypillistä tapaa 
suhtautua ikääntymiseen. Esimerkiksi arkisissa keskusteluissa ja 
medioissa korostetaan usein samaan hengenvetoon ihmisten iät-
tömyyttä ja asetetaan sosiaalisen iän ilmaisulle tarkkoja rajoja, 
joita ei sovi ylittää. Myös tutkimuksissa ikääntyminen on sekä 
voimavara että uhka (vrt. esim. Jolanki ym. �000).

Tutkimuksen tuloksissa on nähtävillä ristiriitoja ikätekojen eri 
ulottuvuuksien välillä. Biologisten ikääntymismuutosten tuomat 
tarpeet ovat toisinaan konfliktissa ikäsidonnaisten mielikuvien 
kanssa. Yksi useimmin toistuvista esimerkeistä on keskustelu 
joustovyötäröstä: se vastaa erinomaisesti ikääntymisen tuomiin 
vaatetarpeisiin, mutta samalla se koetaan ratkaisuksi, joka leimaa 
käyttäjänsä vanhaksi. Toinen vastaava ristiriita aineistossa on se, 
että fyysiset ikääntymismuutokset on peitettävä, mutta sosiaalinen 
ikä on tehtävä näkyväksi. Ristiriitoja on myös sen välillä, miten 
teollisen vaatesuunnittelun käytännöissä voidaan ottaa huomioon 
biologisia ikääntymismuutoksia. Esimerkiksi housujen avattava 
takasauma vastaa hyvin vaihtelevan vyötärönympäryksen ongel-
maan, mutta se on kallis ratkaisu, joka vaatii omanlaisensa kone-
kannan. 

Käytännöt ovat toisinaan ristiriidassa myös ikäsidonnaisten 

�8 On muistettava, että en käsittele tutkimuksessa suunnittelijoiden ja käyttäjien 
identiteettiä tai yksilöllisiä visuaalisia mieltymyksiä, vaan yhteisöllisesti raken-
tuvia iän konstruktioita. Esimerkiksi käyttäjien henkilökohtaiset mieltymyk-
set värien ja materiaalien suhteen vaihtelivat suuresti, mutta aineistosta esiin 
tulevat ikäteot ovat pitkälti yhteneviä. 
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tulkintojen kanssa. Hyvä esimerkki tästä on joidenkin suunnitte-
lijoiden esittämä väite siitä, että sisäänostajien vaatteisiin kohdis-
tamat ikäsidonnaiset mielikuvat ovat vanhanaikaisia ja johtavat 
valmisvaatevalikoiman supistumiseen. Todellisuudessa sisäänos-
tajat joutunevat punnitsemaan taloudellisia riskejä ja päätyvät 
siksi ylläpitämään vallitsevia ikäsidonnaisia pukeutumisnormeja. 

Aineistossa on nähtävillä ristiriitoja myös ikätekojen ulottu-
vuuksien sisällä. Biologiset ikääntymismuutokset saattavat vaatia 
vaateratkaisuja, jotka puolestaan aiheuttavat ongelmia pyrittäessä 
vastaamaan johonkin toiseen ikääntymismuutokseen. Esimerkik-
si väljyyden lisääminen vaatteisiin parantaa usein käyttömuka-
vuutta, mutta liiallinen väljyys voi haitata vaatteen istuvuutta ja 
toimivuutta. Myös ikääntymismuutoksiin vastaavat vaatteiden 
materiaaliset piirteet voivat olla ristiriidassa keskenään. Esimer-
kiksi avattavaa takasaumaa ei voida ommella elastaanisekoitteisis-
ta materiaaleista valmistettuihin vaatteisiin, mikä on harmillista 
koska molemmat ratkaisut vastaavat ikääntymisen tuomiin vaate-
tarpeisiin. 

Analyysin perusteella ikä näyttäytyy monikerroksisena ja mo-
niulotteisena ilmiönä. Saman on havainnut Leonie Hohenthal-
Antin (�00�, 86–9�), jonka tutkimukseen osallistuneet iäkkäät 
harrastajanäyttelijät kokivat ikänsä olevan pikemminkin kerrok-
sellinen kuin yksiulotteisesti ”vanha” tai ”nuori”. Iän moniulottei-
suutta voi lähestyä eri näkökulmista. Karen Ballard ym. (�00�) 
ovat esittäneet, että osa ikääntymismuutoksista näkyy muille 
(public ageing), osa jää muilta näkymättömiin (private ageing). 
Omassa aineistossani julkiset ja yksityiset ikääntymismuutokset 
herättivät erilaisia reaktioita. Käyttäjien oli helpompi hyväksyä 
suhteellisen näkymättömät ikääntymismuutokset, kuten se että 
taakse sijoitettua vetoketjua voi olla vaikea sulkea. Myös suunnit-
telijat suhtautuivat tämänkaltaisiin muutoksiin neutraalimmin 
kuin näkyvämpiin muutoksiin. Sen sijaan näkyviä ikääntymisen 
merkkejä, kuten rasvakudoksen lisääntymistä ja ihon kimmoisuu-
den vähenemistä, käyttäjät halusivat vastustaa käyttämällä erias-
teisesti peittäviä vaatteita. 

Ilka Kangas (�997, ���) esittää, että myöhäistä keski-ikää elä-
vien naisten yksilölliset kokemukset iästä ja kulttuuriset ikämää-

ritykset ovat keskenään ristiriidassa. Asiaa voidaan lähestyä naa-
mioteorioiden kautta. Karen Ballardin ym. (�00�) mukaan 
ikääntymisen voidaan ajatella naamioivan sisäisen, nuorena säily-
neen identiteetin tunnistamattomaksi (mask of age theory). Toi-
saalta voidaan esittää, että ihmiset koettavat mukautua ageistisen 
kulttuurin ihanteisiin ja toimintatapoihin naamioimalla itsensä 
nuorekkaammaksi (masquerade theory; social mask theory). 
Tämä tutkimus näyttää vahvistavan jälkimmäistä tulkintaa. Haas-
tattelemani naiset sanovat muuttuneensa iän myötä, vaikkeivät 
kaikkia muutoksia aina reaaliaikaisesti huomaakaan. Useimmat 
heistä hyväksyvät ikänsä ja sen tuomat kehon piirteet, mutta siitä 
huolimatta he haluavat peittää näkyvimmät ikääntymismuutokset 
tavalla, joka nuorentaa heidän ulkoasuaan. 

Iän peittämistä ja paljastamista voidaan lähestyä kehon saa-
mien tulkintojen kautta. Lynda Neadin (�997) mukaan keho voi-
daan tulkita alastomaksi (nude) tai paljaaksi (naked). Kun vaatet-
tamaton keho on ihanteiden mukainen, se verhoutuu niin, ettei 
alastomuutta nähdä. Ihanteiden vastainen keho taas nähdään 
paljaana: groteskina, lihallisena ja maallisena. Asiaa empiirisesti 
lähestyneen Rob Coverin (�00�) ja teoreettisesti tutkineen Lynda 
Neadin (�997, 6) mukaan paljaus rakentuu kehon ja toisten kat-
seen välisessä suhteessa, ja on aina sidoksissa katsomisen paik-
kaan ja tilanteeseen.�9 Tulkitsen tutkimukseni tuloksia siten, että 
ihanteet täyttävä – nuori, terve ja hoikka – keho voi paljastua vaat-
teiden alta, koska se nähdään joka tapauksessa verhottuna. Ikään-
tymisen merkit taas on peitettävä vaatteilla, koska ihanteellisuus 
ei suojaa ikääntyvää kehoa muiden katseilta, ja paljas keho antau-
tuu arvioivien katseiden raadeltavaksi. Paljaan kehon näyttäminen 

�9 Uskontotieteilijä Terhi Utriainen käyttää tutkimuksissaan pukemista, riisu-
mista ja paljautta vertauskuvina uskonnollisille käsityksille ja elämän ääriolo-
suhteille. Kuolettamista – kuolevan rinnalla kulkemista – käsittelevässä tutki-
muksessaan hän havaitsi, miten loppuva elämä ”riisuu” ihmisen, niin kuolevan 
kuin hänen rinnallaan kulkevankin (Utriainen �999). Uskonnollisia tekstejä 
tutkiessaan hän huomasi, että vaatteilla, pukemisella ja riisumisella on mer-
kittävä symbolinen rooli kulttuuriamme muokkaavissa uskonnollisissa teks-
teissä. Tässä teoksessa hän käsitteli myös muutamia maallisen elämän äärim-
mäisiä riisumisen tilanteita, kuten sairaalaa ja keskitysleirejä, ihmisyyden 
riisumisen näkökulmasta. (Utriainen �006.) Omassa työssäni lähestyn riisu-
mista ja pukemista Utriaista konkreettisemmin.  
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häiritsee normatiivista järjestystä ja siksi siihen suhtaudutaan 
kammoksuen ja tuomiten (vrt. Entwistle �000a, ���). Vaatteiden 
avulla suunnittelijat ja käyttäjät koettavat luoda vaikutelmaa ihan-
teellisesta ”alastomasta” kehosta, jota vaate vain kevyesti verhoaa. 
Vaatteiden avulla siis pyritään peittämään todellinen ikääntyvä 
keho mielikuvalla ideaalista kehosta (vrt. Boultwood & Jerrard 
�000, ��7). Suunnittelijat ja käyttäjät käyttävät valtaa suosimalla 
nuorekasta ruumiillisuutta ja tuomitsemalla ikääntymisen merkit 
näkymättömiin.

Toimijuus. Tutkimustuloksia läpäisee havainto siitä, että ikä-
teot ovat valta-asetelmia luovaa toimintaa. Sosiaalinen ikä ei vain 
rakennu, vaan sitä rakentamaan tarvitaan toimijoita. Tässä tutki-
muksessa ikätekojen tekijöinä on tarkasteltu vaatesuunnittelijoita 
ja myöhäistä keski-ikää eläviä naisia. 

Työn teoreettisen lähtökohdan, sosiaalisen konstruktionismin 
suhtautuminen toimijuuteen on kompleksista. Mikronäkökulmas-
sa voidaan nostaa yksilön toimijuus tärkeään rooliin, mutta dis-
kursiivisesti painottuneissa tutkimuksissa toimijuus voi näyttäytyä 
mahdottomana. Makronäkökulmassa yksilön toimijuus taas jää 
usein institutionaalisten käytäntöjen varjoon. (Burr �00�, ��–��.) 
Tässä tutkimuksessa toimijuus näyttäytyy sekä yksilöiden että 
institutionaalisten käytäntöjen ohjaamana ilmiönä. Ikätekojen 
tekemiseen liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset rakentavat eri-
laisia toimijuuden asetelmia.

Muotijärjestelmän sisällä tapahtuva vallankäyttö näyttäytyy 
tämän tutkimuksen perusteella monimutkaisena verkostona, jos-
sa on useita toimijoita ja toiminnan kohteita. Yksi esimerkki tästä 
on keskustelu valmisvaatevalikoimien suppeudesta. Käyttäjät ko-
kevat valmisvaatevalikoimat hyvin suppeiksi ja olettavat, että se 
johtuu suunnittelijoiden kielteisistä ikäasenteista. Tilanteeseen ei 
ole kuitenkaan löydettävissä yhtä syypäätä, vaan taustalla vaikut-
tavat monien toimijoiden rajoittuneet mahdollisuudet toimia 
toisin. Suunnittelijoiden mukaan suunnitteluratkaisuihin vaikut-
tavat käyttäjien ja sisäänostajien tekemät ostopäätökset siinä 
määrin, että heidän oman toimijuutensa mahdollisuudet kutistu-
vat. Toisaalta sisäänostajien on oltava varovaisia, sillä keski-ikäi-
sille ja sitä vanhemmille naisille suunnatuissa mallistoissa hie-

mankaan tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja sisältävät vaatteet 
myyvät todella huonosti. Myös käyttäjien kädet ovat melko sido-
tut. Mitä tehdä, jos on valittava vaatteensa niistä mallistoista, 
joissa kehon ikääntymismuutokset on otettu huomioon, mutta 
nämä mallistot pyrkivät pikemminkin uusintamaan kuin haasta-
maan vallitsevan tavan rakentaa sosiaalista ikää?

Jyrki Jyrkämä (�007) jakaa ikääntyvien ihmisten toimijuuden 
kuuteen modaliteettiin: osaamiseen, kykenemiseen, haluamiseen, 
täytymiseen, voimiseen ja tuntemiseen. Osaamisella hän viittaa 
erilaisiin tietoihin ja taitoihin, kykenemisellä fyysisiin ja psyykki-
siin kykyihin. Osaaminen ja kykeneminen ovat tässä aineistossa 
yhteydessä toisiinsa. Aineiston perusteella myöhäiskeski-ikäiset 
naiset tietävät paljon siitä, miten biologisia ikääntymismuutoksia 
otetaan huomioon vaateratkaisuissa ja miten ulkoasua rakenne-
taan sosiaaliseen ikään sopivaksi. Koska käyttäjien fyysiset ja 
psyykkiset kyvyt eivät ole vielä heikentyneet, käyttäjät myös kyke-
nevät käyttämään hyväkseen taitojaan. Tutkiessamme toisessa 
hankkeessa potilasvaatteita saimme selville, että mitä huonommat 
fyysiset ja psyykkiset kyvyt vaatteen käyttäjällä ovat, sitä heikom-
pana näyttäytyvät hänen toimijuutensa mahdollisuudet myös 
muilla toimijuuden ulottuvuuksilla (Iltanen & Topo �007b). Ikään-
tymistä ei voidakaan tutkia yhtenäisenä ilmiönä, vaan siinä on 
otettava huomioon ikääntymisen prosessiluonne ja monet mah-
dolliset reitit, joita pitkin ihmiset kulkevat ikääntyessään.

Haluamisen Jyrkämä (�007) määrittelee toiminnan taustalla 
olevaksi motivaatioksi, tahtomiseksi, päämääriksi ja tavoitteiksi. 
Tuntemisen ulottuvuus liittyy siihen, miten ihmiset arvioivat, ar-
vottavat ja kokevat asioita, ja millaisia tunteita he asioihin ja tilan-
teisiin liittävät. Aineistossa tahtomisen ja tuntemisen ulottuvuu-
det liittyvät yhteen. Myöhäistä keski-ikää elävät naiset ovat vaativa 
ja voimakastahtoinen kohderyhmä: vaatteiden on tuotettava miel-
lyttäviä fyysisiä tuntemuksia ja tunteen nuorekkuudesta ja naisel-
lisuudesta. Tutkiessamme potilasvaatteita havaitsimme, että suun-
nittelijoiden haastatteluissa käyttäjien fyysiset tarpeet korostuivat 
suhteessa ilmaisullisiin tarpeisiin (Iltanen & Topo �007b). Tämä 
voi heijastaa todellista tarvehierarkian muutosta ihmisen ikäänty-
essä. Se voi heijastaa myös ikäasenteita, joiden mukaan ilmaisul-
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liset tarpeet ovat ja niiden tulee olla ikääntyville ihmisille toissijai-
sia.

Jyrkämän (�007) mukaan täytymisen ulottuvuuteen sisältyvät 
fyysiset ja sosiaaliset pakot ja rajoitukset, jotka voivat olla norma-
tiivisia ja moraalisia. ”Voimisella” hän viittaa mahdollisuuksiin, 
joita tilanteet ja niissä ilmenevät rakenteet tuottavat ja avaavat. 
Täytyminen ja voiminen ovat tässä aineistossa jatkuvassa ristive-
dossa. Ikäteot näyttäytyvät hyvin voimakkaasti sosiaalisesti sää-
deltyinä ja toimintaa jopa pakonomaisesti ohjaavina asioina. Toi-
saalta erityisesti käyttäjät koettelevat jatkuvasti ikänormeja ja 
kokevat heillä myös olevan siihen jonkin verran mahdollisuuksia. 
Normit näyttäytyvät myös ristiriitaisina: kehon ikääntyminen on 
hyväksyttävä ja pukeutumisnormeja on noudatettava, mutta sa-
malla biologisia ikääntymismuutoksia ja kalkkeutuneiksi koettuja 
ikänormeja on vastustettava. Potilasvaatteita koskevassa aineistos-
sa korostuu mukautuminen pukeutumisnormeihin. Iäkkään nai-
sen pukeminen mekkoon saa täysin toisenlaisen merkityksen kuin 
tässä aineistossa: se on etuoikeus, ei loukkaus. (Iltanen & Topo 
�007b.) 

5.2� tutkimusvälineistön�arviointi

Sosiaalis-konstruktionistisessa tutkimuksessa ei Vivien Burrin 
(�00�) mukaan tavoitella ”lopullisen totuuden” löytymistä. Sen 
sijaan tutkimustiedon tuottamien totuuksien ajatellaan olevan 
paikallisia, historiallisesti ja kulttuurisesti sitoutuneita ja jatkuvas-
sa muutoksessa. Syrjälä ym. (�99�, ��9–���) esittävät, että laadul-
lisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on kyse ennen kaik-
kea tulkintojen validiteetista. Aineiston on oltava aitoa siinä 
mielessä, että tutkija ja tutkittavat puhuvat samasta asiasta. Ai-
neiston ja siitä tehtyjen johtopäätösten on myös oltava relevanttia 
suhteessa tutkimuksessa käytettyihin teoreettisiin käsitteisiin. 
Arvioin tässä luvussa tutkimusvälineistöä koskevia ratkaisuja Bur-
rin ja Syrjälän esittämistä lähtökohdista käsin.

Käyttämäni tutkimusvälineistö – käsitteiden määrittely, aineis-
tonkeruumenetelmä, analyysimenetelmä ja tulkinnan tapa – on 
muotoutunut tutkimuksen kuluessa. Olen arvioinut välineistön 

osuvuutta ja tuloksellisuutta pitkin tutkimusprosessia ja pyrkinyt 
korjaamaan huonosti toimivia ratkaisuja. Visuaalisia menetelmiä 
käyttävät tutkijat rohkaisevatkin käyttämään luovuutta ja omia 
kokemuksia tutkimusvälineistöä kehitettäessä, sillä visuaalisten 
aineistojen syntyprosessi ja lopputulokset eivät ole helposti ennus-
tettavissa (Banks �00�; Lister & Wells �00�; Pink �00�; Rose 
�00�). 

Tutkimuksessani käytännölliset ratkaisut kietoutuvat yhteen 
eettisten kysymysten kanssa (Gylling �00�; Pietarinen �00�; Pie-
tarinen & Launis �00�; Pink �00�). Tutkimus ei saisi aiheuttaa 
tutkimukseen osallistuville fyysistä, emotionaalista tai ammatillis-
ta vahinkoa (Lee-Treweek & Linkogle �000), mutta käytännössä 
tämän periaatteen toteuttaminen voi olla haasteellista. Eettisiä 
ongelmia voidaan ratkaista Juhani Pietarisen ja Veikko Launiksen 
(�00�, ��–�7) mukaan kolmella eri periaatteella. Insinöörimallin 
mukaan toimittaessa oletetaan, että on olemassa selviä toiminta-
ohjeita eettisiin ongelmatilanteisiin. Statusmallia käytettäessä 
nojataan eettisiin periaatteisiin, jotka ovat saaneet virallisen kal-
taisen statuksen kyseessä olevan tutkimusalan asiantuntijoilta. 
Omaa toimintatapaani kuvaa parhaiten konfliktimalli, jossa pyri-
tään etsimään kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu 
(ks. myös Gylling �00�, 70–76; Pink �00�, �7). Tiedostin tutki-
mukseni eettiset ongelmat jo alkuvaiheessa, mutta niiden ratkai-
sut muuttuivat moneen kertaan tutkimusprosessin aikana. Tein 
osan ratkaisuistani pitkällisen harkinnan ja valmistautumisen 
pohjalta, osan intuition varassa tutkimustilanteessa, tasapainoil-
len hyödyn tuottamisen ja vahingon välttämisen välillä. 

Tutkimuksen lähtökohdat ja käsitteet. Sosiaalinen konstruk-
tionismi ja erityisesti sen kriittis-realistinen tulkinta näyttävät 
sopivan hyvin tutkimukseen, jossa käsitellään puetun ikääntyvän 
kehon sosiaalisen iän rakentumista. Ongelmallisempana pitäisin 
relativistista tulkintaa, jossa ajatellaan maailman avautuvan tut-
kittavaksi ainoastaan sen tuottamien representaatioiden kautta. 

Tutkimuksessa käytetty käsite ikäteko osoittautui hyödylliseksi 
välineeksi tutkittaessa puetun kehon sosiaalisen iän rakentamisen 
eri ulottuvuuksia. Ikätekojen kautta oli mahdollista lähestyä puet-
tua ikääntyvää kehoa materiaalisen todellisuuden, tulkintojen ja 
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käytäntöjen kautta rakentuvana ilmiönä. Olen käyttänyt tutki-
muksessa ikäteon käsitettä hyvin samaan tapaan kuin Sinikka 
Vakimo (�00�) käsitettä vanhuusteko. Ikäteko sisältää nähdäkse-
ni kuitenkin laajemman näkökulman sosiaalisen iän rakentami-
seen: ikää ja ikääntymistä konstruoidaan monenikäisenä, ei vain 
vanhuudessa. Ikätekojen käsite voi siten olla monikäyttöisempi 
tutkittaessa sosiaalisen iän rakentumista laajempana ilmiönä.

Tutkimuskohteen määrittely puetuksi ikääntyväksi kehoksi 
osoittautui onnistuneeksi valinnaksi. Aineistoa tulkittaessa kävi 
selvästi ilmi, että vaatteet, keho ja ikääntyminen ovat monin tavoin 
sidoksissa toisiinsa, ja siksi tätä ilmiötä on mielekästä tutkia koko-
naisuutena. Tutkimuksen tulosten perusteella voisi jopa väittää, 
että vaatteiden tutkiminen ilman niiden sisällä olevaa kehoa, vaa-
tettamattoman kehon tutkiminen ja kehon iän jättäminen huo-
miotta ovat keinotekoisia rajauksia, jotka voivat pahimmillaan 
johtaa tulosten vääristymiseen. 

Aineiston riittävyys. Tutkimuksen havainto- ja analyysiyksik-
könä ovat olleet yksittäiset ikäteot. Vaikka tutkimuksessa haasta-
teltujen käyttäjien ja suunnittelijoiden lukumäärät eivät ole olleet 
kovin suuria, heidän tuottamansa aineisto sisältää lukemattomia 
ikätekoja, ja ikätekojen variaatiot ovat monipuolisia ja monen-
tasoisia. Aineiston määrä osoittautui tutkimuksen kuluessa riittä-
väksi, sillä saturaatiopiste tuli vastaan ennen viimeisiä haastatte-
luja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusia ikätekoja ei enää 
esiintynyt haastattelupuheessa tai tutkimukseen valituissa vaat-
teissa. Tutkimusasetelmaa muuttamalla olisi ollut mahdollista 
kerätä tätä laajempi kuvallinen aineisto esimerkiksi käyttäjien 
lempivaatteista, ja siitä olisi voinut olla hyötyä tutkittaessa suurten 
ikäluokkien naisten henkilökohtaisia vaatemieltymyksiä. Ikäteko-
jen näkökulmasta kerätty aineisto on kuitenkin riittävä.

Aineisto on kerätty yhden vuoden aikana, joten vaate- ja haas-
tatteluaineistot ovat siinä mielessä vertailukelpoisia keskenään. 
Vuodenajat selittävät tutkimukseen valikoituneiden vaatteiden 
eroja: talvella kerätyt ja kuvatut vaatteet ovat tummempia, kevääl-
lä ja kesällä hieman kirkkaamman sävyisiä. Vuodenaikojen väliset 
erot aineistossa voivat vaikuttaa ikäteoista tehtyihin tulkintoihin, 
vaikka asia on tiedostettu analyysivaiheessa. 

Esineaineisto koostuu sellaisista vaatteista, joihin suunnittelijat 
ja käyttäjät ovat itse tyytyväisiä. Antamalla käyttäjien tai suunnit-
telijoiden valita ongelmallisena pitämiään tuotteita olisin ehkä 
saanut tulokseksi voimakkaampaa kritiikkiä vallalla olevia ikänor-
meja kohtaan. Samalla olisin kuitenkin asettanut tuotteista vas-
tuussa olevat suunnittelijat altavastaajan asemaan. Mikäli taas 
olisin itse valinnut ongelmallisen tai onnistuneen tuotteen, aineis-
to olisi muokkautunut omien arvostusteni ja asenteideni pohjalta. 

Aineistonkeruun, analyysin ja tulosten julkaisun välillä on ku-
lunut muutamia vuosia, ja tutkimuksessa käsitellyt vaatteet näyt-
tivät osin vanhanaikaisilta jo tutkimuksen tekoprosessin aikana, 
saati tutkimusta julkaistaessa. Tuloksia tulkitessani olenkin pyrki-
nyt pitämään hitaammin muuttuvat ikäteot erillään nopeasti 
muuttuvista muotipiirteistä.

Vuorovaikutus tutkimustilanteessa. Vivien Burrin (�00�) 
mukaan sosiaalisen konstruktionismin näkökulmaa hyödyntävässä 
tutkimuksessa objektiivisuutta pidetään mahdottomana tavoittee-
na. Tutkijan tulisi sen sijaan tiedostaa ja tuoda esiin, että tutkimuk-
sen tulokset syntyvät siihen osallistuvien ihmisten välisessä vuoro-
vaikutuksessa. Toisaalta on huomautettu, että tutkimusta tehdään 
tutkijan intresseistä käsin ja siksi hänellä on aina valtaa tutkimus-
tilanteessa (Houni �000, 79; Oinas �00�, ��7, ���–���). 

Työtä aloittaessani haastattelutekniikkaani leimasi naistutki-
muksessa (Kirsch �999), toimintarajoitteisuuden tutkimuksessa 
(Barnes ym. �999) ja visuaalisessa etnografiassa (Pink �00�) esiin 
nostettu ihanne vastavuoroisista ja valtaistavista tutkimustavoista, 
joissa tutkijan auktoriteettiasema kyseenalaistetaan. Koetin aluk-
si osallistua mahdollisimman vähän, mutta havaitsin pian, että 
haastateltavat vieroksuivat tällaista vuorovaikutustilannetta. Sen 
sijaan, että olisin antanut tilaa haastateltavien puheelle, annoinkin 
vaikutelman etäisestä tutkijasta. 

Haastattelukokemuksen kertyessä aloin osallistua enemmän, 
mutta koetin olla esittämättä voimakkaasti arvottavia mielipiteitä. 
Pyrin pitämään huolen siitä, että haastatellut muistavat puhuvan-
sa tutkimuskontekstissa. Toin esiin tutkijanrooliani viittaamalla 
aiemmin tekemääni kyselyyn tai aloittamalla kysymykseni vaikka-
pa: ”Tutkimuksessani olen kiinnostunut erityisesti…”. Tutkimus-
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kontekstista muistutti myös se, että tutkimusapulainen valokuva-
si haastatteluja.

Haastatteluissa oli monensuuntaista vuorovaikutusta. Haastat-
telemani henkilöt esittivät minulle kysymyksiä, joihin vastasin 
(vrt. Houni �000, 89). Ryhmähaastatteluissa naiset kommentoi-
vat toistensa näkemyksiä, kysyivät toisiltaan ja vastasivat tarinoi-
hin kertomalla oman vastaavan tai siitä poikkeavan tarinansa (vrt. 
Ukkonen �000, ��0–���). Tehtäväkseni jäi usein keskustelun 
alustaminen ja aiheessa pitäminen. Merkitystä oli myös ikä- ja 
kokemuseroilla: suunnittelijat ja käyttäjät olivat minua vanhem-
pia. Sukupolvieron vuoksi keskustelu muistutti usein äidin puhet-
ta sellaisesta asiasta, joka tulee tyttärenkin eteen aikanaan. Suun-
nittelijat olivat toimineet jo pitkään teollisen vaatesuunnittelijan 
ammatissa, josta itselläni ei ole koulutuksesta huolimatta käytän-
nön kokemusta. Tämä asetelma sopi minulle hyvin – nuorelle ja 
kokemattomalle puhuessaan haastateltavat tulivat kuvanneeksi 
tekemisiään ja ajatuksiaan yksityiskohtaisesti. 

Reagoin haastatteluissa esiin nousseisiin asioihin tarkentavilla 
kysymyksillä. Toisinaan asiat tulivat esiin hyvin epäsuorasti, ja ti-
lanteessa saattoi olla vaikea päättää, pitäisikö minun tarttua niihin 
lisäkysymyksillä vai ei. Jos aihe vaikutti puhujalle aralta, pyrin 
lähinnä ilmaisemaan eleilläni, että hän voi puhua aiheesta, mikä-
li haluaa. Kysyin usein tulkintaa sisältäviä kysymyksiä, jotka pe-
rustuivat haastatteluista saamiini vaikutelmiin. Esimerkiksi käyt-
täjille esitin yhteenvetoja suunnittelijoiden haastatteluista, joita 
nämä kommentoivat vahvistaen tai kumoten sen.60 

Havaitsin ryhmähaastatteluita käyttäneiden Taina Ukkosen 
(�000, �7, �6�) ja Marja Saarenheimon (�997, 6�–6�) tapaan, että 
käyttäjien ryhmähaastattelut tuottivat yllätyksellistä ja rikasta 
aineistoa osallistujien yhteisistä näkemyksistä. Pekka Sulkusen 
(�990, �6�) mukaan esimerkiksi normit ja ihanteet tulevat ryhmä-
haastatteluissa spontaanisti esille, ja niin tapahtui tämänkin tut-
kimuksen haastatteluissa. Ryhmähaastattelut tuttujen naisten 
kesken onnistuivat hyvin. Tuntemattomien naisten kesken ryhmä-

60 Samantyyppisiä haastattelutapoja on nimitetty kertojakeskeiseksi, itseohjau-
tuvaksi ja keskustelevaksi (Houni �000, 7�, 90–9�; Oinas �00�, ��6–��7; 
Ukkonen �000, �8, 70, 8�–8�.)

haastattelujen ja tutkimuksen aiheen vaatima luottamuksen syn-
tyminen olisi vaatinut enemmän aikaa kuin tässä tutkimuksessa 
oli mahdollista käyttää. Ryhmähaastattelujen ongelmana voivat 
olla keskustelua dominoivat osallistujat, eikä tältä ongelmalta 
haastatteluissa täysin vältytty. Koetinkin huolehtia siitä, että myös 
hiljaisemmat naiset pääsivät vastaamaan rauhassa omalla vuorol-
laan.

Haastattelin suunnittelijoita yksitellen, sillä epäilin tutkimusta 
aloittaessani, että ryhmähaastatteluissa voisi olla vaikea saada 
esiin sellaisia asioita, jotka koetaan työyhteisön kannalta kieltei-
siksi (vrt. Hyytiä �00�, �8). Oletin myös, että suuren suunnittelu-
työryhmän haastattelu olisi ollut aikataulullisesti ja haastattelu-
teknisesti vaikeaa. Havaitsimme kuitenkin parihaastattelujen edut 
myöhemmin tehdyssä potilasvaatteita käsittelevässä hankkeessa 
(Iltanen & Topo �007a ja b). Haastattelimme tuolloin samassa 
yrityksessä toimivia työpareja, ja menetelmä osoittautui hyödylli-
seksi, sillä kahden ammattilaisen mielipiteet ja asiantuntemukset 
täydensivät toisiaan. Parihaastattelut olisivat siten voineet toimia 
hyvin suunnittelijoiden keskuudessa. 

Ruumiillisuus, ikääntyminen ja toimintakyky ovat aiheita, jot-
ka voivat herättää voimakkaita myönteisiä ja kielteisiä tunteita 
kaikissa tutkimukseen osallistuneissa ihmisissä (Burns �00�; Lee-
Treweek ja Linkogle �000, ��–�6). Henkisen vahingon arviointi ei 
ole helppoa etukäteen (Kuula �006, 6�). Kysyinkin käyttäjiltä 
kolmannessa tapaamisessa, oliko haastatteluista koitunut heille 
jotakin harmia. He vakuuttivat, että haastattelut olivat pikemmin-
kin olleet terapeuttinen ja kiinnostava kokemus (vrt. Ukkonen 
�000, ���). Myös osa suunnittelijoista sanoi haastattelujen tarjon-
neen kiinnostavan mahdollisuuden keskustella omasta työstä, 
josta ”kukaan muu” ei tuntunut olevan kiinnostunut (vrt. Hyytiä 
�00�, �8; Kuula �006, �60–�6�).6�

On esitetty, että tutkijan tulisi tarjota tutkimukseen osallistu-
neille jotakin, josta he hyötyvät (Crowe �00�, �7�; Saarenheimo 
�997, ��). Tämä tarkoittaa usein aineiston toimittamista haastat-

6� Tutkimuksella voi olla vaikutusta myös muihin kuin tutkijaan ja tutkittaviin. 
Tutkimusapulaiseni kertoi, että hänkin on tämän tutkimuksen myötä alkanut 
ajatella ikääntymistään enemmän ja useammalta kannalta kuin aiemmin. 
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teluun osallistuneille tai valokuvatuille jälkikäteen, mutta Pink 
kritisoi tätä lähinnä tutkijan omantunnon puhdistamisena. Hänen 
mielestään olisi tärkeämpää pyrkiä luomaan tutkimusprosessista 
sellainen, että tutkittavat saisivat jo tutkimuksen aikana jotain 
arvokkaaksi kokemaansa. (Pink �00�, ��–��.) Omassa tutkimuk-
sessani käytin molempia strategioita. Suunnittelijoita kiinnosti, 
mitä muut sanovat heidän työnäytteistään, sillä he saavat harvoin 
suoraa palautetta omasta työstään kollegoilta tai käyttäjiltä. Alus-
tin esimerkiksi joitakin kysymyksiä kertomalla, mistä muissa 
haastatteluissa oli puhuttu. Koska tiesin, että lopullisen raportin 
valmistuminen on hidasta, toimitin kullekin suunnittelijalle tiivis-
telmän siitä, miten suunnittelijat ja käyttäjät olivat arvioineet 
heidän työnäytettään. Käyttäjät toivoivat kopioita valokuvista ja 
kolmannella tapaamiskerralla annoin heidän valita mieleisensä 
kuvat veloituksetta. 

Konkreettiset vaatteet ja valokuvaus tutkimustilanteessa. 
Konkreettisten vaatteiden käyttäminen osana haastattelutilantei-
ta osoittautui muutamia käytännöllisiä rajoituksia lukuun otta-
matta erinomaiseksi ratkaisuksi.6� Käytimme samaa aineistonke-
ruumenetelmää tutkiessamme potilasvaatteiden suunnitteluun ja 
käyttämiseen liittyviä käytännöllisiä ja eettisiä tekijöitä, ja mene-
telmä toimi myös siinä hyvin (Iltanen & Topo �007).

Tuotteiden arvioiminen on lähellä suunnittelijoiden arkista 
työtä (vrt. Hyytiä �00�, �0�), ja käyttäjillekin vaatteiden ominai-
suuksien puntaroiminen on tuttua arkielämästä. Puhumalla vaat-
teista haastattelemieni henkilöiden oli helpompi puhua vaikeasti 
sanallistettavista tai itsestäänselvyyksinä pitämistään asioista ja 
kokemuksista. Aluksi näytti jopa siltä, että suunnittelijat eivät 
halunneet puhua kohderyhmän ikääntymisestä, mutta omasta 
työnäytteestä puhuminen tarjosi suunnittelijoille mahdollisuuden 
lähestyä ikääntymistä suunnittelijan ammattitaidon kautta. Aina 
puheen kohteena olleet vaatteet eivät kuitenkaan olleet materiaa-

6� Tein osan haastatteluista junalla matkustaen, ja nykyistä painavamman vaa-
telastin kuljettaminen olisi ollut hyvin vaikeaa. Yhdeksäntoista vaatetta oli 
suuri urakka myös haastatelluille heidän arvioidessaan suunnittelijoiden työ-
näytteitä. 

lisesti läsnä. Haastatteluissa on lukuisia kohtia, joissa haastatelta-
vat rakentavat sanoilla ja eleillä visuaalista mielikuvaa puetusta 
ikääntyvästä kehosta, ja kaikki tilanteessa olijat kykenivät ”katso-
maan” tätä aineetonta konstruktiota (vrt. Pink �00�, 7�; Moseley 
�00�; Nuutinen �00�). 

Käyttämällä samoja suunnittelijoiden työnäytteitä keskustelun 
lähtökohtana sain esiin eri osapuolten näkemyksiä ikäteoista. 
Omien työnäytteidensä ja lempivaatteidensa kautta puhuessaan 
suunnittelijat ja käyttäjät pystyivät kuvailemaan, millaisia asioita 
arvostavat �0–60-vuotiaille naisille suunnitelluissa vaatteissa. 
Suunnittelijoiden työnäytteitä arvioidessaan suunnittelijoille ja 
käyttäjille tarjoutui mahdollisuus esittää kritiikkiä teollisen suun-
nittelun arvoja ja käytäntöjä kohtaan ja tuoda esiin niitä koskevia 
parannusehdotuksia.

Konkreettiset esineet herättivät voimakkaita mielikuvia niiden 
käyttäjistä, ja olivat siksi hyödyllisiä kartoittaessani ikääntymiseen 
liittyviä mielikuvia ja stereotypioita (vrt. Iltanen �00�; Levy 
�00�). Vaatteista puhuminen toi esiin puhetta kehosta ja iästä. 
Siitä huolimatta, etten kysynyt suoria kysymyksiä kohderyhmän 
fyysisistä ikääntymismuutoksista tai pyytänyt käyttäjiä arvioimaan 
omaa kehoaan, aineistossa on paljon seikkaperäisiä luonnehdin-
toja ikääntyvästä kehosta.

Suunnittelijat ja käyttäjät arvioivat vaatteita eri aistein katso-
malla, koskettamalla ja sovittamalla niitä (vrt. Nuutinen �00�, 
�97–�99; Raunio �00�, ��–��). Kannustin käyttäjiä kokeilemaan 
suunnittelijoiden työnäytteitä, mikäli he itse osoittivat siihen kiin-
nostusta. Myös ryhmän jäsenet rohkaisivat – toisinaan lähes pai-
nostivat – toisiaan sovittamaan vaatteita. Jos muut eivät tehneet 
aloitetta työnäytteiden sovittamiseen, minä puin ne päälleni. Vaik-
ka jokaisessa ryhmässä oli mahdollista mennä vaihtamaan vaat-
teet yksityiseen tilaan, osa haastateltavista jäi vaihtamaan vaattei-
ta minun, tutkimusapulaisen ja muiden ryhmän jäsenten 
näkyville. Minun näkökulmastani nämä tilanteet muistuttivat 
yksilöllisten vaatteiden valmistusprosessin aikana tapahtuvaa 
vaatteiden sovitusta.6� En kiinnittänyt riisumiseen huomiota esi-

6� Kiitän TaM Joanna Weckmania sovitustilannetta koskevista huomioista.
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merkiksi poistumalla huoneesta, vaan olin samassa tilassa jotakin 
puuhaillen. Katse tuotetaan tilanteen ehdoilla, ja tässä tapaukses-
sa oma katseeni pyrki olemaan neutraali: ei intensiivinen, muttei 
myöskään varsinaisesti kääntynyt pois riisujasta (vrt. Cover �00�, 
�6–60). Riisumisen loppuhetkellä olin valmiina ojentamaan sovi-
tettavan vaatteen, jotta vähäpukeisena seisominen jäi mahdolli-
simman lyhytaikaiseksi. 

Autoin joitakin sovittajia pukeutumaan. Kun korjasin vaattei-
den asentoa ja pienensin vaatteita nuppineuloilla kuvauksia var-
ten, kosketin heidän kehoaan. Haastatteluissa kosketukseni oli 
funktionaalinen, sillä pyrin saamaan sen avulla tietoa vaatteen ja 
vartalon suhteesta. Varmat otteet ja kosketuksen tarkoituksen 
sanallinen selittäminen helpottivat luultavasti vaatteita sovittanei-
den naisten oloa. (Vrt. Engeström �999, ���, �77.) Kokemuksesta 
opin huomaamaan, millaista kosketusta kukin kestää, ja pyrin 
säilyttämään kunkin oman reviirin rikkomattomana. Tilanteeseen 
vaikutti merkittävällä tavalla se, että kaikki läsnä olleet olivat nai-
sia. Arvelen, että miehen läsnäolo tutkijana tai valokuvaajana 
olisi tuonut tilanteeseen jännitteitä, jotka eivät olisi olleet tämän 
tutkimuksen aineistonkeruulle hyväksi. Onnistuneen sovituksen 
ja kuvauksen jälkeen keskustelu vapautui käsittelemään arkaluon-
toisempiakin aiheita. 

Videoimalla olisi voinut tallentaa kiinnostavaa tietoa esimer-
kiksi materiaalin liikkumisesta ja vaatteen asentoa korjaavista 
liikkeistä. Päädyin kuitenkin valokuvaukseen koska pelkäsin, että 
jatkuvasti päällä oleva videokamera vaikeuttaisi intiimejä haastat-
telutilanteita. Studiokuvien ottaminen näytti olevan käyttäjien 
mielestä jännittävämpää kuin haastattelujen kuvaaminen, joka 
koettiin jopa epämiellyttäväksi. Koska kuvattavana oleminen voi 
olla stressaavaa, kuvaamisen tavat ja välineet on tärkeää valita 
kontekstiin sopiviksi (Pink �00�, ��, ��). Tästä syystä en halunnut 
tehdä kuvauksia oikeassa studiossa, vaan päädyimme rakenta-
maan haastatelluille tuttuun tilaan hieman kotikutoisen studion. 
Rentouttaakseni kuvaus- ja haastattelutilanteita valitsin kuvaajak-
si käyttäjien kanssa saman ikäisen naisen (vrt. Pink �00�, ��). 
Kuvaaminen keskeytettiin aina haastateltavien riisuessa ja pukies-
sa. Haastattelut kuvaustilanteineen etenivät niin luontevasti, että 

vaikka riisumisesta kameran läsnäollessa ja katsojien edessä kes-
kusteltiin, tiedostin tilanteen intiimiyden vasta haastattelujen 
jälkeen. 

Aineiston analysointi ja tulkinta. Tässä tutkimuksessa esittä-
mäni tulkinnat ovat ristiriidassa monien teoriapainotteisten ja 
media-aineistoihin perustuvien tutkimusten kanssa. Joanne Ent-
wistle (�000b) ja Efrat Tseëlon (�00�) huomauttavat, että suuri 
osa vaatetutkimuksesta on teoreettisuudessaan kaukana arkisista 
vaatteisiin liittyvistä käytännöistä. Olen havainnut, että teorialäh-
töisissä tutkimuksissa päädytään usein toistamaan asemansa 
vuosikymmenten aikana vakiinnuttamia tuloksia. Tyypillinen täl-
laisen päättelyketjun perusteella tehty väite on, että vaatesuunnit-
telijat jättävät ikääntyvät naiset huomiotta, sillä heidän ikäasen-
teensa ovat kielteisiä, ja tämä asetelma jättää ikääntyvät käyttäjät 
altavastaajan asemaan (ks. esim. Grove-White �00�; Twigg �007). 
Omassa tutkimuksessani haastatellut suunnittelijat olivat kuiten-
kin erittäin motivoituneita ottamaan huomioon ikääntyvien nais-
ten tarpeita, ja heidän tietonsa asiasta ovat perinpohjaiset. Sen 
sijaan käyttäjien ikäasenteet näyttävät olevan vähintään yhtä kiel-
teisiä, elleivät jopa kielteisempiä kuin suunnittelijoiden, ja heidän 
asemansa muotijärjestelmässä vahvempi kuin millaisena se yleen-
sä esitetään.

Melissa Milkie (�00�) epäilee, että empiiristen tutkimusten 
puute voi johtua siitä tutkijoiden oletuksesta, ettei kulttuurintuot-
tajien työtä ole mahdollista päästä seuraamaan, koska nämä ovat 
haluttomia keskustelemaan työhönsä liittyvistä arkaluontoisista 
asioista. Angela McRobbie (�000, �60) on havainnutkin, että 
brittiläisessä vaatesuunnittelussa ei haluta edistää alan avointa 
arviointia, eikä keskustella sen sisäisestä politiikasta ja käytän-
nöistä. Omat kokemukseni ovat jokseenkin päinvastaisia. Pyytä-
essäni suunnittelijoita tulemaan haastateltaviksi vain yksi suun-
nittelija kieltäytyi. Huomasin myös, että alkukankeudesta huoli- 
matta kaikki haastattelemani suunnittelijat olivat lopulta valmiita 
keskustelemaan ikääntymisen ja vaatteiden yhteydestä.

Mielestäni olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota 
myös siihen, että käytetyt empiiriset aineistot ja niiden pohjalta 
esitetyt tulkinnat ovat loogisessa yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi 
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naistenlehtien vaatemainoksissa tai haute couture -näytöksissä 
esiintyvien mallien nuoresta iästä ei voi päätellä, että teollisessa 
vaatesuunnittelussa ei oteta huomioon ikääntyviä naisia. Ilmiö 
kertoo enemmän markkinoinnista kuin teollisesta vaatesuunnit-
telusta. Myös tähän tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä mark-
kinointimateriaalissa käytetään nuoria naisia, vaikka kohderyhmä 
sisältää myös �0-vuotiaat ja sitä vanhemmat naiset.

Oma vaatesuunnittelijan koulutukseni vaikuttanee tekemiini 
tulkintoihin. Suunnittelijoiden kanssa minulla on yhteinen koulu-
tustausta, joka tuotti kollegapuhetta: suunnittelijat puhuivat mi-
nulle ammattitermein, yksinkertaistamatta asioita (vrt. Hyytiä 
�00�, �8; Nuutinen �00�, ��9; Tiainen �00�, ���–���). Tutki-
muksen tekeminen omiin kokemuksiinsa nojautuen voi tuottaa 
realistisia ja moniulotteisia tulkintoja. Esimerkiksi ammattimalli-
na toimineen Patrícia Soley-Beltranin (�00�) tulkinnat mallin 
työstä ovat teräviä nähdäkseni juuri siksi, että hän kykenee tarkas-
telemaan asiaa käytännön työn näkökulmasta. Tuttuus voi myös 
häiritä, jos tutkija tuudittautuu siihen, että hänellä ja haastatelluil-
la on aukoton yhteinen ymmärrys käsiteltävistä asioista. Eloku-
vien ennakkosuunnittelua tutkinut Riina Hyytiä (�00�, ��–��) 
kertoo, ettei hänen ollut mahdollista tarkastella tutkimusaihet-
taan vieraana ja suhtautua siihen neutraalisti, sillä hän työskente-
lee itsekin tuottajana ja ohjaajana. Analyysia tehdessäni huoma-
sin, miten vaikea on tutkia oman kulttuurinsa normeja kriittisesti. 
Kun tutkija jakaa samat arvot ja normit tutkittavien kanssa, itses-
täänselvyyksien nostaminen esiin ja mahdollinen kyseenalaista-
minen vaati ainakin minulta erityistä tarkkaavaisuutta.

Objektiivisen ja hierarkkisen tiedekäsityksen myötä on alettu 
vaatia, että tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden tulisi saada 
enemmän valtaa myös tulkintavaiheessa (Oinas �00�, ���–���). 
Tavallista on, että purettuja haastatteluja tai käsikirjoituksen ver-
sioita annetaan luettavaksi haastatelluille ihmisille. Tavoitteena 
voi olla asiavirheiden korjaaminen (Hyytiä �00�, ��–��), halu 
antaa haastatelluille mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten heidän 
tarinansa tulevat esiin tutkimuksessa (Houni �000, ���) tai pyr-
kimys yhteiseen tulkintaan (Kirsch �999, �8–60). En antanut 
purettuja haastatteluja tai käsikirjoitusta haastattelemieni henki-

löiden luettavaksi tai koettanut tehdä tulkintaa yhdessä heidän 
kanssaan haastattelujen jälkeen. Halusin välttää tulkinnallista 
konfliktia, jossa tutkijan ja tutkittavien tulkinnat eroavat toisis-
taan. Arvelin, että suunnittelijat haluaisivat esimerkiksi siivota 
kielteisistä ikäasenteista kertovat kohdat aineistosta. Jos näin 
olisi käynyt, tutkimuskysymyksiin vastaaminen olisi vaikeutunut. 
(Kirsch �999, �7–��; tulkinnallisesta konfliktista ks. esimerkiksi 
Hyytiä �00�, ��–��.) Olen myös sitä mieltä, että tutkijan työnä on 
antaa haastateltujen henkilöiden tulkinnoille uusia merkityksiä, 
jotka voivat ja saavat erota tutkittujen ajatuksista. Samalla tutki-
jan on kuitenkin otettava täysi vastuu esittämistään tulkinnoista 
ja annettava lukijalle riittävästi materiaalia tehdä omia tulkinto-
jaan. (Eskola & Suoranta �999, ��9; Kirsch �999, �9–60; Perttula 
�996, 9�.)

Omaa taiteen tekemisen prosessiaan tutkinut Maarit Mäkelä 
puhuu retrospektiivisestä katseesta (�00�, ��–�8) ja retroaktiivi-
sesta työskentelytavasta (�006), joiden avulla hän tarkasteli taide-
teoksiaan tutkimuksen näkökulmasta taideprosessin jo päätyttyä. 
Samaan tapaan tarkastelin analyysivaiheessa haastatteluissa otet-
tuja valokuvia ja konkreettisia vaatteita tutkimuksen loputtua. 
Kontekstualisoin analyysissä vaatteita, niistä otettuja kuvia ja pu-
hetta toistensa avulla (vrt. Leeuwen & Jewitt �00�, 6; Pink �00�, 
96–97). 

Valokuvat ovat dokumentteja siitä, mitä tutkimusta tehdessä 
tapahtui ja millaista aineisto on (Crowe �00�, �77–�78). On kui-
tenkin huomautettava, että dokumentaarisimmatkin valokuvat 
ovat aina rakentuneita (Suonpää �00�). Suunnittelijoiden työ-
näytteet jäivät aineistoon konkreettisina vaatteina. Niiden etu on, 
että pystyin analyysivaiheessa tarkastelemaan vaatteiden pienim-
piäkin yksityiskohtia. Suunnittelijoiden työnäytteitä myös valoku-
vattiin käyttäjien päällä. Näiden kuvien ongelma on, että vaatteet 
eivät välttämättä istuneet parhaalla mahdollisella tavalla, mikä 
vaikeutti niiden analysoimista puetun kehon näkökulmasta. 

Koska käyttäjien lempivaatteita ei voinut sisällyttää sellaisi-
naan aineistoon, ne oli välttämätöntä kuvata, jotta analyysi voitiin 
kohdistaa puheen lisäksi vaatteisiin. Käyttäjien lempivaatteista 
otetuissa valokuvissa kehon ja vaatteen suhde tulee melko hyvin 
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esiin. Kaksiulotteinen valokuva ei kuitenkaan voi koskaan täysin 
tavoittaa vaatteiden ja kehon muodostamaa materiaalista ja kol-
miulotteista kokonaisuutta (Koskennurmi-Sivonen �998, 99). Si-
sällönanalyysin kannalta olisi kannattanut kuvata vaatteet useasta 
kulmasta, jotta vaatteiden piirteitä olisi ollut helpompi analysoi-
da. 

Suunnittelijoiden ja käyttäjien haastattelutilanteissa otetut 
valokuvat helpottivat ääninauhojen purkamista ja analysointia: 
pystyin niiden avulla päättelemään ongelmakohdissa, mistä oli 
kulloinkin kyse. Haastatteluissa otetuilla valokuvilla oli merkitys-
tä myös analyysin lähtökohtia hahmotellessani. Valokuvat kertoi-
vat tutkimuksen valtasuhteista ja pakottivat minut olemaan tietoi-
nen niistä (Crowe �00�, �77–�78). Käyttäjien haastatteluissa 
otetuista kuvista tuli valaisevasti esiin haastattelujen dynamiik-
kaan liittyviä asioita. Myös katseen merkitys ja sen monimutkaiset 
verkostot olisivat saattaneet jäädä huomiotta ilman valokuvama-
teriaalia. Suunnittelijoiden haastatteluista otetut valokuvat eivät 
kuitenkaan kerro kovin paljoa haastattelujen dynamiikasta ja an-
tavat suhteellisen vähän informaatiota haastattelujen sisällöstä. 
Tätä aineistoa olisi voinut kerätä vähemmän ja säästää tutkimus-
avustajan työpanosta tarpeellisempiin tehtäviin. 

Tässä julkaistujen kuvien avulla lukija voi tehdä omia tulkinto-
jaan tutkimuksen kohteena olevista vaatteista, ilman tutkijan 
väistämättä arvosidonnaista ja valikoivaa sanallistamista (vrt. 
Pink �00�, ��). Ottamamme reportaasimaiset kuvat saattavat 
herättää hämmennystä muotijärjestelmässä työskentelevissä am-
mattilaisissa. Toisin kuin mainoksissa ja mediassa, näissä kuvissa 
esiintyvät ihmiset ovat ”tavallisia”, vaatteet eivät välttämättä istu 
ihanteellisesti eikä kuvia ole käsitelty digitaalisesti.6� Olen samaa 
mieltä Sarah Pinkin (�00�, �6) kanssa siitä, että aineistonkeruun 
yhteydessä otetuille kuville tärkeintä on täyttää kyseisen tiedonke-
ruun vaatimukset, ja kuvanlaatu on toissijainen asia. 

Kuvien avulla myös sijoitutaan tutkimusdiskurssiin (Crowe 
�00�, �77–�78). Ottamamme kuvat voi nähdä kritiikkinä ikään-

6� Joitakin kuvia on rajattu ja niiden valoisuutta on muutettu, mutta kuvissa 
esiintyvien ihmisten piirteitä ei ole muokattu kuten muotikuvissa usein teh-
dään. 

tymistä karsastavia muotikuvia kohtaan, sillä olen halunnut antaa 
suomalaisen naisen ikääntymiselle realistiset kasvot (vrt. Pink 
�00�, ��). Minulle on ollut tärkeää osoittaa kunnioittavani kuvis-
sa esiintyvien naisten toimijuutta, ja siksi annoin heidän rakentaa 
ulkoasunsa itse sellaiseksi kuin halusivat julkista esiintymistä var-
ten. Käyttäjät kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, miten ”hyvän 
näköisinä” kuvaaja on onnistunut heidät vangitsemaan. 

Anonymiteetti. Tutkimuksen kautta ihmisten yksityisistä elä-
mänalueista tehdään julkisia (Pink �00�, ��). Anonymiteetti on 
usein tutkimusten perusoletus: tutkimukseen osallistuneiden ni-
met muutetaan, elämäntilanteeseen viittaavat tiedot poistetaan 
(Perttula �996, 9�; Kuula �006), visuaalisia aineistoja ei julkaista 
tai mikäli julkaistaan, kuvissa esiintyvien kasvot peitetään tai hä-
märretään (Pink �00�, ��6). Syynä voi olla oletus siitä että kaikki 
haluavat esiintyä tutkimuksissa tunnistamattomina (Perttula 
�996, 8�–87). Peitetympi syy voi olla objektiivisuuden vaikutelman 
hakeminen – tieteellinen tieto halutaan esittää arkipäivästä riip-
pumattomana ja irrallisena. 

Aina tunnistamattomuuteen ei pyritä. Esimerkiksi Ritva Kos-
kennurmi-Sivonen (�998) ja Riina Hyytiä (�00�) kirjoittavat 
tutkimistaan henkilöistä näiden koko nimillä, Taina Ukkonen 
(�000) oikeilla etunimillä. Kuvia ovat julkaisseet antropologian 
parissa esimerkiksi Sarah Pink (�999) ja muotoiluntutkimuksessa 
Helena Leppänen (�006). Hyytiä perustelee tunnistettavuutta 
sillä, että haastateltujen henkilöllisyyttä olisi mahdotonta peittää 
hänen tutkimuksensa hyvin pienellä kentällä eli suomalaisen las-
tenelokuvan ennakkosuunnittelun ammattilaisten parissa. Ukko-
sen haastattelemat telakkatyöläisnaiset taas eivät halunneet esiin-
tyä peitenimillä, sillä heidän itsensä mielestä haastatteluissa ei 
tullut esiin salassa pidettäviä asioita. On myös esitetty, että mikäli 
tutkija päättää anonymiteetistä kysymättä asiasta haastateltavilta 
itseltään, tutkimukseen osallistuvat voivat kokea olevansa holho-
uksen kohteena (Pink �00�, ���). 

Haastattelemani suunnittelijat ja käyttäjät suhtautuivat 
anonymiteettiin hyvin eri tavoin. Olin jo tutkimuksen alkuvaihees-
sa valmistautunut esittämään suunnittelijat anonyymeinä, ja lähes 
kaikki suunnittelijat halusivatkin, että heidän nimensä ja yrityksen 
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nimi salataan.6� Useimmat olivat tarkkoja siitä, että heidän kas-
vonsa, yrityksen nimi tai tuotemerkki eivät näy kuvissa tai tutki-
mukseen valituissa työnäytteissä. Suunnittelijoiden tunnistamat-
tomuuden säilyttäminen ei kuitenkaan ole kovin helppoa pienessä 
maassa, erityisesti pienellä ammattikentällä (ks. myös Hyytiä 
�00�; Kuula �006, �0�).66 Ongelmana eivät ole ainoastaan tun-
nistettavat puhetavat tai valokuvat, vaan myös työnäytteet. Haas-
tattelujen aikana vaikutti nimittäin siltä, että haastattelemani 
suunnittelijat pystyivät päättelemään joistakin työnäytteistä, mikä 
yritys ne oli valmistanut. 

Arja Kuulan (�006, 80, �09) mukaan tutkimukseen osallistu-
vien ihmisten on saatava itse määrittää yksityisyytensä rajat, ja 
halutessaan myös esiintyä tunnistettavina. Käyttäjistä valtaosa 
halusi esiintyä omalla etunimellään, ja vain yksi valitsi itselleen 
peitenimen. Kaikki käyttäjät antoivat luvan omien kasvojensa 
näyttämiseen julkisesti, myös peitenimellä esiintyvä henkilö. 
Useimmat halusivat kuitenkin jättää osan kuvista julkaisematta, 
sillä näissä kuvissa heidän ilmeensä oli ”huono” tai he näyttivät 
mielestään vanhoilta. Osa sanoi ääneen, etteivät halunneet poistaa 
niitäkään kuvia, jotka esittivät heidät epäedullisessa valossa, sillä 
ikääntymisen todellisuus saa näkyä. Osa toivoi, että minä valitsisin 
julkaistavat kuvat, koska he uskoivat minun tekevän heitä kun-
nioittavia ratkaisuja. En kuitenkaan suostunut valitsemaan kuvia 
tässä vaiheessa, sillä ihmiset voivat kokea heistä julkaistut kuvat 
hyvin eri tavoin, enkä voi olla varma mikä kustakin tuntuu louk-
kaavalta. 

Minulla on kirjalliset luvat käyttäjien kuvien ja useimpien oi-
keiden etunimien käyttämiselle, ja olenkin käyttänyt niitä lukui-
sissa konferenssiesityksissä ja muutamissa pienimuotoisemmissa 
julkaisuissa. Tehdessäni analyysia käsikirjoitusta varten ja erityi-
sesti viimeistellessäni tätä tutkimusta aloin kuitenkin kokea tun-

6� Osa suunnittelijoista toivoi, että heistä tai heidän edustamastaan yrityksestä 
ei rakenneta kokonaiskuvaa peitenimenkään turvin. Vain yksi suunnittelija oli 
valmis esiintymään omalla nimellään ja yrityksen nimellä. 

66 Itse esimerkiksi tunnistan yhden Ana Nuutisen (�00�) tutkimuksessa esiin-
tyvän vaatesuunnittelijan pelkästään hänen aineistolainauksissa näkyvän 
puhetapansa perusteella.

nistettavuuden hyvin ongelmalliseksi. Ymmärsin, etten ollut voi-
nut tietää aineistoa kerätessäni miten tulisin sitä tulkitsemaan ja 
miten tulisin siitä kirjoittamaan. En ollut siis voinut kertoa tulkin-
noistani totuudenmukaisesti haastattelemilleni henkilöille silloin 
kun heitä tapasin. (Vrt. Lee-Treweek & Linkogle �000, �7–�8.) 
Kun haastattelemani käyttäjät antoivat suostumuksensa tunnis-
tettavuudelle, heillä ei välttämättä ollut käsitystä siitä, millaisina 
tulisin heidät esittämään. Aloin epäillä myös sitä, voisinko tulkita 
aineistoa vapaasti, jos minun olisi ajateltava loukkaako esittämäni 
tulkinta jotakuta haastattelemistani naisista. Juha Perttula (�996, 
8�–87) onkin huomauttanut, että tutkittavien anonyymiys ei suo-
jaa vain heitä itseään, vaan mitä suurimmassa määrin myös tutki-
jaa. Anonymiteetin vaarantuminen voi pakottaa tutkijan varovai-
seen tulkintaan (Ukkonen �000, ���), aran aiheen yhteydessä 
jopa tulkinnan vesittämiseen (Suojanen �996, ��). Tunnistamat-
tomuus taas vapauttaa tutkijan esittämään asiat suoremmin ja 
raikkaammin (Houni �000, 77–78, ��7). 

Tutkimuksen viime metreillä vaihdoin käyttäjien nimet peite-
nimiin ja poistin selvät viittaukset peitenimien ja kuvien välillä. 
Kuvia en kuitenkaan poistanut, vaikka niiden määrää vähensin-
kin. Visuaalinen aineisto on tärkeä osa tutkimusta ja sen poista-
minen kokonaan olisi voinut vaikeuttaa tekemieni tulkintojen 
arvioimista. En myöskään anonymisoinut kuvia esimerkiksi peit-
tämällä niissä esiintyvien naisten kasvoja, sillä tällainen esittämi-
sen tapa on mielestäni ristiriidassa kohdetta kunnioittavan kirjoit-
tamisen tavan kanssa. 

Väitän, että kaikki haastattelemani henkilöt ovat kykeneviä 
ymmärtämään millaisia vaikutuksia heidän tietosuojaa koskevilla 
valinnoillaan ja erityisesti tunnistettavuudella on. Tutkijana olen 
kuitenkin vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa esitetään. Julkai-
sua tehdessäni olen koettanut kirjoittaa haastattelemistani henki-
löistä heitä kunnioittavalla tavalla. Olen myös harkinnut jokaisen 
kuvan käyttöä ja sen esittämisen kontekstia erikseen. Aineistoa, 
kuten kuvia voidaan kuitenkin tulkita monin eri tavoin (Pink 
�00�, �9–�6), eikä tutkija voi täysin ennustaa kuinka tutkimusta 
käsitellään vaikkapa mediajulkisuudessa (Lee-Treweek & Linkog-
le �000, �7–�8). 
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5.3� tulosten�hyödyntäminen

Tutkimuksellinen hyöty ja jatkotutkimuksen aiheita. Tutki-
muksen tulokset kertovat tilanteesta, joka vallitsi �000-luvun 
alussa suomalaisessa vaatesuunnittelussa ja myöhäistä keski-ikää 
elävien naisten vaatekäytännöissä. Tutkimus kuvaa paitsi haastat-
telemieni henkilöiden näkökulmaa, myös niitä yhteisöjä ja kult-
tuureita, joissa he elävät (Ukkonen �000, ��0–���, �08–�09). 
Tulokset kertovat muun muassa siitä, miten suomalaiset suhtau-
tuvat naisten ikääntymiseen, miten vaatesuunnittelussa yleensä 
otetaan tai voidaan ottaa ikääntymistä huomioon ja miten naiset 
arvottavat naisten näkyviä ikääntymismuutoksia. 

Tutkimuksen aineisto on rikas ja tuottaa lukemattomia mah-
dollisuuksia jatkotutkimuksille. Tuloksia voidaan hyödyntää ensi-
sijaisesti kahdella tutkimusalueella, muotoiluntutkimuksessa ja 
gerontologiassa. Tutkimus hyödyttää erityisesti sellaista muotoi-
luntutkimusta, jossa tutkitaan muotoilutoimintaa ja sen tuloksena 
syntyviä tuotteita kulttuurisena ilmiönä. Sitä voidaan käyttää 
myös tarkasteltaessa käytettävyyden psyko-sosiaalisia ulottuvuuk-
sia. Tutkimus laajentaa vaatteita ja vaatesuunnittelua käsittelevän 
tutkimuksen kenttää tuomalla tarkastelun kohteeksi ikääntymisen 
paitsi biologisena, myös kulttuurisesti tulkittuna ja rakentuneena 
ilmiönä. Ikääntymisen tutkimuksen alueella tutkimus hyödyttää 
erityisesti kulttuuri- ja sosiaaligerontologiaa. Tutkimuksessa pääs-
tään tarkastelemaan iän saamia tulkintoja ja sosiaalisen iän raken-
tamista erittäin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti. Vaatetusta 
on käsitelty kulttuuri- ja sosiaaligerontologian alueella toistaisek-
si vain vähän, joten käsillä oleva tutkimus laajentaa kyseistä tutki-
musaluetta. 

Työssä sivutaan monia laajalti tutkittuja aiheita, joita tämän 
työn teoreettisten lähtökohtien ja kysymyksenasettelun puitteissa 
ei ole ollut tarkoituksenmukaista pohtia tarkemmin. Tutkimuk-
sessa sivutaan vaatetusteknologiaan liittyviä asioita, kuten kaavoi-
tusta, mitoitusta ja materiaaliteknologiaa. Jatkotutkimuksissa 
olisi syytä kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota siihen, millai-
sia ikäsidonnaisia mielikuvia kehitettäviin teknisiin ratkaisuihin 
liitetään.

Tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä myös kulttuurintutki-
muksen, visuaalisen tutkimuksen, naistutkimuksen ja yhteiskun-
tatieteellisen tutkimuksen alueella. Yksi tässä tutkimuksessa 
taustalle jäävä näkökulma ovat puetun ikääntyvän kehon tuotta-
mat kokemukset, joita voitaisiin tutkia esimerkiksi fenomenologi-
sesta viitekehyksestä käsin. Myös ikäidentiteetin muotoutuminen 
puetun kehon kautta olisi kiinnostava tutkimusaihe. 

Tutkimuksessa sivutaan yhteisöllisesti ja yksilöllisesti muotou-
tuvaa makua, ja asiaa olisi syytä tutkia tarkemmin. Jatkotutki-
muksissa voidaan hyödyntää esimerkiksi Pierre Bourdieun alusta-
maa keskustelua. Hänen ajatteluaan seuraten ikäteot voidaan 
nähdä ulkoasun rakentamisen kentällä harjoitettavana pelinä, 
joka johtaa sosiaaliseen ikään sopivan habituksen muotoutumi-
seen. Tämän tutkimuksen aineistossa näkyvä pyrkimys erottautua 
nuoremmista ja vanhemmista voidaan nähdä bourdieulaisittain 
distinktiona. Sosiaalisen iän rakentaminen ”oikein” voi olla Bour-
dieun termein osa kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. (Bourdieu 
�98�; Bourdieu �987; Mäkelä �99�). Ikätekojen soveltaminen 
Bourdieun ajatteluun on lupaava jatkotutkimuksen aihe. 

Ehdotan, että jatkotutkimuksissa pyrittäisiin hahmottamaan 
toisaalta sosiaalisen iän rakentamiseen liittyviä eroja, toisaalta 
muutoksia sen rakentamisen tavoissa. Länsimaisten kulttuurien 
arvot ja toimintatavat esitetään usein yhtenäisinä, mutta esimer-
kiksi ulkonäköihanteiden on todettu olevan sidoksissa paikallis- ja 
alakulttuureihin (Cachelin ym. �00�; Weitz �00�, 67�; Westerhof, 
Barrett & Steverink �00�; Wray �00�). Tämän tutkimuksen tu-
losten perusteella esimerkiksi Yhdysvaltojen tilanteeseen verrat-
tuna suomalaisten naisten ikäkäsitykset näyttävät olevan myön-
teisempiä ja he näyttävät rakentavan sosiaalista ikäänsä itsenäi- 
semmin. Jatkossa on tärkeää tutkia tarkemmin, millaisia paikal- 
lisia merkityksiä puettuun ikääntyvään kehoon liitetään, niin 
valta- kuin alakulttuurienkin tasolla. Puetun ikääntyvän kehon 
esittämiseen voi vaikuttaa muun muassa se, miten tottuneita pal-
jaan kehon ja sen variaatioiden näkemiseen ylipäätään ollaan. 
Olisi kiinnostavaa saada selville, vaikuttaako kehon paljastami-
seen liittyvien ikätekojen tekemiseen esimerkiksi suomalainen 
saunakulttuuri.
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Tavallinen ja arkinen jää yleensä huomiotta, sillä se vaikuttaa 
merkityksettömältä, ja niiden sijaan tutkimuksissa käsitellään 
mieluummin huomiota herättäviä ilmiöitä (Frosh �00�, �7�–�7�). 
”Tavallisten” naisten arkipukeutumisen näkökulma on ollut häm-
mästyttävän vähän esillä tutkimuksissa (ks. kuitenkin Guy ym. 
�00�). Erityisesti ikääntyvien ihmisten vaatearkea tulisi tutkia 
enemmän. 

Hedelmällistä olisi myös tutkia tarkemmin sukupuolen merki-
tystä rakennettaessa puetun kehon sosiaalista ikää ja tehtäessä 
konkreettisia ikätekoja. On huomattava, että miesten ja naisten 
vaatetus ovat monin tavoin erilaisia suunnittelualueita, eikä tämän 
naisten sosiaalista ikää käsittelevän tutkimuksen tuloksia voida 
sellaisenaan soveltaa miehiin. Miesten vaatteita ja niiden teollista 
suunnittelua ei ole tutkittu tietojeni mukaan lainkaan ikääntymi-
sen näkökulmasta. Jatkossa tarvitaan tutkimusta miesten vaattei-
siin vaikuttavista biologisista ikääntymismuutoksista, ikääntyvien 
miesten ulkoasua koskevista asenteista ja heidän puetun kehonsa 
visuaalisten järjestysten rakentamisesta.  Tarvitaan myös teoreet-
tisemmin suuntautunutta tutkimusta sosiaalisen iän ja sosiaalisen 
sukupuolen suhteesta. Tarpeen ovat myös sellaiset jatkotutkimuk-
set, joissa tarkastellaan sukupuolittuneen ja ikäsidonnaisen kat-
seen muotoutumista.

Ikääntymistä tutkittaessa on tärkeää erottaa, puhutaanko eri-
ikäisten ihmisten välisistä eroista (age), tutkimuksen tekemisen 
aikana vaikuttavien tekijöiden tuottamista eroista (period) vai 
tiettynä aikana syntyneiden populaatioiden välisistä eroista (co-
hort) (apc-ongelma: ks. esim. Karisto �00�, �6). Tässä tutkimuk-
sessa kävi ilmi, että jo keski-ikään mennessä naisten vartalossa on 
tapahtunut pukeutumiseen vaikuttavia ikääntymismuutoksia. 
Kun naiset vertasivat itseään äiteihinsä, he toivat esiin monia van-
huudessa tapahtuvia fyysisiä ikääntymismuutoksia. Suunnitteli-
joiden mukaan myös sosiaalisen elämän muutokset ikäännyttäes-
sä vaikuttavat vaatetarpeisiin. He ovat esimerkiksi sitä mieltä, että 
naisten jäädessä eläkkeelle heidän vaatevalintansa perustuvat ai-
empaa enemmän vapaa-ajan ja harrasteiden tuomiin vaatimuk-
siin. Tässä tutkimuksessa on keskitytty selvittämään myöhäistä 
keski-ikää elävien naisten vaatetarpeita. On syytä tutkia enem-

män, miten tätä myöhemmällä iällä ilmaantuvia biologisia ikään-
tymismuutoksia ja iän myötä muuttuvia elämäntapoja voidaan 
ottaa huomioon teollisessa naisten vaatesuunnittelussa. 

Tutkimuksen tekemisen ajankohta vaikuttaa usein tutkimustu-
loksiin. Esimerkiksi haastateltujen ihmisten esittämät tulkinnat 
tutkimuksen kohteesta voivat muuttua ajan kuluessa ja elämänti-
lanteen muuttumisen myötä (Ukkonen �000, ���). Tutkimusta 
tehtäessä haastattelemani naiset elivät myöhäistä keski-ikää. Se 
on elämänvaihe, jossa ollaan matkalla nuoren aikuisuuden ideaa-
lista kohti mahdollisuuksien ja uhkien vanhuutta (Marin �00�b). 
Samalla tehdään ”puolivälin testamentti” arvioimalla menneisyyt-
tä ja hahmottelemalla itselle sopivaa tapaa kohdata tuleva (Vilkko 
�997, ��7–��9). Tämä välitila, erityisesti kokemukset omien van-
hempien ikääntymisestä ja kuolemasta, vaikutti selvästi naisten 
suhtautumiseen omaan ikääntymiseensä. Tapasin erään haastat-
telemistani käyttäjistä vuosi haastattelun jälkeen. Hän kertoi, että 
hänen isänsä oli kuollut pian haastattelun jälkeen, ja tämä koke-
mus oli saanut naisen ajattelemaan ikääntymistä uudesta näkö-
kulmasta. Nainen oli sitä mieltä, että mikäli haastattelu uusittai-
siin, hän puhuisi asioista ”aivan toisin”. En tiedä mitä tämä 
toisenlainen tulkinta olisi pitänyt sisällään, mutta on olennaista 
tiedostaa, että keräämäni aineisto kuvaa yhtä tiettyä vaihetta haas-
tattelemieni ihmisten elämässä, ja tilanteen muuttuessa heidän 
tulkintansa voi muuttua nopeastikin. Tuloksia on myös hyödyllis-
tä verrata suurten ikäluokkien naisten vaatetarpeisiin esimerkiksi 
siinä ikävaiheessa, kun heidän toimintakykynsä alkaa heiketä.

Kohortin vaikutus näkyy esimerkiksi siinä, että suurten ikä-
luokkien naisiin kohdistuu erilaisia ikänormeja kuin heidän äitei-
hinsä vastaavassa iässä (Iltanen �00�; Weitz �00�, 67�). On toden-
näköistä, että muutos näkyy myös heidän siirtyessään seuraavaan 
ikävaiheeseen, vanhuuteen. Muutokset syntyvät kuitenkin hitaas-
ti, sillä ne tapahtuvat yksittäisten ihmisten arkisissa valinnoissa.  
Sen vuoksi tutkimus on hyvä toistaa, kun suuria ikäluokkia seu-
raava sukupolvi siirtyy myöhäiseen keski-ikään. 

Myös haastattelemieni suunnittelijoiden tulkinnat voivat muut-
tua. Kysyin haastatteluissa, millaisena he näkivät oman ammatil-
lisen tulevaisuutensa suurten ikäluokkien naisten ikääntyessä, 
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esimerkiksi kymmenen tai viidentoista vuoden päästä. Useimmat 
arvelivat, että suurten ikäluokkien ikääntyminen vaikuttaa vaate-
teollisuuteen, mutta oman ikänsä vuoksi he eivät olisi sitä enää 
näkemässä suunnittelun ammattilaisina, vaan itsekin iäkkäinä 
vaatteiden käyttäjinä. Tämän tutkimuksen tulokset eivät välttä-
mättä päde seuraaviin suunnittelijapolviin, ja sen vuoksi voi olla 
hyödyllistä toistaa tutkimus siinä vaiheessa, kun valtaosa nykyisis-
tä yli �0-vuotiaista suunnittelijoista on jäänyt eläkkeelle. 

Muotoiluntutkimuksessa on ollut havaittavissa taipumusta 
yleistää tiettyä tuoteryhmää käsittelevä tutkimus koskemaan teol-
lisesti muotoiltavia tuotteita yleensä. Tutkimukseni perustella 
katson, että muotoiluntutkimuksessa olisi tiedostettava nykyistä 
paremmin tuotekohtaiset erot. Yksi tuotteita erottavista asioista on 
se, millainen on niiden suhde käyttäjän kehoon. Vaatteet ympäröi-
vät kehoa joka puolelta. Useimmat muut tuotteet ovat yhteydessä 
käyttäjän kehoon ainoastaan muutamasta kohdasta, kuten astiat ja 
puhelimet. Joidenkin tuotteiden kanssa ihminen toimii aktiivises-
ti, mutta lähes ilman kosketusyhteyttä, kuten näyttöpäätteiden 
kanssa. On myös tuotteita, jotka eivät ole yhteydessä käyttäjän 
kehoon juuri ollenkaan, kuten taulut tai koriste-esineet. Se, miten 
läheinen suhde tuotteella on ihmisen kehoon, muokkaa suunnitte-
lun tavoitteita suhteessa ikääntymiseen. Mitä lähempänä tuote on 
kehoa, sitä tärkeämpää on ottaa huomioon niin biologisen iän tuo-
mia tarpeita kuin sosiaalisen iän rakentamista tuotteen avulla. 

Toinen merkittävä ero syntyy tuotesuunnitteluun käytettävissä 
olevasta ajasta. Muotiteollisuus on erittäin nopearytminen suun-
nittelualue, jossa yhden suunnittelijan on yleensä suunniteltava 
satoja tuotteita vuodessa. Kunkin tuotteen suunnittelua varten 
voidaan varata huomattavasti vähemmän aikaa kuin esimerkiksi 
informaatioteknologiaa tai huonekaluja suunniteltaessa. Samalla 
vaatesuunnittelijan mahdollisuudet paneutua yksittäisen tuotteen 
piirteisiin vaikkapa ikääntyvän käyttäjän näkökulmasta ovat hei-
kommat kuin monilla muilla aloilla. Muotoiluntutkimuksessa 
tulisikin paneutua suunnittelun yleisen teorian luomisen lisäksi 
myös tuote- ja suunnittelualakohtaisten erojen tutkimiseen. Toi-
saalta on varottava toista ääripäätä, jossa ei nähdä yhtäläisyyksiä 
eri tuoteryhmien välillä siellä, missä niitä on.

Tässä tutkimuksessa on hahmoteltu, miten vaatteiden suunnit-
telijat luovat mahdollisuuksia rakentaa käyttäjän sosiaalista ikää 
ja miten käyttäjät itse sitä ilmentävät. Muotijärjestelmässä on 
kuitenkin lukuisia muita toimijoita, joiden arvoilla ja työnkuvalla 
on merkitystä sosiaalisen iän rakentamiselle. Tutkimuksessa esiin 
tulivat ainakin tuotepäälliköt ja sisäänostajat, joiden roolia suun-
nittelijat pitivät tässä suhteessa olennaisena. Muita muotijärjes-
telmän ammattilaisia voivat olla esimerkiksi materiaalinvalmis-
tuksen parissa työskentelevät henkilöt, markkinointihenkilöstö ja 
myyntiedustajat. Voidaksemme luoda kokonaiskäsityksen muoti-
järjestelmän tavoista näiden ammattiryhmien toimintaa olisi 
syytä tutkia tarkemmin.

Tulosten hyödyntäminen suunnittelussa. Peter Laslett (�99�) 
jakaa ihmiselämän neljään eri ikävaiheeseen. Ensimmäisessä vai-
heessa, lapsena ja nuorena, ihminen on riippuvainen vanhemmis-
taan. Toista ikävaihetta leimaa vastuun kantaminen työstä, omista 
lapsista ja usein myös vanhenevista vanhemmista. Kolmatta ikää, 
joka koittaa eläkkeelle siirtymisen jälkeen, Laslett pitää vastuista 
vapaana ikävaiheena. Neljännessä iässä, myöhäisessä vanhuudes-
sa, ihminen on jälleen riippuvainen muiden antamasta hoivasta. 
Vaateteollisuutta selvästi kiinnostaa eniten toista ikää elävä ikä-
ryhmä: tekemäni selvityksen mukaan vuonna �00� naistenvaate-
teollisuudelle työskentelevät suunnittelijat määrittelivät kohde-
ryhmänsä keskimäärin �0–�8-vuotiaaksi (Iltanen �00�). 

Syy kiinnostukselle on mitä ilmeisimmin se, että työikäisillä 
oletetaan olevan eniten kykyä ja halua kuluttaa rahaa vaatteisiin. 
Vanhemmasta väestöstä on kuitenkin tulossa yhä merkittävämpi 
kuluttajaryhmä erilaisille kulutustuotteille ja palveluille, kun hei-
dän osuutensa väestöstä kasvaa (Rantamaa & Hakamäki �998). 
Muutosta ei tarvitse odottaa pitkään. Jo vuonna �000 suurin nais-
ten ikäryhmä olivat �0–�9-vuotiaat, ja tämä sama ikäryhmä tulee 
olemaan ikääntyessäänkin huomattavan suuri, myös kuluttajina 
(liitteet �, � ja �). Tutkimuksissa muotijärjestelmää on kritisoitu 
siitä, että se ei ota huomioon ikääntymisen tuomia tarpeita (ks. 
esim. Grove-White �00�, �00, �09), ja tekemäni selvityksen mu-
kaan yli 60-vuotiaat naiset jäävätkin kohderyhmien ulkopuolelle 
useimmissa suomalaisissa yrityksissä (Iltanen �00�). Jos vaatete-
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ollisuuden kohderyhmät eivät ikäänny samaa tahtia käyttäjien 
kanssa tai suunnittelussa ei osata ottaa huomioon ikääntyvien 
käyttäjien tarpeita, suomalainen vaateteollisuus on vaarassa me-
nettää osan asiakkaistaan. 

Tämä tutkimus on osoittanut, että �0–60-vuotiaiden naisten 
tarpeita pyritään ottamaan huomioon suomalaisessa vaateteolli-
suudessa. Haastattelemieni suunnittelijoiden tekemät suunnitte-
luratkaisut parantavat vaatteiden istuvuutta, käyttömukavuutta ja 
helppohoitoisuutta, oli nainen nuorempi tai vanhempi. Tällaista 
suunnittelutapaa nimitetään inklusiiviseksi suunnitteluksi67, sillä 
siinä suunnittelun kohderyhmään sisällytetään monenikäisiä ja -
kuntoisia ihmisiä (Coleman ym. �00�; Story Follette ym. �998; 
Warburton �00�). Inklusiivisen suunnittelun syyksi haastattele-
mani suunnittelijat esittävät kaupallisuuden: jos vaatteet sopivat 
mahdollisimman monelle, myynti kasvaa. 

Inklusiivisen suunnittelun näkökulman omaksumisen esteinä 
voivat olla suunnittelijoiden ja teollisuuden tiedot, toimintatavat 
ja asenteet (Cassim �00�; Dong ym. �00�). Kate Carroll ja Doris 
Kincade (�00�) havaitsivat, että Yhdysvaltojen vaateteollisuudes-
sa inklusiivisen suunnittelun periaatteet tunnetaan huonosti. 
Myös käsillä olevan tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että 
suomalaiset vaatesuunnittelijat eivät tunne tätä suunnitteluperi-
aatetta. Siitä huolimatta tutkimuksesta käy ilmi, että inklusiivi-
suus sopii teollisen vaatesuunnittelun lähtökohdaksi ja sitä myös 
käytetään suomalaisessa vaateteollisuudessa.   

Kate Carroll ja Doris Kincade (�00�) huomasivat vaateteolli-
suutta tutkiessaan, että inklusiivinen suunnittelu sekoitetaan eri-
tyisryhmille suunnitteluun. Erityisryhmille suunnittelussa lähtö-
kohdaksi otetaan jokin tietty sairaus, vamma, korkea ikä tai 
liikkumisen apuväline kuten pyörätuoli, ja pyritään vastaamaan 

67 Näkökulmasta käytetään Euroopassa myös nimitystä Design for All ja Yhdys-
valloissa Universal Design. Ne tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Olen 
päätynyt käyttämään ilmaisua inklusiivinen suunnittelu (inclusive design), 
sillä sitä on helpointa käyttää suomenkielisessä tekstissä. Toinen syy on se, että 
”kaikille” sopiva ”universaali” suunnittelu on vaateteollisuuden kontekstissa 
epärealistista. Vaikka nimityksillä ei kirjaimellisesti aivan sitä tarkoitettaisi-
kaan, ne voivat johtaa lukijaa harhaan.

tämän rajatun kohderyhmän tarpeisiin (ks. esim. Benktzon ym. 
�00�; Karkulahti ym. �999; Meinander & Varheenmaa �00�). Voi 
olla, että myös haastattelemani suunnittelijat yhdistävät ikäänty-
misen huomioon ottamisen erityisryhmille suunnitteluun, jonka 
he kokevat ilmeisen kielteisenä. Ehkä tämä selittää osaltaan sitä, 
että niin monet suunnittelijat kielsivät haastattelujen aluksi iällä 
olevan merkitystä suunnittelulle. 

Jotta inklusiivisiksi suunnitellut tuotteet menisivät kaupaksi 
tavallisilla markkinoilla, niiden tulisi vedota mahdollisimman 
laajaan kohderyhmään sekä esteettisesti että toiminnallisesti 
(Warburton �00�). Asiaa voi lähestyä Jane M. Lambin ja M. Jo 
Kallalin (�99�) kehittämän fea-mallin avulla, jossa vaatteiden 
esteettiset, ilmaisulliset ja toiminnalliset ominaisuudet sovitetaan 
suunnitteluvaiheessa yhteen tarkoituksenmukaisesti ja mahdolli-
simman tasapainoisesti. Usein esitetään, että erityisryhmille suun-
niteltaessa fyysiset tarpeet nostetaan etusijalle ja tuotteet ovat 
mielikuvituksettomia, rumia ja leimaavia (Underwood �00�; ks. 
kuitenkin Holopainen & Kinnunen �00�68), kun taas inklusiivi-
sessa suunnittelussa toimivuutta parantavien ominaisuuksien 
väitetään olevan luonteva osa tuotteen estetiikkaa (Warburton 
�00�). Tässä tutkimuksessa näyttää siltä, että käyttäjät tulkitsevat 
osan suunnittelijoiden käyttämistä inklusiivisiksi tarkoitetuista 
ratkaisuista ”erityisiksi” ja loukkaantuvat niistä. Tutkimus osoit-
taa, että vaatteita inklusiivisesti suunniteltaessa on tiedostettava 
tarkoin, millaisia ikäsidonnaisia mielikuvia vaatteiden piirteisiin 
liitetään. 

Inklusiivista suunnittelutapaa olisi markkinoitava vaatesuun-
nittelun opiskelijoille ja kentällä toimiville ammattilaisille kaupal-
lisena ja ammatillisesti kiinnostavana lähestymistapana. Suunnit-
telijat tarvitsevat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi 
ikääntyminen vaikuttaa vaatetarpeisiin ja miten ikääntymistä 
voidaan ottaa huomioon vaatesuunnittelussa (ks. myös Goldsber-

68 Jaana Holopainen ja Oili Kinnunen (�00�) asettivat tavoitteekseen yhdistää 
esteettiset, ilmaisulliset ja toimivuuden tarpeet tasaveroisina suunnitellessaan 
ulkovaatteita toimintarajoitteisille henkilöille. Sally Underwood (�00�) taas 
piti oman suunnittelutyönsä lähtökohtana, että käsissä käytettävät ortoosit 
voivat olla vaatteiden tai korujen kaltainen itseilmaisun väline. 



�6� minihameesta�mummonmekkoon �6�yhteenveto

ry ym. �996b). Tarjottavan tiedon tulisi palvella teollista suunnit-
telua, jota muokkaavat sen vakiintuneet käytännöt, budjetit ja 
aikataulut. Liian tiukkoja ohjeistuksia ei kuitenkaan suositella, 
vaan tarpeen on myös ruokkia suunnittelijoiden luovuutta ja in-
nostusta. (Bellerby & Davis �00�; Carroll & Kincade �00�; Cas-
sim �00�; Dong ym. �00�.) 

Helena Leppänen (�006) esittää, että suunnittelijoiden olisi 
tiedostettava nykyistä paremmin työnsä lähtökohdat ja käyttäjiä 
koskevat oletuksensa. Olen samaa mieltä siitä, että mikäli suun-
nitteluun heijastuvia ikäasenteita ei tiedosteta, tullaan usein tois-
taneeksi kulttuurisia stereotypioita siitä, mikä ikäännyttäessä on 
sallittua ja toivottavaa. Tiedostamalla suunnittelun taustalla olevat 
oletukset voidaan antaa tilaa uusille tavoille tulkita ja rakentaa 
sosiaalista ikää (vrt. Braithwaite �00�, Seppänen �00�, ��9). Osa 
tuotteista on sellaisia, että niiden suunnittelijoiden on ehdotto-
masti tiedostettava tekemiensä ratkaisujen perusteet. Tällainen 
tuoteryhmä ovat esimerkiksi potilasvaatteet, sillä niiden suunnit-
telulla voi epäonnistuessaan olla hyvin kielteisiä seurauksia. (Ilta-
nen & Topo �00�; �007.)

Toisaalta tutkimusprosessin aikana mieltäni on alkanut kaiher-
taa ajatus siitä, että suunnittelu näyttää olevan perusluonteeltaan 
arvottavaa toimintaa, ja ehkä sen tulisi antaa olla sellaista. Tutki-
mukseeni osallistuneiden suunnittelijoiden ja käyttäjien ikäsidon-
naiset mielikuvat ja ikänormit ovat hyvin samanlaisia, ja suurelta 
osin niiden voi tulkita olevan kielteisiä. Mitä tapahtuu, jos suun-
nittelijat tiedostavat täysin työnsä normittavan luonteen ja mah-
dolliset kielteiset seuraukset? Alkavatko he suunnitella nykyistä-
kin varovaisemmin? Rikkoutuuko suunnittelijoiden ja käyttäjien 
yhteinen kokemus siitä mikä on tavoiteltavaa? En tiedä vastausta 
tähän monitahoiseen ongelmaan, mutta ehdotan näitä kysymyksiä 
pohdittavaksi suunnittelijoiden keskuudessa. 

Olen ilahtunut siitä, miten levollisesti tapaamani naiset suh-
tautuivat omaan ikääntymiseensä, ja miten perinpohjaisesti suun-
nittelijat näyttivät tuntevan puetun ikääntyvän kehon haasteet. 
Toisaalta hämmennyin, kun kohtasin ikääntyviin naisiin kohdis-
tuvaa arvostelua ja kyseenalaistamattomia ikänormeja. Osa häm-
mennyksestä on jäljellä ja näkyy siinä, että olen halunnut pysyä 

irrallaan normittavista kannanotoista. En siis ota tutkimuksessani 
kantaa siihen, miten vaatteita tulisi suunnitella ikääntyville naisil-
le tai miten heidän pitäisi asunsa rakentaa. Normittavien kannan-
ottojen sijaan olen halunnut tuoda tämän tutkimuksen avulla esiin 
arkisiin käytäntöihin ja asenteisiin piilotettuja sosiaalisen iän ra-
kentamisen tapoja. Toivon, että tutkimukseni helpottaa tästä 
monitahoisesta ilmiöstä keskustelemista tutkimusten parissa, 
suunnittelijoiden keskuudessa ja ihmisten arjessa. 

En myöskään koe tärkeäksi määrittää, pitäisikö ikäsidonnais-
ten pukeutumisnormien muuttua tai millaisiksi niiden tulisi 
muuttua. Muutokset asenteissa ja käytännöissä tapahtuvat suun-
nittelijoiden ja käyttäjien arjessa kun niiden aika on, luultavasti 
hiljaa ja huomaamatta. Tutkimusta tarvitaan, sillä sen avulla voi-
daan nostaa muutosprosessin aikana epämääräisenä keränä pyö-
rivästä keskustelusta esiin punaisia lankoja. 
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Kuvio 11. Tutkimuksen kulku.
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liite�6.�kirje�suunnittelijoille.

Helsingissä �6.��.�00�

Huurteista talvipäivää!

Kiitos siitä, että suostuit mukaan tutkimukseeni. Teen siis tutkimusta teolli-

sesta vaatesuunnittelusta ja suurten ikäluokkien naisten ikääntymisestä 

Taideteollisessa korkeakoulussa, Muoti- ja tekstiilitaiteen osastolla. 

Olen tehnyt kesällä �00� kyselyn Suomessa toimiville teollisille naisten-

vaatesuunnittelijoille. Talven �00�–�00� aikana haastattelen kahdeksaa 

suunnittelijaa ja neljää erilaista käyttäjäryhmää. Kyselyyn vastanneista va-

litsin haastateltaviksi sellaisia vaatesuunnittelijoita, jotka ottavat jollain ta-

voin suunnittelussaan huomioon �0–60–vuotiaat naiset. Kaikki haastatelta-

vat suunnittelevat kevyttä sisävaatetusta. 

Tutkimustani rahoittavat Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry, Jenny ja Ant-

ti Wihurin rahasto ja Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelma.

Tavoitteenani on tehdä väitöskirja vuoden �00� loppuun mennessä. Ennen 

väitöskirjan julkaisua tuloksia saatetaan julkaista tieteellisissä artikkeleissa ja 

esitelmissä sekä mahdollisesti vaatealan ammattilehdissä, Suomessa ja ulko-

mailla. Sinun henkilöllisyytesi ei paljastu missään vaiheessa, jos haluat pitää sen 

salassa. Kirjoitan tutkimukseni niin, että mielipidettäsi jostakin vaatteesta ei 

pysty yhdistämään sinun sanomaksesi, ellet nimenomaisesti sitä halua. 

Käyn luonasi kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla puhumme vaatteesta, 

jonka olet valinnut esimerkiksi työskentelystäsi. Ensi vuoden tammikuussa 

tulen käymään luonasi uudelleen. Tällä kertaa mukanani ovat muiden suun-

nittelijoiden valitsemat vaatteet, joita sinun pitäisi arvioida. Samaten sinun 

valitsemaasi vaatetta arvioivat muut suunnittelijat ja nämä neljä käyttäjä-

ryhmää. Kiitokseksi avustasi voin toimittaa sinulle tiivistelmän siitä, mitä 

omasta työnäytteestäsi on sanottu.

Käytän tutkimukseni analyysissä apuna haastattelutilanteessa otettuja 

vaatekuvia. Tästä syystä tutkimusapulaiseni kuvaa haastattelutilanteessa vaa-

tetta, josta puhumme. Käytän myös väitöskirjassani ja esitelmissäni kuvama-

teriaalia, sillä mielestäni vaatteista puhuttaessa kuvat ovat tärkeitä. Tunnista-

misen vaikeuttamiseksi vaatteessa olevat yritykseen viittaavat merkit peitetään. 

Saat itse valita, esiinnytkö kuvissa siten, että sinut on mahdollista tunnistaa.  

ohjeita�vaatteen�valintaan�
Haastattelua varten sinun pitäisi valita jokin vaate tai vaatekokonaisuus, 

jonka olet itse suunnitellut. Vaatteen pitäisi olla tällä hetkellä kaupoissa 

myytävänä, jotta vältämme yrityksen tulevia malleja koskevien liikesalai-

suuksien käsittelyn. Vaatteen pitää olla käsillä haastattelutilanteessa, 

koska kysyn asioita nimenomaan tämän vaatteen suunnittelusta. Vaatteen 

pitäisi olla kokoa 40–42, jotta eri suunnittelijoiden työnäytteet olisivat 

keskenään vertailukelpoisia.

Tärkeintä on, että valitsemasi vaate sopii omasta mielestäsi 50–60-

vuotiaalle naiselle. Vaate voi sopia mielestäsi monen ikäisille, mutta joka 

tapauksessa kohderyhmän täytyy sisältää �0–60-vuotiaat naiset. Tyylirajoi-

tuksia ei ole eli tyylin saat päättää itse. 

Vaatteen pitäisi olla sisävaatetusta eli vaikkapa paita, hame, housut, 

jakku tai mekko. Ulkovaatteet, alusvaatteet, päähineet ja jalkineet eivät käy 

tähän tutkimukseen. Vaate voi olla vapaa-ajan asu, muttei urheiluun tarkoi-

tettu. Se voi myös olla juhlavampi vaate, muttei iltapuku. 

Voit valita yhden vaatteen tai pienen vaatekokonaisuuden. Vaatekokonai-

suus voi olla esimerkiksi paita ja housut. Kuitenkin niin, että näitä vaatekappa-

leita käytetään yhtä aikaa päällä eli ei esimerkiksi paitaa, housuja ja hametta. 

Ostan valitsemasi vaatteen tutkimukseni käyttöön. Tällä tavoin vaatetta 

käsiteltäessä ei tarvitse olla ihan niin varovainen kuin lainatun vaatteen 

kanssa. Helpointa olisi, jos voisin ostaa esittelemäsi vaatteen käydessäni 

haastattelemassa sinua. Jos se ei ole mahdollista, tarvitsen tuotteen koodin 

löytääkseni saman vaatekappaleen samanvärisenä jostakin myymälästä. 

Rajoitetun budjettini takia toivoisin, että vaate tai vaatekokonaisuus ei mak-

saisi minulle enempää kuin 1 000 mk. 

sovittu�tapaamisaika
Sovimme tapaavamme xx.xx. kello xx. Jos sinulle tulee este, ilmoitathan siitä 

mahdollisimman pikaisesti, jotta voimme sopia paremman tapaamisajan. 

   

Ystävällisin terveisin

Sonja Iltanen 

vaatesuunnittelija, TaM

tutkija

Future Home -tutkijakoulu

Taideteollinen korkeakoulu

Hämeentie ��� C

00�60 Helsinki
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liite�7.�kirje�käyttäjille.

Helsingissä �9.�.�00�

Huurteista talvipäivää!

Kiitos siitä, että suostuit mukaan tutkimukseeni. Teen siis tutkimusta teolli-

sesta vaatesuunnittelusta ja suurten ikäluokkien naisten ikääntymisestä 

Taideteollisessa korkeakoulussa, Muoti- ja tekstiilitaiteen osastolla. Tutki-

mustani rahoittavat Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry, Jenny ja Antti Wihurin 

rahasto ja Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelma. Tavoitteena-

ni on tehdä väitöskirja vuoden �00� loppuun mennessä. 

Olen tehnyt kesällä �00� kyselyn Suomessa toimiville teollisille naisten-

vaatesuunnittelijoille. Talven �00�–�00� aikana olen haastatellut kahdeksaa 

suunnittelijaa, jotka ilmoittivat kyselyssä suunnittelevansa vaatteita �0–60-

vuotiaille naisille. Nämä suunnittelijat valitsivat yhden vaatekokonaisuuden 

työnäytteekseen, tässä tutkimuksessa käsittelen näitä vaatteita.  

käyttäjähaastattelut
Tutkimukseni lopuksi haastattelen vuosina �9��–�9�� syntyneitä naisia. 

Olen valinnut neljä erilaista naisryhmää eri puolilta Suomea. Jokaiseen 

näistä ryhmistä kuuluu kolme naista, jotka tuntevat toisensa jo entuudes-

taan. 

Nämä haastattelut ovat melko vapaamuotoista ryhmäkeskustelua. Kes-

kustelemme yhdessä vaatteista ja iän merkityksestä vaatteiden valinnalle. 

Jotta keskustelu sujuisi paremmin ja pysyisi aiheessa, mukana on valokuvia 

ja vaatteita.

Sinun pitäisi valita kolme valokuvaa itsestäsi kolmelta eri vuosikymme-

neltä. Sinun pitäisi myös tuoda haastatteluun lempivaatteesi. Tehtäväsi on 

myös arvioida suunnittelijoiden työnäytteitä ja antaa heille parannusehdo-

tuksia. 

Mukanani on valokuvaaja, joka kuvaa haastattelutilanteessa. Käytän 

näitä kuvia aineiston analyysissä ja osaa kuvista käytän myös väitöskirjassa-

ni tai muuten julkisissa tilanteissa. Toivoisin saavani käyttää tutkimuksessa-

ni ainakin osaa näistä kuvista, mutta voit luonnollisesti myös kieltäytyä ku-

vien julkisesta käytöstä. Tutkimuksen tekstiosuudessa sinun henkilöllisyytesi 

ei paljastu missään vaiheessa, jos haluat pitää sen salassa. 

ohjeita�kuvan�valintaan�
Sinun pitäisi siis valita kolme valokuvaa. Niiden tulisi olla eri vuosikymme-

niltä ja erilaisista elämänvaiheista. Pääasia on, että itse esiinnyt kuvissa. 

ohjeita�vaatteen�valintaan�
Sinun pitäisi myös valita asukokonaisuus omasta vaatekaapistasi. Näiden 

vaatteiden tulisi olla sellaisia, joista pidät ja joita olet käyttänyt viime aikoi-

na. 

Vaatteen pitäisi olla sisävaatetusta (paita, hame, housut, jakku, mekko). 

Ulkovaatteet, alusvaatteet, päähineet ja jalkineet eivät käy tähän tutkimuk-

seen. Vaate voi olla vapaa-ajan asu, muttei varsinaisesti urheiluun tarkoitet-

tu. Se voi myös olla juhlavampi asu, muttei varsinainen iltapuku. 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut nimenomaan vaatteista, mutta ku-

vien ottamisen vuoksi sinun pitäisi ottaa haastatteluun mukaan myös asuun 

sopivat kengät ja asusteet. 

sovittu�haastatteluaika
Sovimme tapaavamme x.x kello x ja x kello x. Jos sinulle tulee este, ilmoitat-

han siitä mahdollisimman pikaisesti, jotta voimme sopia paremman tapaa-

misajan. 

   

  

Ystävällisin terveisin

Sonja Iltanen 

vaatesuunnittelija, TaM

tutkija

Future Home -tutkijakoulu

Taideteollinen korkeakoulu

Hämeentie ��� C

00�60 Helsinki
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liite�8.�suunnittelijoiden�tietosuojalomake.

sopimus�tietosuojasta

Tämä sopimus koskee taiteen maisteri Sonja Iltasen suorittamaa tutki-

musta, jonka työnimi on Moninaiselle suunnittelu – Teollinen naisten-

vaatesuunnittelu suurten ikäluokkien ikääntyessä. Tutkimus suorite-

taan Taideteollisessa korkeakoulussa, Muoti- ja tekstiilitaiteen osastolla. 

Sopimus koskee marraskuussa �00� – helmikuussa �00� kerättyä aineis-

toa (litteroidut eli puhtaaksi kirjoitetut haastattelut, valokuvat, vaatekap-

paleet).

Tutkimus julkaistaan väitöskirjana vuonna �00�. Tutkimuksesta 

kirjoitetaan artikkeleita tieteellisiin lehtiin ja julkaisuihin. Tutkimusta 

esitellään suomalaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. Tutkimusta 

saatetaan käsitellä myös tavalliselle yleisölle suunnatuissa medioissa, 

kuten sanomalehdissä. 

Kuvat haastattelutilanteesta

 Haastattelutilanteessa otettuja kuvia ei saa käyttää lainkaan.

 Sellaisia haastattelutilanteessa otettuja kuvia voidaan käyttää, jotka 

haastateltava on itse hyväksynyt julkaisukelpoisiksi. 

 Kaikkia haastattelutilanteessa otettuja kuvia voidaan käyttää. (Yrityk-

seen viittaavat merkit on poistettu.)

Vaatekappaleet

 Haastatteluissa kerättyjä vaatekappaleita ei saa näyttää julkisesti 

lainkaan.

 Haastatteluissa kerättyjä vaatekappaleita saa näyttää julkisesti. (Yri-

tykseen viittaavat merkit on poistettu.)

Haastateltavan henkilöllisyys

 Haastateltavan nimi salataan. Häneen ei viitata suoraan, vaan hänen 

antamiaan tietoja käytetään osana laajempaa tutkimusmateriaalia. 

 Haastateltavan nimi salataan. Haastateltavasta käytetään peitenimeä, 

joka on johdonmukaisesti sama koko tutkimuksessa. 

 Haastateltava esiintyy omalla nimellään.

Yritys

 Yrityksen nimi salataan. Yritykseen ei viitata suoraan, vaan siitä an-

nettuja tietoja käytetään osana laajempaa tutkimusmateriaalia. 

 Yrityksen nimi salataan. Yrityksestä käytetään peitenimeä, joka on 

johdonmukaisesti sama koko tutkimuksessa. 

 Yritys esiintyy omalla nimellään.

Erityisehdot:__________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________   ____ .  ____ . �00�

____________________________ ____________________

Sonja Iltanen    

tutkija      haastateltava
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liite�9.�käyttäjien�tietosuojalomake.

sopimus�tietosuojasta

Tämä sopimus koskee taiteen maisteri Sonja Iltasen suorittamaa tutki-

musta, jonka työnimi on Moninaiselle suunnittelu – Teollinen naisten-

vaatesuunnittelu suurten ikäluokkien ikääntyessä. Tutkimus suorite-

taan Taideteollisessa korkeakoulussa, Muoti- ja tekstiilitaiteen osastolla. 

Sopimus koskee maaliskuussa – kesäkuussa �00� kerättyä aineistoa 

(puhtaaksi kirjoitetut haastattelut, haastattelutilanteessa otetut valoku-

vat ja omat valokuvat).

Tutkimus julkaistaan väitöskirjana vuonna �00�. Tutkimuksesta 

kirjoitetaan artikkeleita tieteellisiin lehtiin ja julkaisuihin. Tätä ennen 

tutkimusta esitellään tieteellisissä konferensseissa ja artikkeleissa. Tutki-

musta saatetaan esitellä myös muissa medioissa, kuten lehdissä, radiossa 

tai televisiossa. 

Kuvat haastattelutilanteesta

 Haastattelutilanteessa otettuja kuvia ei saa näyttää lainkaan julkises-

ti.

 Sellaisia haastattelutilanteessa otettuja kuvia voidaan näyttää, jotka 

haastateltava on itse hyväksynyt julkaisukelpoisiksi. 

 Haastattelutilanteessa otettuja kuvia saa näyttää julkisesti. 

Omat valokuvat

 Omia valokuvia ei saa näyttää julkisesti.

 Sellaisia kuvia voidaan näyttää, jotka haastateltava on itse hyväksynyt 

julkaisukelpoisiksi. 

 Omia valokuvia saa näyttää julkisesti. 

Haastateltavan henkilöllisyys

 Haastateltavan nimi salataan. Häneen ei viitata suoraan, vaan hänen 

antamiaan tietoja käytetään osana laajempaa tutkimusmateriaalia. 

 Haastateltavasta käytetään peitenimeä. Peitenimi on ___________

_________.

 Haastateltava esiintyy omalla etunimellään.

Erityisehdot:__________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________

____________________________   ____ .  ____ . �00�

____________________________ ____________________

Sonja Iltanen      

tutkija     haastateltava
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liite�10.�suunnittelijoiden�haastattelujen� �
teemarunko.

Työnäytteen kuvailu

Pyysin suunnittelijoita valitsemaan etukäteen tutkimushetkellä kaupois-

sa olevan, heidän itsensä suunnitteleman vaatteen tai vaatekokonaisuu-

den. Tämä vaate on haastattelutilanteessa konkreettisesti esillä. 

�. Miksi valitsit tämän vaatteen?

�. Millaisesta mallistokokonaisuudesta valitsit sen?

�. Millainen tämä vaate on? Kuvaile vaatteen väriä, mallia, materiaalia, 

yksityiskohtia, kiinnittimiä. 

�. Miksi olet valinnut tällaiset ominaisuudet?

�. Oletko tyytyväinen tekemiisi valintoihin? Miksi?

6. Millaisessa tilanteessa vaatetta käytetään? 

7. Millaisten vaatteiden kanssa tätä vaatetta voi mielestäsi yhdistellä? 

8. Millaisille naisille vaate mielestäsi sopii? 

Työnäytteen suunnitteluprosessi

�. Millainen suunnitteluprosessisi oli tämän vaatteen tapauksessa? 

�. Miten kohderyhmä on määritelty?

�. Miten sait tietoa kohderyhmästä ja sen tarpeista ja mieltymyksistä?

�. Millaisia nämä tarpeet ja mieltymykset ovat tietosi mukaan?

�. Miten teollinen valmistus rajoittaa suunnittelutyötä? Mitä mahdolli-

suuksia se antaa?

Muiden työnäytteiden arviointi

Haastattelutilanteessa ovat esillä kaikkien suunnittelijoiden valitsemat 

työnäytteet. Selvennän aluksi: a) että haastatellut suunnittelijat on valit-

tu sokkona kyselyaineistosta ja b) että kirjoitan raportin siten, että haas-

tateltavan sanomisia muiden töistä ei voi yhdistää häneen. 

�. Miltä kokonaisuus vaikuttaa? Värit, mallit, materiaalit.

�. Mitä nämä valinnat mielestäsi kertovat?

�. Kuvaile kutakin kokonaisuutta: värit, mallit, materiaalit, mahdollinen 

käyttäjä.

�. Mitkä ovat kunkin kokonaisuuden hyvät ja huonot puolet?

�. Miltä oma työnäyte näyttää suhteessa muihin?

Näkemykset iästä ja ikääntymisestä

�. Kyselyyn vastanneista moni sanoi suunnittelevansa aikuiselle naiselle. 

Mitä aikuinen nainen mielestäsi tarkoittaa? Millainen hän on? 

�. Minkä ikäinen aikuinen nainen on suunnilleen? Mitä alaikärajalla 

tapahtuu? Mitä yläikärajalla tapahtuu?

�. Aikuinen nainen oli vastaajien mielestä usein nuorekas. Mitä nuore-

kas mielestäsi tarkoittaa?

�. Aikuinen nainen oli vastaajien mielestä usein iätön. Mitä iättömyys 

mielestäsi tarkoittaa?

�. Miten mielestäsi naisten ikääntymiseen asennoidutaan tällä hetkellä 

Suomessa? Mitä mieltä olet siitä? 

Ikääntymisen huomioiminen vaatesuunnittelussa

�. Onko käyttäjän iällä mielestäsi merkitystä vaatesuunnittelulle? Mil-

lainen merkitys? Jos ei ole, miksi ei?

�. Tutkin erityisesti suurten ikäluokkien ikääntymistä. Onko sukupol-

vella mielestäsi merkitystä vaatesuunnittelulle? Miksi?

�. Voiko ikääntymistä ottaa huomioon vaatesuunnittelussa? Miten? 

Mikä on huono tapa ottaa ikääntymistä huomioon vaatesuunnittelus-

sa?

liite�11.�käyttäjien�haastattelujen�teemarunko

Valokuvat

Valokuvat on järjestetty vuosikymmenittäin aikajärjestykseen. Haastat-

telu tehdään siten, että valokuvat käydään aikajärjestyksessä läpi. Jokai-

sen kuvan kohdalla kuvassa esiintyvä henkilö kertoo kuvasta, minkä jäl-

keen kuvasta keskustellaan yhdessä.

�. Millaisesta tilanteesta tämä kuva on otettu?

�. Millaisia muistoja kuvassa oleva vaate herättää?

�. Onko tämän ajan vaatteissa jotain, jota kaipaat?

�. Onko tämän ajan vaatteissa jotain, jota et enää haluaisi pitää päällä-

si?
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Lempivaatteet

Kukin haastateltava pukee valitsemansa vaatekokonaisuuden päälleen. 

He vastaavat kysymyksiin vuorotellen, muut voivat kommentoida. 

�. Miksi valitsit tämän vaatteen?

�. Miksi pidät vaatteesta?

�. Millaisissa tilanteissa käytät vaatetta?

Työnäytteet 

Suunnittelijoiden työnäytteet ovat yhtä aikaa esillä rekillä. Haastattelija 

esittelee yhden kokonaisuuden kerrallaan ja haastateltavat vastaavat. 

Lopuksi kukin saa valita itseään miellyttäviä asukokonaisuuksia.

�. Miltä nämä vaatteet vaikuttavat? Värit, mallit, materiaalit.

�. Millaiselle naiselle nämä vaatteet sopivat?

�. Mitä itse valitsisit?

�. Mitä tästä kokoelmasta puuttuu?

Ikääntyminen ja vaatteet

�. Tätimäisyys, mummomaisuus à kuvailu sanoin ja kuvin.

�. Peittäminen / paljastaminen.  

�. Tutkin erityisesti suurten ikäluokkien ikääntymistä. Onko sukupol-

vella mielestäsi merkitystä vaatetukselle? 

�. Miten mielestäsi naisten ikääntymiseen asennoidutaan tällä hetkellä 

Suomessa? Mitä mieltä olet siitä? 

�. Lähetin suomalaisille vaatesuunnittelijoille kyselyn viime kesänä. 

Kyselyyn vastanneista moni sanoi suunnittelevansa aikuiselle naiselle. 

Mitä aikuinen nainen mielestäsi tarkoittaa? Millainen hän on? 

6. Minkä ikäinen aikuinen nainen on? Mitä alaikärajalla ja yläikärajalla 

tapahtuu? 

7. Aikuinen nainen oli suunnittelijoiden mielestä usein nuorekas. Mitä 

nuorekas mielestäsi tarkoittaa?

8. Aikuinen nainen oli suunnittelijoiden mielestä usein iätön. Mitä iät-

tömyys mielestäsi tarkoittaa?

liite�12.�aineistoa�purettaessa�käytetyt�merkit� �
ja�koodit

, pilkku = lyhyt tauko

. piste = tauko

… kolme pistettä = pitkä tauko keskellä repliikkiä  

     /päällepuhuminen

[tauko]  = pitkä tauko

___ alleviivaus = painotus

Suunnittelija �:n työnäyte: [�]

Paulan lempivaate: [Paula]

Paulan kuva vuodelta �96�: [Paula6�]

Toimintaa: [Paula pukee jakun.]

liite�13.�sisällönanalyysissä�tutkitut� �
vaatteiden�piirteet�

A. Pituusmitat

- yläosan helman pituus

- housunlahkeiden, hameen ja mekon helman pituus

- housujen haarapituus: käyttäjien lempivaatteista luonnehdinta (ma-

tala, normaali, korkea), suunnittelijoiden työnäytteissä mitattu

B. Leveysmitat

- yläosan mitoitus: tyköistuva, suora vai väljä

- alaosan mitoitus: tyköistuva, tiukka vai väljä

- lahkeiden ja helman leveys

- lahkeiden ja helman malli: levenevä, suora, kapeneva

C. Materiaali

- materiaalin koostumus

- materiaalin sidos ja rakenne

D. Väri

- materiaalin, tikkausten ja nappien väritys

E. Kaulukset ja pääntiet
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- Onko kaulukset?

- kauluksen tyyppi: paitakaulus, kilpikonnakaulus, poolo, herrainkau-

lus

- pääntien tyyppi: o-pääntie, v-pääntie, neliö, niskasta korkea

- pääntien koko: leveys ja syvyys

F. Hihat

- Onko hihat?

- kädentien korkeus

- pyöriön korkeus

- olan leveys

- pituus, leveys

- muoto: levenevä, suora, kapeneva

- Onko hiha käännetty?

G. Lahkeiden yksityiskohdat

- prässit

- alisuukäänteet

H. Olkatoppaukset

- Onko toppauksia?

I. Kiinnitysratkaisut

- Onko kiinnitys?

- vetoketju

- nappi

- solki

- hakanen

- jouston pituus ja sijainti vyötäröllä

J. Taskut

- sijainti

- koko

- malli

K. Halkiot

- pituus

L. Tikkaukset ja kanttaukset

- sijainti 

M. Saumat ja muotolaskokset

- pitkittäissauma vai poikittaissauma

- Onko muotolaskos pystyssä tai vaakasuorassa?

- sijainti

liite�14.�yhteenveto�suunnittelijoiden�työnäyt-
teiden�ja�käyttäjien�lempivaatteiden�piirteistä�

Tässä liitteessä on kuvattu suunnittelijoiden työnäytteiden ja käyttäjien 

lempivaatteiden piirteet. Aineistona ovat joko konkreettiset vaatteet (työ-

näytteet) tai vaatteista otetut valokuvat (lempivaatteet). Haastatteluai-

neistoa on käytetty tarkentamaan esimerkiksi materiaalien koostumus-

ta. 

Pituusmitat. Käyttäjien lempiasuihin kuuluvat jakut ja takit ulottu-

vat pääosin alalantiolle tai reiden puoliväliin. Myös valtaosa suunnitteli-

joiden työnäytteisiin kuuluvista yläosista ulottuu vähintään alalantiolle, 

ja vain yksi jakku ulottuu ylälantiolle. Sellaiset lempivaatteisiin ja työ-

näytteisiin kuuluvat paidat, joita on tarkoitus pitää housujen tai hameen 

päällä, ovat myös pitkiä ulottuen useimmiten vähintään alalantiolle. 

Leveysmitat ja väljyysvarat. Käyttäjien lempivaatteisiin kuuluvat 

jakut ja takit ovat pääosin suoria, ja yksi takki on hyvin väljä. Käyttäjien 

paidat taas ovat pääosin tyköistuvia, mutta joukkoon mahtuu muutama 

väljempi paita. Lempivaatteiden joukossa on yksi mekko, ja se on melko 

tyköistuva. Suunnittelijoiden työnäytteisiin kuuluvista jakuista ja takeis-

ta yksi on tyköistuva, kaksi melko suoraa ja yksi liivi on mitoitukseltaan 

hyvin väljä. Heidän työnäytteikseen valitsemista paidoista yksi on melko 

tyköistuva, neljä suoraa ja yksi hyvin väljä. 

Kiinnitysratkaisut. Lähes kaikissa käyttäjien lempivaatteisiin ja 

suunnittelijoiden työnäytteisiin kuuluvissa yläosissa on käytetty nappeja 

kiinnittiminä. Yhdessä käyttäjän lempiasussa on vetoketjullinen neule-

takki ja yhdessä suunnittelijan työnäytteeseen kuuluvassa neulejakussa 

on solki.

Kaksi käyttäjien hameista ja yhdet housut ovat joustovyötäröllisiä, 

lopuissa housuissa ja hameissa on kiinteä vyötärö. Jouston paikasta ei ole 
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tietoa. Yksiä kiinteävyötäröisiä housuja lukuun ottamatta kaikissa suun-

nittelijoiden työnäytteisiin kuuluvissa housuissa on joustovyötärö. Jousto 

on sijoitettu kaksissa housuissa sivulle ja kaksissa taakse. Yksissä housuis-

sa ja yhdessä hameessa jousto menee koko vyötärökaitaleen ympäri. 

Taskut. Lähes kaikissa käyttäjien lempivaatteisiin ja suunnittelijoiden 

työnäytteisiin kuuluvissa jakuissa ja takeissa on taskut. Osa taskuista on 

paikkataskuja, osa läpällisiä, upotettuja taskuja. Kaikissa käyttäjien hou-

suissa on taskut, mutta heidän hameissaan ei ole taskuja. Suunnittelijoi-

den työnäytteisiin kuuluvista housuista neljässä on taskut. Kaikki käyttä-

jien housujen taskut on sijoitettu eteen, ja niissä on kaareva reuna tai 

vaakatasoon asetettu suora reuna. Suunnittelijoiden valitsemissa hou-

suissa kahdet taskut on sijoitettu eteen samalla tavoin kuin käyttäjien 

housuissa, ja kahdet pystytaskut on sijoitettu sivulle. 

Halkiot. Neljässä kahdeksastatoista käyttäjien lempivaatteisiin kuu-

luvasta yläosasta on halkiot. Suunnittelijoiden kahdestatoista yläosasta 

kolmessa on halkiot. 

Kaulukset ja pääntiet. Lähes kaikissa käyttäjien lempivaatteisiin ja 

suunnittelijoiden työnäytteisiin kuuluvissa jakussa on kaulukset. Käyttä-

jien lempiasujen paidoissa kauluksettomat ovat hieman suositumpia kuin 

kaulukselliset, mutta suunnittelijoiden työnäytteissä on yhtä paljon kau-

luksellisia ja kauluksettomia paitoja. Kaulusten joukossa on paita-, kilpi-

konna-, poolo- ja herrainkauluksia. O-pääntiet ovat suosituimpia sekä 

suunnittelijoiden että käyttäjien vaatteissa, mutta myös v-päänteitä on. 

Käyttäjien yläosissa on myös neliön mallisia päänteitä ja yhdessä suun-

nittelijan työnäytteessä paidan kaulus on kaavoitettu niskasta korkeaksi. 

Yläosien pääntiet ovat keskimäärin yhtä avaria. 

Hihat. Kaksi käyttäjien lempiasuihin kuuluvista paidoista on hihat-

tomia ja neljä lyhythihaisia. Muissa yläosissa on pitkät hihat. Käyttäjien 

valitsemissa vaatteissa on useimmiten väljät hihat. Suunnittelijoiden 

työnäytteisiin kuuluu yksi hihaton paita ja kaksi lyhythihaista paitaa, lo-

put yläosat ovat pitkähihaisia. Kolme suunnittelijoiden työnäytteistä on 

melko kapeahihaisia, loppujen yläosien hihoissa on normaali tai väljä 

mitoitus. 

Lahkeet. Käyttäjien lempivaatteisiin ja suunnittelijoiden työnäyttei-

siin kuuluvissa housuissa on suunnilleen yhtä paljon nilkkaan ulottuvia 

kuin sitä pitempiäkin lahkeita. Hameet ja mekot ovat pääosin pitkiä, ja 

vain yksi on polvipituinen. 

Lahkeiden muoto on käyttäjien housuissa useimmiten suora. Vain 

kolmissa housuissa on kapenevat lahkeet, eikä leveneviä lahkeita ole ol-

lenkaan. Valtaosassa suunnittelijoiden työnäytteiden housuista on kape-

nevat lahkeet. Kaksissa housuissa on suora lahje. Käyttäjien ja suunnit-

telijoiden valitsemien hameiden ja mekkojen helmat ovat suoria tai 

hieman leveneviä. Lahkeiden suissa on vain vähän yksityiskohtia kuten 

prässejä tai alisuukäänteitä. Hameissa on halkiot. 

Olkatoppaukset. Lähes kaikissa käyttäjien lempivaatteisiin kuuluvis-

sa jakuissa ja takeissa on olkatoppaukset, samoin suunnittelijoiden työ-

näytteissä. Myös monissa käyttäjien paidoissa on olkatoppaukset, mutta 

suunnittelijoiden työnäytteisiin kuuluvissa paidoissa niitä ei ole. 

Tikkaukset ja kanttaukset. Käyttäjien lempivaatteiden tikkauksista 

ja kanttauksista ei ole tietoa. Suunnittelijoiden työnäytteissä on käytetty 

mahdollisimman vähän tikkauksia. Lähinnä niissä on tikattu vyölenkkien 

ja taskunsuiden kaltaiset välttämättömät kohdat. 

Saumat ja muotolaskokset. Viidessä käyttäjien lempivaatteisiin 

kuuluvassa jakussa, takissa ja mekossa on pitkittäissauma tai muotolas-

kos on pystyasennossa. Yhden käyttäjän takissa on poikittaissauma. 

Kuudessa eli yhtä lukuun ottamatta kaikissa suunnittelijoiden työnäyttei-

siin kuuluvissa jakuissa on pitkittäissauma tai muotolaskos on pystyssä. 

Kolmessa jakussa tai takissa on lisäksi poikittaissauma tai vaakasuoraan 

asetettu muotolaskos. 

Materiaali. Käyttäjien lempivaatteista valtaosa (n=��) on valmistettu 

puuvillasta. Vaatteista kuusi kappaletta on valmistettu tekokuidusta, 

kolme on valmistettu villasta tai villasekoitteesta ja kaksi pellavapohjai-

sesta materiaalista. (Kolmen vaatteen materiaalista ei ole tietoa.) Suun-

nittelijoiden työnäytteiden joukossa on hieman enemmän tekokuituisia 

(n=�0) kuin puuvillasta tai selluloosapohjaisesta muuntokuidusta (n=8) 

valmistettuja vaatteita. Joukossa on yksi villainen vaate.

Neulosmateriaalit ovat suositumpia yläosien materiaaleja niin käyt-

täjien lempivaatteisiin kuin suunnittelijoiden työnäytteisiinkin kuuluvis-

sa yläosissa, ja kudotut kankaat vähemmän suosittuja. Käyttäjät näyttävät 

suosivan neulosta suunnittelijoita enemmän yläosissa. Valtaosa housuis-

ta ja hameista on valmistettu kankaasta, mutta niissäkin on suosittu 

joustavia kuituja ja sidoksia. 

Väri. Valtaosa suunnittelijoiden työnäytteistä ja käyttäjien lempivaat-

teista on yksivärisiä. Käyttäjien lempivaatteiden joukossa on kuitenkin 
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musta tai harmaa

sininen

ruskea, viininpunainen

vihertävä

korallinvärinen

valkoinen
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Suunnittelijoiden työnäytteiden väritys (n=19)

musta tai harmaa

sininen

ruskea ja beige

vaaleanpunainen

valkoinen

valkoraidallinen

punainen
7

�

�
�

�
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Käyttäjien lempivaatteiden väritys

�

kaksi raidallista ja kaksi kuviollista vaatetta. Suunnittelijoiden työnäyt-

teistä kahdessa on kasviaiheinen kuviointi.

Suunnittelijoiden työnäytteiden ja käyttäjien lempivaatteiden väritys 

on samankaltainen:

Tiivistelmä

sonja� iltanen: Minihameesta mummonmekkoon. Teollinen vaate-

suunnittelu ja keski-ikäisten naisten vaatekäytännöt sosiaalista ikää 

rakentamassa 

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten puetun kehon sosiaalista ikää 

rakennetaan teollisessa vaatesuunnittelussa ja myöhäistä keski-ikää elä-

vien naisten vaatekäytännöissä. Työn teoreettinen lähtökohta myötäilee 

sosiaalista konstruktionismia, erityisesti sen kriittis-realistista tulkintaa. 

Tutkimus sijoittuu vaatetusta, ikääntymistä ja kehoa käsittelevien tutki-

musalueiden välimaastoon. 

Aineisto muodostuu suomalaisessa vaatetusteollisuudessa työskentele-

vien suunnittelijoiden (n=8) yksilöhaastatteluista ja käyttäjiä edustavien 

myöhäistä keski-ikää elävien naisten (n=��) ryhmähaastatteluista. Haas-

tatteluissa oli mukana suunnittelijoiden työnäytteitä (n=�9) ja käyttäjien 

lempivaatteita (n=�8). Aineistoon on sisällytetty näiden vaatteiden lisäksi 

valokuvia haastattelutilanteista. Tutkimuksen havainto- ja analyysiyksikkö 

on yksi ikäteko. Ikäteoilla tarkoitetaan sosiaalista ikää rakentavia ja ikää 

määritteleviä toimintoja. Käytetty analyysi- ja tulkintamenetelmä pohjau-

tuu vaatteen ja kehon välisiä suhteita tarkastelevaan abc-analyysiin, jossa 

puretaan puetun kehon muodostama kokonaisuus osiin, tarkastellaan osia 

yksityiskohtaisesti ja tulkitaan kokonaisuudesta saatua vaikutelmaa. 

Tutkimuksessa selvisi, että ikätekoja tehdään a) ikääntyvän kehon ja 

vaatteiden luomassa materiaalisessa todellisuudessa. Vaatetukselle merkit-

täviä ikääntymismuutoksia tapahtuu ihmisen pituudessa, painossa, pai-

noindeksissä, koossa, mitoissa, ihossa ja toimintakyvyssä. Suunnittelijat ja 

käyttäjät vastaavat ikääntymismuutoksiin vaatteiden mitoitustyypeillä, 

pituuksilla ja väljyyksillä, kiinnitysratkaisuilla, taskuilla, halkioilla ja mate-

riaalivalinnoilla. He suosivat siistejä, kestäviä ja helposti huollettavia vaat-

teita, joita on mahdollista korjata ja muokata. Teollisessa suunnittelussa 

suositaan ratkaisuja, jotka sopivat monenlaisten käyttäjien tarpeisiin. 

Ikätekoja tehdään myös b) katseen ja puheen kautta esiin tulevissa 

tulkinnoissa. Puettua ikääntyvää kehoa arvioidaan ikäsidonnaisten kat-

seiden verkoston avulla, jossa on monia aktiivisia toimijoita. Suunnitteli-

jat ja käyttäjät lähestyvät ikää monitahoisesti ja ristiriitaisesti. Suunnitte-
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lijat ja käyttäjät kielsivät haastattelupuheessa iän merkityksen, kiertelivät 

aihetta, puhuivat siitä kielteisesti ja jopa pilkaten, mutta myös ylistivät ja 

ihailivat iäkkäitä ihmisiä, käyttivät huumoria iästä puhuessaan ja kohta-

sivat iän realiteetit. Suunnittelijat ja käyttäjät lähestyivät vaatteisiin liit-

tämiään ikäsidonnaisia mielikuvia ääriesimerkkien kautta, puhuen niistä 

muodikkaina/vanhanaikaisina, naisellisina/miesmäisinä ja tyylikkäinä/

mauttomina. 

Ikätekojen tekemistä muokkaavat lisäksi c) vaatesuunnittelun ja vaa-

tevalintojen konkreettiset käytännöt. Suunnittelijat rakentavat käyttäjien 

ulkoasua ammattitaitonsa varassa, kun taas käyttäjien ulkoasun rakenta-

minen näyttäytyy arkisena naisten perustaitona. Suunnittelijoiden teke-

miä ikätekoja rajoittavat muotijärjestelmän taloudelliset, tuotannolliset 

ja organisatoriset seikat. Suunnittelijat ja käyttäjät pyrkivät rakentamaan 

”sopivaa” sosiaalista ikää ohjaamalla toisten katsetta, muokkaamalla 

puetun kehon mittasuhteita visuaalisesti sekä peittämällä ja paljastamal-

la kehoa. Aineistosta piirtyy esiin neljä sosiaalista ikää eri tavoin raken-

tavaa asukokonaisuutta: napapaita ja minihame; neuletakki, paitapusero 

ja puolihame; mummonmekko; bleiseri ja farkut. 

Sosiaalisen iän rakentaminen on prosessi, jota leimaavat jatkuva muutos, 

häilyvät rajat ja sisäiset ristiriidat. Naisten sosiaalista ikää rakentavia ikäte-

koja tehdään arkisessa elämässä ja teollisessa suunnittelutyössä. Suunnitte-

lijoiden ja käyttäjien tekemien ikätekojen taustalla painivat näkyvät ja näky-

mättömät ikääntymismuutokset, yksilölliset kokemukset ja kulttuuriset 

ikämääritykset, iän peittämisen ja paljastamisen tavoitteet sekä ikääntymi-

sen hyväksyminen ja tuomitseminen. Ikäteot luovat ja heijastavat valta-ase-

telmia. Tässä tutkimuksessa ikääntyvät naiset näyttäytyvät aktiivisina toimi-

joina, kun taas suunnittelijoiden vallankäytön mahdollisuudet näyttäytyvät 

vähäisinä muotijärjestelmän rajoittavien käytäntöjen vuoksi.

Tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa erityisesti gerontolo-

gian, muotoiluntutkimuksen ja vaatealan tutkimuksen aloilla. Työ tarjo-

aa jatkotutkimuksille konkreettisen pohjan, jonka avulla voidaan tarkas-

tella ikätekojen tekemiseen liittyviä käytäntöjä ja arvoja. Käytännön 

suunnittelutyötä tekeville tutkimus tarjoaa esimerkkejä siitä, miten ny-

kyhetken teollisessa vaatesuunnittelussa sovelletaan inklusiivista suun-

nittelua eli sisällytetään kohderyhmään monenikäisiä ja -kuntoisia ihmi-

siä. Tulokset valottavat myös inklusiivisen suunnittelun taustalla vaikut- 

tavia ikäsidonnaisia mielikuvia ja normeja.

English summary

sonja�iltanen�

From mini-skirts to granny dresses: Industrial fashion design and prac-

tices of middle-aged women constructing social age 

background

The focus of this study is the dressed aging body, a unit formed by clothes, 

the biological and the social age, and bodily features (compare Entwistle 

�000b: dressed body). The main concept used is an age act: an act that 

constructs and defines a person’s social age (see Vakimo �00�). Theoreti-

cally the study adopts a social constructionist approach, especially with a 

critical realist interpretation (Burr �00�). The study is multidisciplinary. 

It is situated between the disciplines of design studies, with a social scien-

ce and cultural studies approach, and that of social and cultural geronto-

logy. 

aims�and�research�questions

The aim is to study how the social age of a dressed body is constructed by 

designers working for the Finnish fashion industry (referred to as desig-

ners) and Finnish women in their late middle age, born �9��–�9�� (referred 

to as users).In the study, three perspectives are used to discuss this topic. 

The first perspective explores how age acts are constructed in the 

material reality of an ageing body and clothes. This is accomplished by 

investigating the following questions: What kinds of age-related changes 

occur in the physical bodies of women? What kinds of solutions do the 

designers and users favour when taking age-related bodily changes into 

account?

The second dimension addresses how age acts are performed in the 

interpretations made of a dressed ageing body. How do designers and 

users assess and evaluate the dressed ageing body? What kinds of age-

bound images do designers and users attach to the features of clothing? 

How are age-related attitudes and norms reflected in the interviews with 

designers and users?

The third aspect studies how the age acts are conducted in the concrete 

practices of designers and users. The following questions are thereby explo-
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red: What kinds of skills and knowledge does the construction of appearan-

ce require? What possibilities for and restrictions on constructing appearan-

ce are set by the industrial context of design? What strategies are used by 

designers and users when constructing the visual order of dressed ageing 

bodies? What kinds of outfits are used to construct the social age of the user? 

On whose terms is the social age of middle-aged women constructed?

Finally, these three dimensions of conducting age acts are discussed 

in relation to each other.

data�and�analysis

The data consists of individual interviews with designers working for the 

Finnish fashion industry (n=8) and group interviews with late middle-

aged women representing the users in this study (n=��). In the interviews, 

there were samples of the designers’ work (n=�9) and users’ favourite 

clothing (n=�8) present. The clothes were chosen by the designers and 

users themselves, but according to instructions provided by the resear-

cher. The data includes these concrete pieces of clothing, photographs of 

the clothes and photographs of interview situations. The data was col-

lected during �00�–�00�. 

The method of analysis and interpretation is based on an abc-analy-

sis (apparel-body-construct analysis) that explores the relation between 

clothing and the body. In abc-analysis the unit of a dressed body is taken 

to pieces in the analytical process, the pieces are studied detail by detail. 

Finally the information gained in the process is brought together to assess 

the dressed body as a whole again. (DeLong �987.) 

An age act was used as the unit for analysis. To meet the research 

agenda, the age acts were defined as concrete features of a dressed ageing 

body, gaze, verbal expressions and practices related to fashion design and 

women’s everyday life. In data gathering and analysis the task was to 

describe as wide a variety of age acts as possible. In the interpretative 

phase the aim was to make it understandable how age acts are constructed 

in the historical, cultural and social context of Finland at the turn of the 

millennium.

results

According to the study results, age acts connected to clothing are perfor-

med in various ways. Firstly, age acts are conducted by constructing the 

relationship between age-related bodily changes. Designers and users 

emphasize that changes meaningful in designing and choosing clothing 

occur in the length, weight, body mass index, size and many measure-

ments, skin, surface and functional capabilities of the female body. 

Designers and users take these changes into consideration through 

various versions of sizing, altering the length and width of clothes, and 

choosing fastenings, pockets, slits and materials that meet the needs of 

the ageing body. They also favour clothing that is capable of being men-

ded and altered, and that is tidy, durable and easy to maintain. In the 

context of industrial design it is important that the same solution fits the 

various needs of di≠erent kinds of users.

Secondly, in the analysis it was noted that designers and users perform 

age acts by evaluating the dressed ageing body in an age-bound gaze. In 

this data, the age-bound evaluative gaze is not represented as the oppres-

sive male gaze, but rather a net of female gazes with various subjects and 

objects. Women in their late middle age use the age-bound gaze actively, 

also controlling the gaze of other women and men. 

When designers and users represent their age-bound interpretations 

verbally, it is often in a contradictory manner. They deny that age is mea-

ningful at all, try to avoid the subject and at the same time attempt to face 

the facts of ageing. They also talk about their own age and ageing people 

in a negative, humorous and praising manner. Designers and users ap-

proach the age-bound images of clothing through dichotomies such as 

fashionable/old-fashioned, feminine/masculine and stylish/tasteless. An 

“appropriate” way to construct social age in late middle age is found bet-

ween the dichotomies; in this way an impression of a “too young” or “too 

old” dressed body can be avoided.  Throughout the data, multidimensio-

nal and contradictory age-bound attitudes are represented. Designers 

and users accept their own ageing and question the established views of 

ageing, but at the same time strive for the ideal of youthfulness.

Thirdly, designers and users carry out age acts in their everyday ac-

tions with clothes. They claim that the appearance of an ageing woman 

has to be constructed in a culturally appropriate manner. The skills and 

knowledge required from designers and users to construct appearance are 

represented as distinct. The viewpoint of designers is characterized by 

their specialized professional skills and the fact that they construct the 

appearance of an anonymous user. The users’ skills are seen more as a 
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result of learning through cultural processes. Their way of performing age 

acts is characterized by the fact that they construct their own appearance 

with which they are already very familiar.

Designers and users aim at constructing appropriate social age by 

directing others’ gaze, shaping the dimensions of a dressed body, and 

covering and revealing the body through the design of the clothing. Four 

outfits are repeatedly discussed in the data to represent the ways to 

construct social age. An outfit with a tiny shirt revealing the belly and a 

mini-skirt constructs a far too young social age if worn by a woman in her 

late middle age. An outfit consisting of a cardigan, blouse and skirt does 

construct an accepted social age, but in a way that many of the informants 

see as a bit too old to be desirable. A so-called granny dress is represented 

more as a cultural stereotype than a realistic choice for present-day wo-

men in their late middle age. An outfit with a jacket and jeans is presented 

as one possibility to positively meet the conflicting ideals of mature adult-

hood and youthfulness in clothing. 

According to the analysis, constructing social age is a form of perfor-

ming power. Designers and users wield power by favouring youthfulness 

and pursuing to make the signs of ageing invisible. It seems that when 

enacting age acts designers are in a more subordinate position than users, 

due to the practices of industrial design, manufacturing and buying. On 

the other hand, ageing women who are usually represented as the most 

subordinate group in relation to the fashion industry, seem to be active 

and rather powerful as constructors of social age and as consumers.

conclusions

The age acts that became visible in the analysis of this data are surprising-

ly consistent, regardless of the geographic or social location of the infor-

mants. On the other hand, constructing social age is represented as a 

process of constant change, blurring boundaries and internal conflicts. 

There are contradictions between and within the three aspects of age acts: 

physical features of the dressed ageing body, interpretations of it and the 

process of performing age acts. For example, the needs raised by biologi-

cal changes due to ageing are at times in conflict with age-bound inter-

pretations of the dressed body. 

In both industrial fashion design processes and the everyday life of 

ageing women, continuous re-evaluation takes place and the ways of 

enacting age acts is continually challenged. Designers and users find it 

easier to accept the age-related bodily changes that are private and invi-

sible, but want to resist the more public and visible changes by construc-

ting their appearance as youthful (compare Ballard et al. �00�). I inter-

pret this from the dichotomy of the nude and naked body (see Cover 

�00�; Nead �997). An “ideal” youthful body is seen as nude: it is cultural-

ly veiled even without clothing, and needs no covering. The signs of 

ageing make the body appear naked: it is grotesquely revealed and in 

desperate need of covering. Consequently, with clothing, the naked, 

ageing body is veiled to appear nude. 

Social age does not merely happen, but is actively constructed by peop-

le. The possibilities and restrictions of industrial fashion design and prac-

tices of use construct di≠erent kinds of positions of agency for designers 

and users. The age acts of designers are made in a culturally and practical-

ly restricted situation, whereas users seem to have a somewhat freer stan-

dpoint from which to construct their own social age. The agency of users 

can be understood by applying Jyrkämä’s (�007) theory of agency of ageing 

people. The users interviewed for this study have the knowledge and skills 

to take age-related changes into account, know how to construct social age 

in an approved manner, and are able to do these acts. The users also de-

mand that their needs have to be acknowledged in fashion design, in clot-

hes that provide pleasant physical experiences and a feeling of youthfulness 

and femininity. The agency of middle-aged female users is far stronger than 

is the agency of elderly users of patient clothing who live in care environ-

ments (Iltanen & Topo �007). This notion emphasizes that social age is a 

contextual phenomenon and should be studied as such.

The concept of age acts was crucial when studying the di≠erent as-

pects of the construction of social age and the dressed ageing body. The 

concept of a dressed ageing body was functional since during the study it 

became evident that clothes, body and age are bound to each other in 

many meaningful ways. It can even be claimed that in the worst case, 

studying clothes without the body or vice versa, or neglecting the mea-

nings of bodily age, may cause skewing of study results. 

further�studies�and�applications

The results of this study can be used primarily in culturally and socially-

oriented design studies, and cultural and social gerontology. I suggest 
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that in further studies more emphasis should be placed on the age-bound 

interpretations of products, and experiences and identities constructed 

by the dressed ageing body. The social and individual construction of 

taste should also be studied more carefully in the context of the dressed 

ageing body.

Further studies are needed to see the di≠erences and changes in 

construction of social age of the dressed body. Cultural di≠erences, gen-

der, old age of users and the next generation of designers are factors that 

need to be studied more in this context. The di≠erences between products 

that are being designed (i.e. the physical relation of the product to the 

user’s body) as well as di≠erences between design processes of various 

products (i.e. the time reserved for designing an individual product) 

should be acknowledged in further studies. The viewpoint of other actors 

in the fashion industry, such as product managers and buyers, should also 

be studied in the context of ageing user groups.

In the study it became apparent that ageing users are taken into ac-

count in the Finnish fashion industry. The viewpoint of designers seems 

to approach the concept of inclusive design: including people of many 

ages and abilities in the user group rather than designing for people with 

“special needs” (Coleman et al. �00�; Story Follette et al. �998; Warbur-

ton �00�). The reason for adopting this approach is that sales tend to 

increase if clothes fit well as many users as possible. However, some of the 

features that were meant to be inclusive were interpreted as “special” and 

thus stigmatizing by users interviewed in the study. For this reason it is 

important to be aware of the age-bound images of clothing. In further 

studies as well as research and development projects there is a need to 

pay attention to the potential of inclusive design, but to conduct it in a 

way that acknowledges the practices of industrial fashion design.


