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Tutkin opinnäytteessäni länsiafrikkalaisen ja länsimaalaisen kankaankuviointiperinteen mahdol-
lisuuksia yhdistyä aikaansa ja käyttäjiään kuvastavaksi urbaaniksi printtikokoelmaksi. ”Kolmas 
kulttuuri” –kokoelmani kuvastaa kulttuurien sekoittumista ja Suomen hitaasti mutta varmasti 
monikansalliseksi muuttuvaa katukuvaa. Kokoelmani nimi ’’Kolmas kulttuuri’’ liittyy käsitteeseen 
kahdesta eri kulttuurista, jotka yhdistyessään muodostavat kolmannen.

Työn kirjallisessa osassa tutustun opinnäytteeni taustalla vaikuttaviin teemoihin, kuten esimerkiksi 
identiteetin ja kulttuurin käsitteisiin. Teen katsauksen länsimaisessa kuosisuunnittelussa vallalla 
oleviin afrikkalaisvaikutteisiin ja esittelen länsiafrikkalaiset kankaankuviointitekniikat, joista sain 
inspiraationi. Kokoelmani taustatutkimukseksi ja inspiraatioksi haastattelin viittä toisen polven 
maahanmuuttajaa, joiden sukujuuret ulottuvat Länsi-Afrikkaan. Haastattelujen tavoitteena oli 
perehtyä haastateltavien elämäntarinoihin, identiteettiin vaikuttaneisiin kokemuksiin ja henkilö-
kohtaiseen tyyliin. Pyrin selvittämään miten kaksikulttuurisuus on vaikuttanut heidän identiteet-
tiinsä lähinnä pukeutumisen ja henkilökohtaisen maun näkökulmasta ja etsin keinoja ilmentää 
kuoseissani vaikutteita niistä kulttuureista, jotka heissä konkreettisesti yhdistyvät.

Produktiivisessa osiossa avaan suunnitteluprosessiani kunkin kuosin osalta aina ideasta valmiiksi 
tuotteeksi asti. Esitän valmiin kuosikokoelmani kuvina, joissa haastattelemani henkilöt esiintyvät 
suunnittelemistani printeistä valmistetuissa paitapuseroissa. Tässä projektini päätöstapahtu-
massa ympyrä sulkeutuu kun suunnitteluprosessini tulokset kohtaavat sen inspiraation lähteet.

2. Tiivistelmä
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nittelun keinoin globalisaation luomia moninai-
sia etnisiä taustoja ja onko tällaisille kuoseille 
tarvetta. Tarkoituksenani on saada yleiskuva 
heidän suhteestaan omiin juuriinsa, selvittää 
kuinka he tuovat kahta hyvin erilaista kulttuu-
riaan esille ja ennen kaikkea kuinka se näkyy tai 
voisi näkyä heidän pukeutumisessaan.

Kuosikokoelmani luotaa syvälle länsiafrikkalai-
seen visuaaliseen kulttuuriin ja sen perinteisiin 
kankaankuviointimenetelmiin, mutta ammentaa 
vahvasti myös pohjoismaisesta kankaanku-
vioinnista ja tekniikoista. Pyrinkin työssäni vie-
mään printin syvemmälle sen dekoratiivisesta 
luonteesta, luomaan lisäarvoa kytkemällä sen 
tietyn kaksikulttuurisen ryhmän identiteettiin. 
Kulttuurien tuntemus ja niiden perinteiden kun-
nioitus ja ylläpito on mielestäni hyvin tärkeää. 
Yksi opinnäytteeni päämääräni on ylläpitää ja 
tuoda tutuksi Länsi-Afrikan eri etnisten ryhmien 
laajaa ja värikästä kulttuurista osaamista ja his-
toriaa. Eri kansojen kulttuurilliset ja perintönä 
opitut taidot voivat mielestäni toimia rintarinnan 
taideteollisuuden luoman tietotaidon kanssa 
nykymuotoilun haasteita ratkoessa. 

Opinnäytteeni koostuu taustatukimuksesta 
ja produktiivisesta osiosta. Työn kirjallisessa 
osassa tutustun opinnäytteeni taustalla vaikut-
taviin teemoihin, kuten esimerkiksi identiteetin 
ja kulttuurin käsitteisiin. Teen katsauksen län-
simaisessa kuosisuunnittelussa vallalla oleviin 
afrikkalaisvaikutteisiin ja esittelen länsiafrik-
kalaiset kankaankuviointitekniikat, joista sain 
inspiraationi. Tämän jälkeen syvennyn hetkeksi 

Tutkin opinnäytteessäni länsiafrikkalaisen 
ja länsimaalaisen kankaankuviointiperinteen 
mahdollisuuksia yhdistyä aikaansa ja käyttä-
jiään kuvastavaksi urbaaniksi printtikokoel-
maksi. ”Kolmas kulttuuri” –kokoelmani kuvas-
taa kulttuurien sekoittumista ja Suomen hitaasti 
mutta varmasti monikansalliseksi muuttuvaa 
katukuvaa. Opinnäytteeni kertoo osaltaan tätä 
rikasta tarinaa nyky-Suomesta ja -suomalai-
suudesta, keskittyen nimenomaan kaksikulttuu-
risiin suomalaisiin, joiden sukujuuret ulottuvat 
Länsi-Afrikkaan. Kokoelmani nimi ’’Kolmas 
Kulttuuri’’ liittyy juuri tähän käsitteeseen kah-
desta eri kulttuurista, jotka yhdistyessään muo-
dostavat kolmannen. Kuten yksi haastateltavani 
asian ilmaisi: opinnäytteeni on ’’tässä ajassa 
syntynyttä tutkimusta tai ehkä paremminkin 
tutkimusmatkailua tähän suhteellisen uuteen 
ilmiöön muuttuneesta suomalaisuudesta.’’

Kokoelmani taustatutkimukseksi ja inspiraa-
tioksi haastattelin viittä toisen polven maa-
hanmuuttajaa, joiden sukujuuret ulottuvat 
Länsi-Afrikkaan. Haastattelujen tavoitteena 
oli perehtyä haastateltavien elämäntarinoi-
hin, identiteettiin vaikuttaneisiin kokemuksiin 
ja henkilökohtaiseen tyyliin. Pyrin selvittä-
mään miten kaksikulttuurisuus on vaikuttanut 
heidän identiteettiinsä lähinnä pukeutumisen 
ja henkilökohtaisen maun näkökulmasta ja 
etsin keinoja ilmentää kuoseissani vaikutteita 
niistä kulttuureista, jotka heissä konkreettisesti 
yhdistyvät. Pyrin tuoda ne esille tavoilla, jotka 
he kokisivat mielekkäiksi ja merkityksellisiksi. 
Tutkin myös kuinka voisin ilmentää kuosisuun-

3. JOHDANTO3. JOHDANTO
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haastattelumateriaaliin. Tutustumme haastat-
telemiini henkilöihin, heidän elämäntarinoihinsa 
ja heidän henkilökohtaiseen tyyliinsä. Lopuksi 
analysoin haastattelussa esille tullutta opin-
näytteeni kannalta mielenkiintoista materiaalia. 
Produktiivisessa osiossa avaan suunnittelu-
prosessiani kunkin kuosin osalta aina ideasta 
valmiiksi tuotteeksi asti. Esitän valmiin kuo-
sikokoelmani kuvina, joissa haastattelemani 
henkilöt esiintyvät suunnittelemistani printeistä 
valmistetuissa paitapuseroissa. Tässä projek-
tini päätöstapahtumassa ympyrä sulkeutuu kun 
suunnitteluprosessini tulokset kohtaavat sen 
inspiraation lähteet. 

Opinnäytteessäni yhdistyy moni, minua niin 
ammatillisesti kuin yksityisestikin, kiinnos-
tava aihepiiri. Kuosikokoelmani avulla saatoin 
hyödyntää ja syventää kankaankuviointitaito-
jani, jotka opin Patternlab –kurssilla, jonka otin 
osaksi taideteollisen muotoilun maisteriopinto-
jani. Pääsin myös käyttämään erilaisia taitojani 
esinesuunnittelun ja -valmistuksen saralta ja 
kokemustani aiempien opintojeni tuotesuun-
nittelun ja teollisen muotoilun aloilta. Myös 
harrastuneisuuteni kuvataiteissa vaikuttaa vah-
vasti kuosisuunnitteluuni. Varsinaisena pohjana 
valitsemalleni opinnäytte aiheelle on kuitenkin 
taustani perinteisen länsiafrikkalaisen kankaan-
kuviointitekniikoiden kuten mm. batiikin taita-
jana. Pitkä harrastuneisuuteni alalla kulminoitui 
vuonna 2004 kolmen kuukauden työharjoitte-
luun Ghanassa, paikallisten käsityöläisten ja 
taiteilijoiden kanssa. Suoritin harjoittelun osana 
aiempia artesaani opintoihini esinesuunnittelun 

ja -valmistuksen alalta. Mielenkiintoni kaksi-
kulttuuristen suomalaisten identiteettiin poh-
jautuu kansainvälisestä ja monikulttuurisesta 
ystäväpiiristäni. Yhtenä tällaisena oma puoliksi 
länsiafrikkalaista syntyperää oleva kummityt-
töni, jonka kasvua ja kehitystä olen seurannut 
läheltä syntymästä lähtien. 

Kuosimallistoni on tutkinnallinen katsaus län-
siafrikkalaisten ja länsimaalaisten kankaanku-
viointitekniikoiden yhdistymismahdollisuuksista 
ja samalla taiteellinen tulkintani näiden kyseis-
ten henkilöiden erityislaatuisista lähtökohdista 
heidän identiteettinsä ja minäkuvansa rakenta-
miseen.
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Nykyaika asettaa identiteetin muodostumiselle 
monenlaisia haasteita. Maailma monimutkais-
tuu ja on jatkuvassa muutostilassa, yhteiskunta 
muuttuu myös koko ajan kulttuurisesti moni-
naisemmaksi. Identiteetin muodostamisesta 
on tullut paljon vaikeampaa kun vaihtoehtoja 
ja rakennuspalikoita sen luomisen on paljon 
enemmän kuin entisaikoina. Oman identiteet-
tinsä löytämisestä onkin tullut meille tärkeä 
tavoite. (Benjamin 2011-2013, 52.) Toisaalta 
muuttuneen yhteiskunnan luomat erilaiset 
elämänvalinnat vapauttavat meidät perinteen 
tuomista ennakkokäsityksistä ja vaatimuksista 
ja mahdollistavat meille mieleisen identiteetin 
luomisen (Crane 2000, 10). Oman haasteensa 
identiteetin löytämiselle antaa kasvaminen 
monikulttuurisessa perheessä, jolloin samais-
tumisen kohteita ja kulttuurimalleja on useita. 
Samaistuminen tiettyyn etiseen ryhmään onkin 
yleensä osittaista. Henkilö voi esimerkiksi 
omaksua yhdestä kulttuurista kielen ja toisesta 
sukupuoliroolit. (Liebkind 1994, 24.) Liebkinin 
(1994, 21) mukaan ’’Kulttuuri ja identiteetti ovat 
kiinteässä yhteydessä toisiinsa’’. 

 4.1 Identiteetti, 
kulttuuri identiteetti ja 
etninen identiteetti

Identiteetillä tarkoitetaan vaistomaista tapaa, 
jolla määrittelemme ja ymmärrämme itsemme 
suhteessa meitä ympäröivään sosiaali-
seen ympäristöömme, kulttuuriimme ja myös 
itseemme. Sillä on vahva yhteys minuuskäsit-
teeseemme. Käsitellessämme identiteettiämme 
ja minuuttamme ne kehittyvät ja muuttuvat 
koko elämämme ajan. Identiteetti on sitä kun 
tutkimme ja arvotamme minuuttamme. Ihmi-
sen ollessa epävarma itsestään tai juuristaan 
hänelle syntyy luonnostaan tarve Identiteetin 
tutkimiselle. (Saastamoinen 2006, 170–173.)
 
Emme voi siis määritellä identiteettiämme 
lopullisesti, koska se muuttuu ja mukautuu koko 
ajan. Minuutemme ja kuuluvuuden tunteemme 
kulttuuriryhmään on peräisin vuorovaikutukses-
tamme lähipiirin ja ympäristön kanssa. Luomme 
minäkäsityksemme peilaamalla itseämme mui-
hin. Muilta ihmisiltä ja ympäristöltä saamamme 
palaute muovaa mielikuvaamme itsestämme. 
Päätämme, mitkä ulkopuolelta tulleet käsitykset 
itsestämme hyväksymme osaksi itseämme ja 
mitkä emme. Näin ollen varsinkin negatiivisen 
palautteen ignorointi vaatii jo vahvaksi kehit-
tyneen identiteetin. (Talib 2002, 42.) Sosiolo-
giassa ja antropologiassa kulttuuri-identiteetillä 
tarkoitetaan henkilön kuuluvuuden tunnetta 
kulttuuriryhmään ja sen arvoihin, historiaan, 
kieleen ja perinteeseen perustuvaa käyttäy-
tymistä. Etnisellä identiteetillä taas kuvataan 
etnistä tietoisuutta, samaistumista johonkin 
etniseen ryhmään. (Liebkind 1994, 22.)

4. TAUSTATUTKIMUS4. TAUSTATUTKIMUS
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 4.2.1 Kaksikulttuurisuus 
ja monikulttuurisuus

 4.2 Kulttuuri

Kulttuuri voidaan määritellä monilla tavoin. 
Jotkut tutkijat lukevat kulttuurin piiriin koko elä-
mäntapamme. Toisten mielestä se on ihmisten 
aikaansaamaa kuten korkeakulttuuri, sivistys ja 
sivilisaatio. Jotkut taas kokevat sen läheisem-
pänä, osana minuutta: kaikki mitä teemme ja 
miten sen teemme on kulttuuria. Keskeistä on, 
että kulttuuri on aina yhteisöllistä. Tikka ver-
taa kulttuuria jäävuoreen, josta vain pieni osa 
on näkyvissä ja suurin osa näkymättömissä, 
pinnan alla. Näkyvään osaan kuuluu aineellinen 
kulttuuri, kuten esimerkiksi ruoka ja vaatteet 
mutta myös taide ja symbolit. Yksilön käyttäy-
tyminen on myös näkyvää kulttuuria, vaikkakin 
sen lähtökohtana ovat kulttuurin näkymättö-
mät osat kuten arvot, säännöt ja ajattelutavat. 
Molemmat näistä kulttuurin osista on kaikkien 
kulttuurin jäsenten tiedostamia ja ymmärtämiä. 
Syvällä pinnan alla ja näin ollen vaikeimmin 
muutettavissa on sen arvot ja ajattelutavat. 
Kulttuurin jäsenet noudattavat näitä usein 
tiedostamattaankin. Tikka kuvailee kulttuu-
ria ihmisten luomaksi perinteeksi ja tavoiksi, 
jotka siirtyy sukupolvien saatossa eteenpäin 
kasvatuksen kautta. Lapsi oppiikin kulttuurin 
huomaamattaan elämällä siinä. Se välittyy mm. 
ohjeiden, havainnoinnin ja kieltojen kautta. 
Yksilön kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaankin 
tunnetta johonkin kulttuurilliseen tai etniseen 
ympäristöön ja ryhmään kuulumisesta. Kult-
tuuri myös ohjailee yksilön fyysistä, henkistä 
ja sosiaalista kehitysprosessia enemmän kuin 
mikään muu yksittäinen tekijä. (Tikka 2004, 
11–13.)

Kaksikulttuurisuuden käsitettä, käytetään 
kuvaamaan sellaisen henkilön taustaa, jonka 
vanhemmat ovat lähtöisin kahdesta eri kulttuu-
rista (Iranta 2011, 12). Nykypäivänä globali-
soituvissa Pohjoismaissa elämme kulttuurisesti 
moninaisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset 
omaksuvat useita kulttuureita ja kieliä ja ylläpi-
tävät siteitä eri puolille maailmaa (Vuori 2011, 
5). 

Vanha yhteiskuntamalli on muuttumassa moni-
naisemmaksi maahanmuuton ja kaksikulttuuris-
ten avioliittojen myötä. Kielellisten ja kansallis-
ten raja-aitojen hälventyessä myös perhemallit 
monipuolistuvat. Tästä johtuen ei olekaan enää 
itsestään selvää, että kieli- ja kulttuuriperintö 
siirtyy samanlaisena vanhemmilta lapsille. 
(Benjamin 2014, 58.) Toisaalta Tuomi - Nikula 
(1997) kirjoittaa tutkimuksesta, jossa on todettu 
että Eurooppalaisten lasten kieli- ja kulttuu-
ritietous on kasvussa. Yhtenä voimakkaana 
syynä tähän on juuri kaksoiskansallisten lasten 
määrän kasvu. Heidän sosiaalinen kenttänsä 
laajenee ja näin ollen he voivat liikkua luonte-
vasti kahden kotimaansa ja moninaisten opis-
kelu- ja työmahdollisuuksien välillä. Tämän 
seurauksena heistä kehittyy suvaitsevampia 
erilaisuutta kohtaan. Nämä ovat tärkeitä omi-
naisuuksia monikulttuurisen ja tasa-arvoisen 
yhteiskunnan pohjaksi. 

Miramontezin (2008) mukaan henkilöillä, joiden 
kaksi kulttuuria on sulautunut toisiinsa hyvin, 
on havaittu olevan optimistisempi ja todenmu-
kaisempi asenne näitä kahta kulttuuria edus-
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 4.2.3 
Multikulturalistinen Suomi 

Vuonna 2011 hieman alle kuusi prosenttia 
Suomen väestöstä oli ulkomailla syntyneitä tai 
toisen polven maahanmuuttajia, eli Suomessa 
syntyneitä mutta jonka vanhemmat tai toinen 
vanhemmista on muuttanut Suomeen. Maa-
hanmuutto lisää ulkomailla syntyneiden määrää 
Suomessa ja tätä kautta myös toisen polven 
maahanmuuttajien määrä kasvaa nopeasti. 
Jotta Suomessa vältyttäisiin monien muiden 
maiden kohtalolta yhteiskunnan sosiaalisesta 
eriarvoistumisesta ja asuinalueiden segregoi-
tumisesta, on tärkeää seurata näiden molem-
pien ryhmien integroitumista yhteiskuntaamme. 
(Ruotsalainen & Nieminen 2012.) Saukkonen 
(2014, 51-53) kirjoittaa muuttuvasta Suoma-
laisesta kulttuuri-identiteetistä, johon myös 
maahanmuuton kasvun luoma kulttuurinen ja 
etninen monimuotoistuminen luo omat vaa-
timuksensa. Kuten muihinkin maihin, myös 
Suomeen on muodostunut oma kulttuuri-iden-
titeetti, josta yhteiskuntamme tunnistetaan. 
Osa kulttuurista säilyy ja osa muuttuu jatkuvasti 
ihmisten ja olosuhteiden mukana. Kansallisuus 
on joutunut maailmanlaajuisten, paikallisten 
ja virtuaalisten trendien jalkoihin, se ei enää 
yksiselitteisesti määritä henkilön paikkaa maa-
ilmassa. Henkilön kulttuuri ja kulttuuritietous 
ei enää välity itsestään selvästi seuraavalle 
sukupolvelle. 

Suomi on periaatteessa yksi tämän päivän 
multikulturalistisimmista maista. Multikultura-
listisen yhteiskunnan käsitteessä sen sisäl-
tämä etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus 
tunnustetaan, monikulttuurisuutta arvostetaan 
ja sen säilymistä tuetaan erilaisin keinoin. 
Suomalaiseen kansakunnan rakentumiseen 
liittyy kuitenkin monia ristiriitoja. Kieltämme ja 
juuriamme korostava fennomaaninen kansa-
käsitys sisältää selkeän ajatuksen siitä, ketkä 
ovat suomalaisia ja ketkä eivät. Toisaalta taas 
valtion institutionaaliset rakenteet ovat hyvin 
suvaitsevaisia. Kansainvälisesti nähtynä kult-
tuurinen rajoittuneisuus ja avarakatseisuus 
yhdistyvät Suomessa harvinaisella tavalla. 
Ihanteillamme vähemmistöjen oikeuksista ja 
niiden käytännön toteutumisella on suuri ero. 
Suomi tunnetaan nykyään edistyksellisenä, 
nykypäiväisenä, eurooppalaisena monikult-
tuurisena maana, mutta suomalainen kansal-
linen kulttuuri-identiteetti on muutoksessa. 
Maahanmuuttokritiikki ja kansallismielisyys on 
nousussa. Myös voimakas keskustelu Suomen 
kaksikielisyysjärjestelyistä osoittaa, että myös 
fennomaanisella suomalaisuuskäsityksellä on 
yhä kannattajansa. Maahanmuuttajille ja heidän 
jälkeläisilleen pelisäännöt eivät näyttäydykään 
selkeinä, koska annetaan ymmärtää yhtä mutta 

 4.2.2 Kolmas kulttuuri

Opinnäytteeni kuosikokoelma on nimetty ’’kol-
mannen kulttuurin’’ käsitteen mukaan. Samalla 
tavoin kun se kuvastaa haastattelemieni kaksi-
kulttuuristen henkilöiden arkipäivän kulttuuria, 
jonka kautta he muodostavat oman identiteet-
tinsä, se kuvastaa myös niitä lähtökohtia joista 
suunnittelin kuosi kokoelmani. 

Oksi-Walter (2009, 145) kuvaa käsitettä näin: 
kahden eri kulttuurin kohdatessa muodostu-
vasta vuoropuhelusta syntyy uusi kolmas kult-
tuuri. Kolmas kulttuuri muodostuu jokaisessa 
kaksikulttuurisessa perheessä omanlaisekseen 
kahden lähtökulttuurin aineksia yhdisteltäessä. 
Irannan (2011, 13) mukaan kaksikulttuurisuus 
voi parhaimmillaan tarkoittaa lapsen kasvamista 
kahden kulttuurin keskuuteen luoden samalla 
oman kolmannen kulttuurin. 

Kirjassaan ’’Suomalainen lapsi maailmalla’’ 
Tikka kirjoittaa myös kolmannen kulttuurin 
kasvateista, joilla hän tarkoittaa suomalaisia 
ihmisiä, jotka ovat eläneet ulkomailla kehitys-
vuosiensa aikana. Viittaan opinnäytteessäni 
hänen mietelmiinsä kulttuurien välimaastossa 
elämisen vaikutuksista kulttuuri-identiteetin 
muodostumiseen, koska ne pätee mielestäni 
hyvin myös opinnäytteessäni tutkimiini toisen 
polven maahanmuuttajiin, jotka ovat kasvaneet  
samalla lailla kahden tai useamman kulttuu-
rin välimaastossa. Tikan mukaan kolmannen 
kulttuurin kasvatit voivat usein tuntea itsensä 
suomalaiseksi kansallisuudeltaan mutta katso-
vat ajattelutapansa ja arvojensa, toisin sanoen 
kulttuuri-identiteettinsä, eroavan muista suo-
malaisista. Hän jatkaa että ’’monista kolman-
nen kulttuurin kasvateista tulee lopulta niin 
sanottuja transnationalisteja, globaalisti ajatte-
levia ja käyttäytyviä maailmankansalaisia, jotka 
hyödyntävät kansainvälistä lapsuuttaan voima-
varanaan.’’ (Tikka 2004, 22-23.)

tavia henkilöitä kohtaan. Heillä on vähemmän 
ennakkoasenteita omaa etnistä ryhmäänsä 
kohtaan, eikä heillä ole tarvetta myöskään 
nostaa heitä jalustalle. He suhtautuvat suvait-
sevaisesti ja avaramielisesti myös muihin vie-
raisiin kulttuureihin. (Iranta 2011, 14.)
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 4.3 Pukeutumisen kieli

käytännössä tehdään toisin. Maahanmuuttokri-
tiikki näkee monikulttuurisuuden ja sen julkisen 
tukemisen vaarantavan perinteisen käsityk-
sen suomalaisuudesta. Saukkonen sanoo tätä 
väärinkäsitykseksi, sillä hän uskoo, että juuri 
kulttuurisesta identiteetistä kiinni pitäminen on 
hyväksi niin kantaväestölle kuin maahanmuut-
tajillekin. Vakaa kansallinen identiteetti toimii 
hänen mukaansa kiintopisteenä vanhoille ja 
uusille suomalaisille, johon he voivat peilata 
itseään ja johon he voivat samaistua omien 
tarpeidensa mukaan. Haasteena tulevaisuuden 
suomalaiselle yhteiskunnalla onkin muodostaa 
kansallinen kulttuuri-identiteetti, joka arvostaa 
ja muistaa oman historiansa mutta tiedostaa 
kuitenkin yhteiskunnan moninaistuneet etniset 
ja kulttuuriset rakenteet ja hyväksyy ja sisällyt-
tää itseensä niistä johtuvat muutokset. (Sauk-
konen 2014, 51-53.) 

Benjamin (2014, 102) muistuttaa, että kan-
sainvälistyvän ja globaalistuvan suomalaisen 
yhteiskunnan, ennen kaikkea sen valtaväes-
tön, tulisi kehittää monikulttuurisuuteen liitty-
viä tietotaitoja. Globalisaation pienentämässä 
maailmassa internetin, tiedotusvälineiden ja 
matkailun kautta nuoret omaksuvat samanlai-
set kiinnostuksen kohteet ja heidän merkityk-
sellisimmät viitekehyksensä ovatkin nykyään 
usein kaukana maailmalla. Vastaavasti omassa 
maassaan he voivat kokea itsensä irrallisiksi 
instituutioista ja päättävistä elimistä. Globaa-
leilla foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa 
solmitut kontaktit luovat ikään kuin alakulttuu-
rin, jossa kansalliset, etniset ja kulttuuriset rajat 
menettävät merkityksensä. (Benjamin 2014, 
97-98.)

Monille ihmisille pukeutuminen voi olla puh-
taasti esteettinen teko, ja kaikki esteettiset 
tekomme ovat tapojamme kommunikoida. 
Esteettiset teot peilaavat aina ympäristöänsä. 
Pukeutuminen viestii henkilön identiteetistä 
ja kommunikointi tapahtuu aina vuorovaiku-
tuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 
Yksilöllinen pukeutuminen muokkaa ja parante-
lee yhteisön yhteistä pukeutumisen kieltä mutta 
ei itsessään luo uutta kieltä. Pukeutumisen 
kieleen vaikuttavat paikalliset luonnonvarat, 
tekniset saavutukset ja kauneuskäsitteet. Yksilö 
voi saada esteettistä mielihyvää yhtälailla niin 
oman henkilökohtaisen tyylinsä luomisesta 
kuin muidenkin tyylien tarkastelusta. Ihmisinä 
saamme jatkuvasti virikkeitä, käsittelemme ja 
liitämme niihin merkityksiä. Pukeutuminen vies-
tiikin esteettisyyden lisäksi myös sosiaalisia ja 
psykologisia merkityksiä. Pukeutuminen tukee 
yksilöä hänen pyrkimyksissään viestittää ainut-

laatuisuuttaan yksilönä ja antaa hänelle tavan 
ilmaista, vahvistaa ja naamioida mielialojaan. 
Pukeutuminen antaa myös keinon yhtälailla 
liittyä kuin erottautua muista. (Roach & Eicher 
1979, 7-10, 20-21.) 

Pukeutuminen symboloi henkilön persoonan 
yksityisempiä puolia koko henkilön elinkaa-
ren ajan. Monissa alan tutkimuksissa nähdään 
selvä ero pukeutumisen ja muodin välillä. 
Muoti on jatkuvassa muutoksen tilassa, se on 
häilyvä, asioita yhdistelevä ja rajoja ylittävä. 
Sitä vastoin pukeutuminen nähdään vakaana, 
erottautumiskykyisenä ja liittyvän yksilöiden 
sosiaalisiin käytäntöihin. (Gott & Loughran 
2010, 2.) Rovinen mukaan pukeutumisen tyylit 
ja inspiraatiot vaihtelevat nopeasti, ne muutta-
vat pukeutumisen muodiksi, luovat näkökulmia 
ja muokkaavat asenteitamme historiaa kohtaan. 
Muodilla on maine keskittyä alati tulevaan ja 
samalla unohtaa mennyt. Muodin muutok-
sessa menneisyyskin voi kuitenkin säilyä. 
Tietyn historiallisen aikakauden tyylejä voidaan 
säilyttää pukeutumisen keinoilla, vaikka niiden 
taustat ja historiat saattavat unohtua ja saada 
uusia merkityksiä. Pukeutuminen onkin liikku-
van ja mukautuvan luonteensa ja merkityksensä 
kautta ideaalinen väline, jolla tutkia muuttu-
via identiteettejä kulttuurien leikkauskohdissa. 
(Rovine 2010, 89.) Pukeutumisella voidaan 
tuoda esille hienovaraisiakin viestejä, kertoa 
osa omasta tarinasta, tuoda julki omaa identi-
teettiä ja taustaa juuri sen verran ja sillä tavalla 
kuin kukin haluaa. ’’Vaatetus yhtenä kulutuksen 
visuaalisimmista muodoista, toimittaa merkit-
tävää roolia sosiaalisen identiteetin rakentami-
sessa.’’ (Crane 2000) 

Rakennamme vaatetuksella jatkuvasti kerto-
muksia itsestämme. Vaatetuksemme peilaa 
käsityksiämme menneisyydestämme, nykyi-
syydestämme ja tulevaisuudestamme. Tästä 
itseyden muodostamisesta ja esittämisestä 
onkin tullut keskeinen tavoite nykyihmisen 
elämässä. Vaatetus yhtenä kulutuksen muo-
doista käsitteellistetään tavallaan roolipeliksi, 
jonka avulla kuluttajat heijastavat käsityksiään 
alati muuttuvasta identiteetistään. (Crane 2000, 
1-11.) Vastatakseen maailmanmarkkinoiden 
kilpailuun muotiorganisaatiot ovat nostaneet 
viitekehykset, joilla vaatteita myydään, vaat-
temarkkinoinnin edelle. Kuluttajat eivät enää 
vain seuraa muotia ja muodin edelläkävijöitä, 
vaan luovat oman persoonallisen tyylinsä, joka 
pohjautuu heidän käsitykseensä identiteetistä 
ja elintavoista. Hall:in (1992) mukaan henki-
löt käyttävät materiaalista kulttuuria kaikissa 
yhteiskuntaluokissa voimistaakseen kuulumis-
taan johonkin tiettyyn kulttuurilliseen intressiin 
tai kapea-alaiseen erityisryhmään eikä niinkään 
koko yhteiskuntaan. (Crane 2000,14, 15.)
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5. 
Afrikkalaisvaikutteet 
kuosisuunnittelun 
pohjana

Länsimaissa kuvamme afrikkalaisesta estetii-
kasta, kankaankuvioinnista ja vaatetuksesta on 
usein staattinen ja vanhentunut. Tässä osassa 
pyrinkin luomaan realistisemman kuvan tämän 
päivän afrikkalaisista pukeutumistottumuksista 
ja muodista.

Afrikkalainen muoti on yhtä monimuotoista ja 
dynaamista kuin manner itsessään. Afrikkalai-
sella muodilla on monet kasvot, jotka muuttuvat 
aina afrikkalaisista haute couture -muotisuun-
nittelijoista, paikallisiin taidokkaisiin vaatturei-
hin ja kierrätettyihin länsimaalaisiin vaatteisiin. 
Afrikkalainen muoti vaikuttaa myös suurelta 
osin  afrikkalaisiin maahanmuuttajayhteisöihin 
ympäri maailman. Mielenkiinto ja tietoisuus on 
molemminpuolista ja vaikutteita otetaan niin 
Afrikasta globaaliin muotiin kuin toisinpäinkin. 
Afrikkalaiset muotisuunnittelijat juhlistavat ja 
muokkaavat omaa kulttuuritaustaansa ja koros-
tavat paikallisten tekstiilien ja afrikkalaisten 
teemojen käyttöä. (Gott 2010, 1.)
 
Vaikutteita paikalliseen afrikkalaiseen pukeutu-
miseen ja kankaan kuviointiin otetaan herkästi 
myös mantereen ulkopuolelta. Kuten muoti 
aina, niin myös afrikkalainen muoti ja sitä 
mukaan sen kankaankuviointitekniikat, muut-
tuu ja mukautuu koko ajan. Uusia tekniikoita 
keksitään ja vanhoja yhdistellään. Nykypäivänä 
afrikkalainen muoti on moninaisten kulttuurien 
ja monikansallisten identiteettien risteyksessä. 
Muoti luo väylän, jota ihmiset käyttävät profi loi-
dakseen esteettisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
itsensä. (Gott & Loughran 2010, 8.) 

 5.1 Moderni afrikkalainen 
muoti

Afrikan moderni muoti peilaa heidän näkökul-
maansa nykyaikaisuudesta. Media, kansainvä-
linen matkustaminen ja muuttoliike valtioiden 
välillä ovat johtaneet muodin globalisointiin 
ja modernin identiteetin muodostumiseen. Se 
luo myös mahdollisuuden kommunikointiin eri 
ihmisten, kansojen ja maanosien välille. (Gott 
2010, 1.) Nykypäin Afrikassa vaatetus ei ole-
kaan enää joko länsimaista tai paikallista kuten 
ennen, vaan sitä voidaan paremmin kuvailla 
jatkumona paikallisesta maahantuotuun, jossa 
nämä kaksi risteytyvät ja luovat uusia, kos-
mopoliittisia tyylejä. Makujen muuttuessa 
muuttuvat myös markkinat. Jotkut afrikkalaiset 
muotisuunnittelijat ovat alkaneet myydä töitään 
kansainvälisille markkinoille. Näin afrikkalaiset 
voivat vaikuttaa suoraan afrikkalaisvaikutteisiin 
tuotteisiin kansainvälisillä markkinoilla. He pyr-
kivät tyydyttämään kansainvälisten ja afrikka-
laisten markkinoiden vaatimukset. Monet län-
siafrikkalaiset muotisuunnittelijat inspiroituvat 
perinteisistä kankaista, symboleista ja vaate-
tuksesta. Kansainvälisten ja paikallisten tyylien 
sekoittaminen luo mahdollisuuden vedota sekä 
paikallisiin että kansainvälisiin markkinoihin. 
(Rovine 2010, 92-93.) Mielenkiinto on siis 
molemminpuolista, vaikutteita otetaan niin Afri-
kasta länsimaihin kuin toisinkin päin. Globali-
saatio vaikuttaa identiteettiimme ja vaatetuk-
seemme, luovuuteemme maailman laajuisesti 
eikä sen vaikutukset ole yhtään vähäisemmät 
Afrikassa kuin meillä länsimaissakaan.

5. 
Afrikkalaisvaikutteet 
kuosisuunnittelun 
pohjana
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 5.2 Etnisvaikutteiset 
kuosit osana länsimaista 
muotimaailmaa

2000-luvulla kuvioidut tekstiilit ovat ottaneet 
keskeisen roolin muodin maailmassa. Muodin 
ja printin ja suhde ei ole koskaan ennen ollut 
yhtä voimakas. Uudet teknologiset keksinnöt 
valmistuksessa, tekstuureissa ja pintakäsit-
telyissä ovat uudistaneet kuosisuunnittelun 
ja haastanut käsityksemme kuoseista. Suun-
nittelijat hyödyntävät näitä teknologian edis-
tysaskeleita työskentelyssään, mutta myös 
perinteiset kankaankuviointitekniikat, kuten 
piirtäminen ja painaminen ovat edelleen tärkeä 
osa kuosisuunnittelua. Kuluttajien mieltymykset 
ovat yhtenäistyneet teknologian, tv:n ja inter-
netin ansiosta ja printtisuunnittelijat voivatkin 
nykyään tuottaa kuoseja helpommin maailman-
laajuiseen levikkiin. (Fogg 2006, 7-13.)

Kirjassaan : ’’Print in Fashion’’ Fogg toteaa, 
että länsimaalaisia on aina viehättänyt tunte-
mattomien kulttuurien tarinat ja kansanperinne, 
niiden sisältöjä ja tekniikoita ollaan jo kauan 
lainattu muodissa suunnittelun pohjaksi. Näin 
saamme ehkä kokea palasia meille tuntemat-
tomista kulttuureista turvallisella tavalla. Suun-
nittelijat ovatkin olleet aina luontaisia tarinoiden 
kertojia ja muoti on lähes täydellinen media 
jonka avulla vieraat paikat, kulttuurit ja niiden 
synnyttämät myytit löytävät tiensä ihmisten 
mielikuvitukseen. (Fogg 2006, 102,125.)

Käsityöperinne linkittyy aina sen alueen histo-
riaan, kaupankäyntiin ja muuttoliikkeisiin, mistä 
se kumpuaa. Kansantaiteen käsitteen voidaan 
nähdä olevan, naiviin luonteensa vuoksi jopa 
ristiriidassa muodin käsitteen kanssa. Toista 

pidetään kotikutoisena ja staattisena ja toista 
kultivoituneena ja herkkänä muutoksille. Foggin 
mukaan etnisvaikutteisten kuosien käyttö muo-
din pohjana voidaankin nähdä ironisena, koska 
silloin muutetaan pysyvää kulttuuria pysy-
mättömäksi ja kertakäyttöiseksi (Fogg 2006, 
103.) Kansantaide voidaan yleisesti kokea 
staattisena ja muuttumattomana mutta kuten 
edellisessä kappaleessa modernista afrikkalai-
sesta muodista kävi ilmi, että myös perinne-
tekniikat ja kankaankuviointimenetelmät, kuten 
kaikki muukin kulttuuri, elää ja mukautuu ajan 
mukaan.
 
Afrikkalaisvaikutteet ovat viime vuosina olleet 
voimakkaassa nousussa vaatetusalalla. Tämä 
on herättänyt kysymyksiä niiden etiikasta: 
Pitäisikö ilmiötä ylistää koska se monipuo-
listaa muotia vai onko se vain eri muodossa 
esiintyvää jälkikolonialistisesta hyväksikäyttöä? 
Nykyaikaistaako se perinteisen Afrikkalaisen 
estetiikan maailmanlaajuiselle yleisölle ja on 
näin ollen positiivinen ilmiö? (Chua, 2012) Aihe 
jakaa näkemyksiä. Hyvät tarkoitusperät, aihei-
siin perehtyminen ja niiden kunnioitus ja älykäs 
tilannetaju ovat mielestäni hyviä ohjenuoria 
suunnittelijoille. Foggin mukaan länsimaiset 
suunnittelijat, jotka inspiroituvat afrikkalaisesta 
estetiikasta, toimivat toisin kuin kolonialismin 
aikana, jolloin historiallista taidetta ja arvokasta 
esineistöä ryöstettiin kaukaisista maista ja 
tuotiin kuin pokaaleina länsimaisiin museoihin 
täysin vailla kunnioitusta paikallista kulttuuria 
kohtaan. Nykyään suunnittelijat kunnioitta-
vat lähtökohtana olevaa vierasta kulttuuria ja 
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 5.3 Perinteiset 
länsiafrikkalaiset 
kankaankuviointimenetelmät

Tässä osassa teen lyhyen katsauksen ’’Kolmas 
kulttuuri’’ -kuosikokoelmani pohjaksi käyttämiini 
perinteisiin länsiafrikkalaisiin kankaankuviointi- 
ja koristautumismenetelmiin. Kokonaiskuvan 
hahmottamiseksi kerron aluksi länsiafrikkalaisen 
tekstiili tuotantoon vaikuttavasta historiasta, 
vaiheista ja nykypäivän tilanteesta. Afrikan 
manner on valtaisa ja sillä on monia kasvoja. 
Sen maantieteellinen, kulttuurillinen ja histo-
riallinen moninaisuus on nähtävissä myös sen 
tekstiilituotannossa ja kankaankuvioinnissa. Eri 
alueilla, mailla ja jopa maiden sisällä käytössä 
olevat perinteet ja tekniikat vaihtelevat. Valitsin 
kuosieni inspiraatioksi Länsi-Afrikan jota Gillow 
(2003,19) kuvailee Afrikan tekstiilituotannon 
sydämeksi, missä erilaiset perinteiset solmu-, 
taittelu-, ompelu-, ja vaha -värjäystekniikat 
ovat edelleen voimissaan. Kankaita kuvioidaan 
myös kirjomalla ja kutomalla. 

Historialliset kauppareitit toivat Länsi-Afrikkaan 
materian lisäksi myös kulttuurillisia ja uskonnol-
lisia vaikutteilla, joilla on kaikilla ollut perusteel-
linen vaikutus Länsi-Afrikan tekstiili tuotantoon. 
Tästä on hyvänä esimerkkinä Islam, joka tuli 
Länsi-Afrikkaan pohjoisafrikkalaisten kauppi-
aiden luomien karavaani reittien kautta. Musli-
mikauppiaat palkkasivat paikallisia ja käännyt-
tivät heidät islamiin, koska uskoivat yhteistyön 
sujuvan näin paremmin. Islamiin kääntyminen 
loi lisätarvetta pukeutua uuden uskonnon sane-
lemien sääntöjen mukaan. Usein yhteiskuntien 
rikkaat kauppiaat ja poliittiset johtajat kääntyivät 
islamiin ensimmäisinä, jolloin loppuyhteiskunta 
joko seurasi perässä tai ainakin halusi liittää 
itsensä sen arvostettuun asemaan pukeutumalla 
samalla tavalla. Kysyntä loi piristysruiskeen 
Länsi-Afrikan tekstiilituotannolle ja töitä kuto-
jille, värjääjille, vaattureille ja kirjojille. (Gillow 
2003, 9-11.) Perinteiset kankaankuviointiteknii-
kat synnyttivätkin rikkaan tekstiilituotantoperin-
teen, joista Länsi-Afrikka tuli kuuluisaksi.

Nykyään tehdasvalmisteiset, useimmiten 
tuontikankaat ovat monin paikoin syrjäyttäneet 
perinteiset paikallisesti tuotetut kankaat. Ne 
ovat helpommin pestäviä ja niiden värit ovat 
ja pysyvät kirkkaampina. Niitä pidetään myös 
muodikkaina ja moderneina ja niistä pysty-
tään helposti valmistaa länsimaalaisvaikutteisia 
vaatemalleja. Teollisen tuotannon yleistymisestä 
huolimatta on kaksi tekijää, joiden takia myös 
perinteiset kankaankuviointitekniikat pysyvät 
elossa. Ensinnäkin paikalliset käyttävät niitä 
edelleen laajasti erilaisia elämänvaiheita juhlis-
tavissa tapahtumissa kuten hautajaisissa. Myös 
muodilla on suuri merkitys. Länsiafrikkalaisten 

arvostavat ja tutkivat kaikkia sen osia saman 
arvoisina. Kulttuurien vaihto, alkuperäiskansan 
ja heidän erityisosaamisensa hyödyntäminen 
ja esille tuonti on myös yksi tapa torjua suh-
teen mahdollisia ’’imperialistisia’’ vivahteita. 
(Fogg 2006, 125.) Myös Chuan (2012) mukaan 
länsimaalaisten suunnittelijoiden, jotka haluavat 
viitata afrikkalaiseen estetiikkaan ja historiaan 
kunnioittavalla tavalla tulisi luoda läheisempi 
suhde Afrikan mantereeseen, ja kunnioittaa ja 
korostaa sen perinteisten käsityötaitoja. 

Suurelta osin mediassa käyty keskustelu 
afrikkalaisvaikutteisten kuosien eettisyydestä 
pohjautuu kankaisiin, joita kutsutaan yleisesti 
nimellä ’wax print’. Näiden kankaiden uskotaan 
syntyneen kun hollantilaiset värväsivät sotilaita 
nykyisestä Ghanasta siirtomaasotiinsa Jaa-
valle 1700-luvulla. Palatessaan sotilaat toivat 
mukanaan Indonesialaisia tehdasvalmisteisia 
vahabatiikkeja tuliaisiksi ja niiden suosio alkoi. 
(Gillow, 2003, 12, 84.) Hollantilaiset ymmär-
sivät nopeasti markkinoiden potentiaalin ja 
suuntasivat nämä Jaavan perinteisistä vaha-
batiikeista tehdasvalmisteisiksi muokkaamansa 
kankaat Länsi-Afrikan markkinoille (Legrand 
2008, 229-230). Tänä päivänä nämä kuuluisat 
’wax printit’ edustavat suurelta osin länsiafrik-
kalaista kulttuuri-identiteettiä. Eurooppalaiset, 
erityisesti hollantilaisen Vliscon tehtaan, vaha-
batiikkikankaat ovat edelleen arvostetuimpia 
afrikkalaisia ’’vahaprinttejä’’ Länsi-Afrikassa 
(Gott 2010,16). Niiden asema Länsi-Afrikan 
kulttuuri-identiteetin sanansaattajana kyseen-
alaistetaan, koska ne valmistetaan suurimmaksi 
osaksi Euroopassa, niiden suunnittelijat ovat 
länsimaalaisia ja myöskin niiden valmistustek-
niikka on länsimainen.

1. Vliscon ’’vahaprinttejä’’ myynnissä



15

tekstiilien arvostus ja suosio lännessä vaikuttaa 
positiivisesti myös paikallisen väestön arvos-
tukseen omia perinteisiä kankaitaan kohtaan. 
Afrikkalaiset kutojat, värjääjät ja kirjojat jatkavat 
perinteisten tuotteidensa valmistusta niin kauan 
kun niille on paikallista kysyntää. Jotta kankai-
den taso pysyisi entisellään on nimenomaan 
paikallinen kysyntä kankaille elintärkeää. (Gillow 
2003, 13,14.) Tänä päivänä suurin osa kaikista 
Länsi-Afrikassa tuotetuista teollisesti ja perin-
teisesti värjätyistä kankaista on värjätty erilai-
silla synteettisillä väreillä. Ennen synteettisiä 
värejä perinteisissä kankaissa käytettiin erilaisia 
luonnosta saatuja värejä kuten indigon sinisen 
ja kolapähkinän ruskean eri tummuusasteet, 
oliivinvihreä, musta ja näitä väriaineita yhdis-
telemällä saadut värit. Synteettisiä väriaineita 
tuotettiin, koska niiden uskottiin olevan edelly-
tys kankaiden ulkomaankaupalle. (Wahlman & 
Chuta 1979, 458-460.) 

Inspiroiduin itse kokoelmassani nimenomaan 
perinteisistä kankaankuviointitekniikoista. His-
toriallisen arvon lisäksi niissä näkyy mielestäni 
oleellisesti länsiafrikkalaisten mentaliteetti ja 
visuaalinen maku. Kirjassaan ’’African Style’’ 
Stèphane Guibourge kuvailee perinteisen afrik-
kalaisen tyylin pohjautuneen alunperin ennen 
kaikkea maahan, sen materiaaleihin ja väreihin. 
Tekniikat, joilla sitä työstetään ovat kehitty-
neet vähitellen ja antaneet koko ajan enem-
män vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia taide- ja 
käyttöesineiden synnylle. Nykypäivän muo-
toilijat, arkkitehdit ja taiteilijat palaavat näihin 
iänikuisiin materiaaleihin, löytävät ne uudelleen 
ja muokkaavat niistä ajankohtaisia. Näin tämän 
alkuperäisen taiteen jäljet päätyvät  gallerioi-
himme, sisustukseemme ja lopulta päällemme. 
Muotoilijat ja suunnittelijat luovat näin ikään 
kuin teleskooppisen katsauksen Afrikan eri 
aikakausiin, ihmisiin ja kulttuureihin. (Guibourge 
2000, 13,99,103.) Länsimaiset muotoilijat luovat 
afrikkalaisen taiteen ja muotoilun vuorovaiku-
tuksesta syntyneitä tulkintoja, joiden muodossa 
afrikkalainen tyyli näyttää meille eloisammalta. 
Länsimaalainen ja länsiafrikkalainen kulttuuri 
eivät ole hänen mukaansa vastakkaisia. Ne voi-
vat risteytyä ilman ristiriitoja, samalla säilyttäen 
yksilölliset visuaaliset kielensä ja historiansa. 
(Guibourge 2000, 130.) Nykypäivänä kansain-
väliset ja länsiafrikkalaiset suunnittelijat ovatkin 
onnistuneet herättämään henkiin kiinnostuk-
semme perinteisiin afrikkalaisiin tekstiileihin ja 
käsityötaitoihin tuoden afrikkalaisen muodin 
valokeilaan. (Legrand 2008. 229-230)

Kente tunnetaan ympäri maailmaa afrikkalai-
sen kulttuuriperinteen ikonina. Se on peräisin 
ashantien valtakunnasta nykyisen Etelä-Gha-
nan alueelta, josta se on levinnyt Norsun-
luurannikolle ja moniin muihin Länsi-Afrikan 
valtioihin. Kente on Akan-kansan kuninkaalli-
nen ja pyhä kangas, ja vaikka sen käyttö onkin 
nykyään yleistynyt, niin Akan-kansan kesken 
se on edelleen hyvin arvostettu. (Kente cloth/ 
wikipedia)

 Ashantit olivat yksi Länsi-Afrikan kultaran-
nikkoa hallinnoiva kansa. He kontrolloivat 
kultaesiintymiä ja kävivät kauppaa portuga-
lilaisten, hollantilaisten ja muiden euroop-
palaisten kauppiaiden kanssa ja loivat näin 
rikkaan valtakuntansa. Ashantit kutoivat kuu-
luisan Kente-kankaansa puuvillasta tai sil-
kistä, 1920-luvulta lähtien ne on valmistettu 
lähinnä viskoosista. He uskovat omaksuneensa 
kudonta tekniikkansa Kong-kutojilta nykypäi-
vän Norsunluurannikon alueelta. Kente-nimi 
on luultavasti peräisin Fante-kansan sanasta 
’’kenten’’, joka tarkoittaa koria. Se viittaa Ken-
ten tunnistettavaan ruutumaiseen ulkoasuun. 
Kente-kangas muodostuu käsin kudotuista 
noin 10 cm leveistä kaistaleista, joiden pitkät 
sivut ommellaan toisiinsa kiinni. Perinteisesti 
Kente-kankaita käytettiin kietaistuna toogamai-
sesti ruumiin ympärille. Yleisimmin perinteisissä 
kente-kankaissa käytetään punaista, violettia, 
sinistä, vihreää ja keltaista väriä. (Gillow 2003, 
23,32-34.)

Kentekankaat valmistettiin nimenomaan ashan-
tien valtakunnan hyvin järjestäytyneelle elii-
tille johtajuuden, arvovallan ja perintöosansa 
merkiksi. Niiden valmistustekniikat olivat hyvin 

 5.3.1 Kente

2. Ashantien perinteinen kente-kangas, Ghana
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 5.3.2 
Solmuvärjäystekniikka

3. Solmuvärjätty kangas. Sierra Leone 1977

Moderni termi ’’tie-dye’’ keksittiin ikivanhalle 
tekniikalle 1960-luvun puolivälissä Yhdys-
valloissa (Tie-dye/wikipedia). Solmuvärjäys 
on helpoin kankaankuviointitekniikka ja sitä 
käytetään monissa eri Länsi-Afrikan maissa. 
Sen perustekniikka on aina sama. Kangasta 
sidotaan ennen värjäystä, jolloin väri ei pääse 
sidotulle alueelle muodostaen kuvioita. Papuja, 
riisinjyviä tai puunpaloja voidaan asettaa sol-
mittujen alueiden sisälle, jos halutaan kontrol-
loida värjätyn alueen muotoa ja pintakuviota. 
Toistamalla nämä vaiheet uudelleen saadaan 
aikaiseksi monivärisiä kuvioita. Värjäyksen 
jälkeen kangas huuhdellaan ja kuivataan. 
Kankaan ollessa kuiva siteet avataan ja kuvio 
paljastuu. Kankaat värjätään aina vaaleimmasta 
väristä tummempaan. (Gillow 2003, 62-67.) 
Solmuvärjäystekniikan alkuperästä ollaan mon-
taa mieltä, mutta se on ollut käytössä monissa 
kulttuureissa Aasiassa ja Afrikassa, jopa 
Perussa. Nigeriassa Hausa-kansa on värjän-

 5.3.3 Indigo

Muinainen Indigo värjäystekniikka on jäämässä 
vahabatiikin suosion jalkoihin, koska vahaba-
tiikki soveltuu helpommin nykyaikaisiin asuihin. 
Indigokankaita valmistetaan nykyään Länsi-Af-
rikassa lähinnä turistimarkkinoille. Perinteisesti 
indigokankaiksi kutsutut kankaat olivat käsin 
kehrätystä langasta käsinkudottuja puuvilla-
kankaita. Ne solmittiin ja / tai taiteltiin kuten 
solmuvärjäystekniikassa ja värjättiin Länsi-Af-
rikan seudulla kasvavan indigokasvin lehdistä 
tehdyssä väriaineessa. Aluksi väri on tumman 
vihreä, mutta huuhtelun ja lisävärjäyskertojen 
jälkeen, se saavuttaa syvän sinisen värinsä. 
Nykyään indigoa värjätään lähinnä tehdas-
valmisteiselle damastille ja puuvillalle, värinä 
käytetään synteettistä indigoväriä. Indigokan-
kaat kuvioidaan usein täyteen pieniä valkoisia 
pyörylöitä, jotka kuvastavat tähtiä indigonsi-
nisellä taivaalla, tai raidoilla ja muilla kuvioilla, 
jotka muistuttavat perinteisiä arpitatuointeja. 
(Legrand 2008, 218-224.)

4. Perinteinen luonnon indigolla värjätty kaistele-
kudottu kangas. Bamana-kansa Mali 

työvoimavaltaisia ja monimutkaisia. Rahvaalle 
kudotut kankaat olivat yksinkertaisempia niin 
väreiltään kuin kuvioiltaankin. Myös Akan kult-
tuurin vaikutuspiirissä ollut Ewe-kansa valmisti 
samankaltaisia kaistalekudottuja kankaita, 
joita myös kutsutaan Kente-kankaiksi. Heidän 
yhteiskuntaansa ei kuitenkaan kuulunut saman-
laista tarkkaa hierarkiaa kuin ashanteilla, joten 
heidän kankaankutojansa olivat vapaita luo-
maan kankaitaan ilman yhtä jäykkiä perinteisiä 
määreitä. (Adler & Barnard 1992, 39-44.)

nyt tällä tekniikalla jo vuosisatoja tunnetuissa 
Kanon-indigo värjäysmontuissaan. (Tie-dye/
wikipedia.) Suurin osa Länsi-Afrikan nykyaikai-
sesta solmuvärjäyksestä tehdään synteettisillä 
väriaineilla puuvillalle, damastille tai synteetti-
sille kankaille. Nykyaikaisten värien laaja sävy-
maailma ja ohuemmat ja näin ollen helpommin 
käsiteltävät kankaat ovat antaneet perinteisille 
solmuvärjäystekniikoille uusia ulottuvuuksia. 
Kaikissa kankaankuviointi- ja värjäysteknii-
koissa, kuten solmuvärjäyksessäkin, aloitetaan 
aina vaaleamman värisestä kankaasta jota 
värjätään sitten asteittain voimakkaammilla ja 
tummemmilla väreillä. (Gillow 2003, 62.)
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 5.3.4 Stitched resist / 
ompelutekniikka

5. Adire Alabere ommeltekniikka kangas

Yksi yleinen tapa estää väriä imeytymästä kan-
kaaseen ovat erilaiset ompelutekniikat. Ompe-
leet tehdään yleensä raphiakasvin kuiduilla 
käsin ommellen tai koneella vahvalla langalla. 
Kankaita voidaan myös taitella ja rypistetään 
eri tekniikoilla ennen ompelua. Usein kangas 
taitetaan ennen ompelua kaksinkerroin tai las-
kostetaan pituussuunnassa, jolloin muodostuu 
symmetrisiä kuvioita ja samalla työn määrä 
vähentyy. Värjäyksen jälkeen kuivan kankaat 
ompeleet avataan ja kuvio paljastuu. Kau-
neimpia ja monimutkaisimpia ommelvärjäyksiä 
tehdään St. Louisissa Senegalissa. Ommel-
tekniikalla työstetyt kankaat ovat useimmiten 
valkoista puuvillaa ja ne värjätään yleensä 
indigolla. Yorubat kutsuvat tätä tekniikkaa 
nimellä Adire Alabere. (Gillow 2003, 68-70.)

 5.3.5 Yoruba-kansan 
helmityöt

6. Yoruboiden helmikirjaillut kaksoset tuovat 
onnea tai epäonnea

Helmikirjonta on myös perinteisesti Län-
si-Arikassa käytetty kankaankuviointitekniikka. 
Eteläisen Nigerian rikkaat valtakunnat kävivät 
vilkasta kaupankäyntiä muun maailman kanssa. 
Intiasta ja Euroopasta tuodut värikkäät hel-
met olivat yksi varhaisimmista ja arvostetum-
mista kauppatavaroista. Yoruba-kansa oli yksi 
rikkaimmista ja heidän asuttamansa alue on 
perinteisesti jaettu kuuteentoista valtakuntaan. 
1800-luvulla paikalliset kaivertajat ja käsi-
työläiset alkoivat käyttää näitä maahantuo-
tuja helmiä valmistaessaan kruunuja ja muita 
arvonmerkkejä alueidensa kuninkaille. Kaikki 
heidän valmistamansa reliefimäiset helmikirjail-
lut esineet valmistetaan samalla periaatteella. 
Tärkätty puuvillakangas muotoillaan haluttuun 
muotoon. Käyttötarkoituksestaan riippuen 
esineen rakennetta saatetaan vahvistaa kori-
punonnalla. Puuvillakangas kirjotaan täyteen 
erivärisiä helmiä. (Gillow 2003,104.)
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 5.3.6 Kehon koristelu
menetelmät

7. Bassa tyttö. Liberia 1972

Erilaiset tatuointimenetelmät olivat yksi 
ensimmäisistä tavoistamme luoda figuratiivi-
sia elementtejä. Ne syntyivät tarpeestamme 
muunnella kehomme ulkomuotoa ja tuoda esille 
merkkejä sosiaalisesta statuksestamme. Niillä 
imitoitiin myös taistelussa saamiamme arpia ja 
jälkiä. Useimmiten niitä tehtiin kuitenkin vain 
niiden koristeellisuuden takia. Pelkistetyim-
mät kuviointi- ja värjäystekniikat luotiin alun 
perin suoraan ihollemme. Osana luonnollista 
kehitystämme siirsimme tämän iloa tuottavan 
koristautumisen iholta pukeutumisenmediaan. 
Kankaankuviointi on jatke näille luontaisille 
mieltymyksillemme ja tarpeillemme koristautua 
ja välittää viestejä. (Fogg 2006, 106.) Legran-
din (2008, 221) mukaan arpitatuoinnit ovat 
perinteisesti rituaalisia tunnistuskeinoja eri 
etnisten ryhmien kesken. Kaikki yhteiskunnat, 
nekin jotka eivät käytä suojaavaa vaatetusta, 
käyttävät eri koristautumismenetelmiä. (Roach 
& Eicher. 197, 7).

 5.3.7 
Vahabatiikkivärjäystekniikka

8. leimasin tekniikalla värjätty vahabatiikki

Vahabatiikki on peräisin Indonesiasta ja on 
suosittua niin Aasiassa kuin Länsi-Afrikassa-
kin. Indonesialainen batiikki on hienostuneinta 
ja arvostetuinta maailmalla. (batik.) Vahabatiik-
kia valmistetaan Länsi-Afrikassa niin käsityönä 
kuin tehdasvalmisteisestikin. Perinteisessä 
käsin valmistetussa vaha batiikissa vaha tai 
vahan ja parafiinin seos sulatetaan ja maala-
taan, roiskitaan tai painetaan kankaalle erilais-
ten muottien avulla. (Gillow 2003, 84.)

Värjättäessä vaha hylkii väriainetta ja näin 
vahatut kohdat eivät värjäänny. Värjätessä 
vahaan tulee kuitenkin hiusmurtumia, joiden 
läpi väri pääsee ja luo vahabatiikille ominai-
sen marmorimaisen pinnan. Kangas voidaan 
tehdä moniväriseksi värjäämällä ja vahaamalla 
kangas useita kertoja. Lopuksi vaha poistetaan 
keittämällä tai sulattamalla. (batik.) Indone-
sialaisessa batiikissa näitä halkeamia pidetään 
merkkinä huonosti tehdystä batiikista, mutta 
Länsi-Afrikassa niitä usein jopa korostetaan 
rypistämällä vahattu kangas ennen värjäystä, 
jolloin hiuksenhienoja halkeamia tulee lisää. 
Muotein kuvioituja vahabatiikki-kankaita val-
mistetaan asettamalla kangas vahakankaan 
tai säkkikankaan päälle, johon kankaan läpi 
imeytyvä ylimääräinen vaha tarttuu. Puisia 
muotteja kastetaan sulaan vahaan ja painetaan 
sitten kankaalle. Tämän jälkeen kangas värjä-
tään. Vaiheet toistetaan niin monta kertaa kuin 
kankaaseen halutaan eri värejä. Ennen uuden 
vahakerroksen lisäämistä kangas kuivataan. 
(Wahlman & Chuta 1979, 454-455.)
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9-10. Opiskelemassa batiikki-tekniikkaa Ghanassa
12. Tärkkelystekniikalla värjätty kangas, Yoruba

 5.3.8 
Tärkkelysvärjäystekniikka

Nämä kassavan tärkkelyksellä käsinmaalatut 
kankaat olivat muodissa mm. Nigerian Yoru-
ba-naisten parissa. Kangas jaetaan ensin suo-
rakulmioihin tai neliöihin jotka sitten maalataan 
täyteen hienostuneita geometrisiä ja esittäviä 
kuvioita. Maalauksessa käytetty tärkkelysseos 
tehdään kassavajauhosta, kuparisulfaatista ja 
vedestä. Kuvioihin liittyy yleensä sananlasku. 
Maalauksen jälkeen ne värjätään yleensä 
indigolla. Koska tärkkelys päästää vähän väriä 
läpi, kuvioista tulee vaalean sinisiä tumman 
sinistä taustaa vasten. Tämä tekniikka on jo 
melkein hävinnyt käytöstä, koska sillä ei ole 
paikallista kysyntää ja sen ulkomaan vienti on 
tyrehtynyt. (Gillow 2003, 78-82.)

11. Ghanassa käyttämämme puu-leimasimet
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     6.1 Haastattelun 
lähtökohdat

Opinnäytteeni taustatutkimukseksi ja kokoel-
mani inspiraatioksi syvä-haastattelen viittä 
kaksikultuurista suomalaista, joiden sukujuuret 
ulottuvat niin Pohjoismaihin kuin Länsi-Af-
rikkaankin. Suurin osa heistä on Suomessa 
syntyneitä ja kasvaneita Suomen kansalaisia, 
joiden toinen vanhempi on suomalaista synty-
perää ja toinen kotoisin Länsi-Afrikasta. Yksi 
haastattelemistani henkilöistä on Espanjan 
kansalainen, mutta asunut Suomessa pie-
nestä pitäen. Tässä osiossa tutustumme näihin 
viiteen henkilöön ja haastatteluista saamaani 
materiaaliin, jonka pohjalta suunnittelen kuo-
sikokoelmani. Kerron haastateltavien tarinat 
ja analysoin niistä esiintulevia mielenkiintoisia 
seikkoja. 

Tutkimuksellani halusin selvittää kaksikulttuu-
risuuden vaikutuksia heidän identiteettiinsä 
lähinnä pukeutumisen ja henkilökohtaisen 
maun näkökulmasta. Tarkoituksenani on saada 
yleiskuva heidän suhteestaan omiin juuriinsa, 
heidän haasteistaan kaksikulttuurisen identi-
teetin muodostamisessa, selvittää kuinka he 
tuovat kahta hyvin erilaista kulttuuriaan esille ja 
ennen kaikkea kuinka se näkyy tai voisi näkyä 
heidän pukeutumisessaan. Pyrin myös löytä-
mään keinoja ilmentää kuoseissani vaikutteita 
niistä kulttuureista, jotka heissä konkreettisesti 
yhdistyvät. Tuoda niitä esille printtisuunnittelun 
keinoin, tavoilla, jotka he kokisivat mielekkäiksi 
ja merkityksellisiksi. Yritin myös selvittää kuinka 
voisin ilmentää kuosisuunnittelun keinoin glo-
balisaation luomia moninaisia etnisiä taustoja, 
ja onko tällaisille kuoseille tarvetta.

 6.2 Haastatteluiden 
suunnittelu ja valmistelut

Suunnitelmani oli haastatella yhtä monta 
ihmistä kuin tekisin kuoseja kokoelmaani. Etsin 
siis noin viittä-kuutta henkilöä, koska sen 
määrän uskoin ehtiväni kuoseja suunnitella. 
Alun perin minulla oli ajatus, että suunnittele-
mani kuosit pohjautuisivat yleisesti tekemääni 
tutkimus- ja haastattelumateriaaliin. Haastatte-
luiden edetessä ymmärsin kuitenkin, että minun 
tulisi suunnitella kuosit nimenomaan haasta-
teltaville. Suunnittelisin opinnäytteeni näkökul-
masta käsin oman näkemykseni siitä, minkä-
lainen kuosi heille sopisi. Kuosini pohjautuisivat 
keräämääni haastattelumateriaaliin, haastatel-
tavien kanssa tehtyihin kuviin omasta tyylistään 
ja yleisvaikutelmaan, jonka sain heistä lyhyen 
tutustumisen aikana. Pyrin löytämään mah-
dollisimman eri-ikäisiä ihmisiä molemmista 
sukupuolista. Saadakseni mahdollisimman pal-
jon opinnäytteeni aiheisiin soveltuvaa materi-
aalia päätin etsiä ensisijaisesti henkilöitä, jotka 
jollain tavalla liittyivät opinnäytteeni aiheisiin. 
He joko toivat omaa persoonaansa tai identi-
teettiänsä esille visuaalisilla ja luovilla keinoilla 
kuten esimerkiksi vaatetuksella tai olivat muu-
ten kiinnostuneita aiheista. 

Laadin haastattelupyynnön, jossa kerroin 
lyhyesti opinnäytteestäni ja siihen liittyvästä 
haastatteluprojektista. Lähetin sen tuttavilleni, 
joiden uskoin sopivan projektiin, kuten myös 
tuttaville, joiden uskoin tuntevan sopivia henki-
löitä. Sain näin muutaman henkilön haastatte-
luun ja sitoutumaan projektiini. Harkitsin het-
ken parasta tapaa löytää loput haastateltavat.  
Laajensin etsintä alueeni tuttavista tuttavien 
tuttaviin, mutta tekniikkani ei johtanut tar-

6. Kvalitatiiviset 
syvähaastattelut
6. Kvalitatiiviset 
syvähaastattelut
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peeksi nopeisiin tuloksiin, joten päätin lähestyä 
suoraan kaikkia kohtaamiani sopivia henkilöitä. 
Yhden haastateltavan sain esimerkiksi puhuttua 
mukaan ystäväni lapsen syntymäpäiväjuhlista 
ja toisen rekrytoin ostosreissulla lempivaate-
kaupassani. Mielenkiinto projektiini yllätti. Sain 
sen kuvan, että opinnäytteeni aihepiiri oli kaik-
kien haastatteluun kysymieni mielestä tärkeä ja 
ajankohtainen. 

Sain lopulta kuusi mielenkiintoista henkilöä 
sitoutumaan projektiini. Tähän pisteeseen 
pääseminen vei kuitenkin paljon enemmän 
aikaa kuin olin varautunut siihen käyttämään. 
Oli vaikea löytää haastateltavia, jotka voisivat 
sitoutua monta kuukautta kestävään projektiin, 
ja jossa heiltä edellytettiin yksityisyyden rajojen 
raottamista ja osallistumista valokuvaukseen. 
Omat kriteerini olivat myös ehkä liian tiukat. 
Kiinnostus opinnäytteeni aihepiiriin yhdistettynä 
mielenkiintoiseen kokemukseen ja ihmisten 
avuliaisuus mahdollisti kuitenkin haastateltavien 
löytymisen. Projektin edetessä jouduin jättä-
mään yhden kuudesta projektiin suunnitellusta 
henkilöstä pois aikataulullisista syistä. Hän olisi 
omilta kiireiltään ehtinyt mukaan vasta siinä 
vaiheessa, kun olin jo lähettämässä valmiita 
kankaita painoon. 

 6.3 Haastatteluiden 
sisältö

Käytin strukturoimatonta kvalitatiivista haastat-
telumenetelmää koska koin, että tällä tekniikalla 
pääsisin mahdollisimman syvälle aihepiireihin, 
jotka minua kiinnostivat. Jo haastattelurunkoa 
(liite) tehdessäni mietin, miten esittäisin haas-
tattelumateriaalin opinnäytteeni kirjallisessa 

osiossa. Halusin tuoda esille haastateltavien 
tarinat, identiteetin kehitys syklin ja sen takana 
kulloinkin vaikuttavat tekijät, joten järjestin 
haastattelurungon kronologiseen järjestyk-
seen suunnaten keskustelun aina lapsuudesta 
nykyisyyteen. Esitän haastateltavien tarinat 
myös ikäjärjestyksessä, nuorimmasta haasta-
teltavasta vanhimpaan, joka luo selkeämmän 
kuvan haastattelemieni henkilöiden eri elämän-
vaiheissa oleviin tarinoihin. 

Kerroin haastateltaville jo etukäteen haastatte-
lun pääaihepiirit, jotta he voisivat koota ajatuk-
sensa rauhassa. Haastattelussa annoin heille, 
valittujen aihepiirien ympärillä, mahdollisuuden 
viedä keskustelua haluamaansa suuntaan. 
Haastattelun aikana kävimme läpi valmistele-
mieni kysymysten lisäksi haastateltavan henki-
lökohtaista makua, kodin sisustusta, tutkimme 
myös vaatekaapin sisältöä ja keskustelimme 
vapaasti näiden löytöjen pohjalta. Teimme 
yhdessä myös kollaasin haastateltavan omasta 
tyylistä, johon haastateltava keräsi suosikki-
vaatteitaan, omista juuristaan kertovia esineitä 
ja vaatteita. Samalla pyysin heitä kertomaan 
näiden esineiden taustat ja merkitykset. Pyrin 
näin saamaan yleisen kuvan heidän tyylistään 
ja mieltymyksistään sekä löytää merkkejä, 
miten heidän kaksi erilaista kulttuuriaan näkyvät 
heidän arjessaan, valinnoissaan. Halusin myös 
tuoda esiin asioita rivien välistä. Havainnoi-
malla pieniäkin yksityiskohtia saattaisin löytää 
merkityksiä, joita itse haastateltavatkaan eivät 
ehkä olleet tietoisia. Analysoin haastattelu 
materiaalia ja lopussa nostan esiin yleisesti 
mielenkiintoisia seikkoja. Haastattelussa esiin 
tulleet seikat, jotka vaikuttivat heille suunnitte-
lemiini kuoseihin käyn tarkemmin läpi produk-
tio-osiossa.
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14-vuotias Matida on syntynyt 
Helsingissä ja asuu tällä hetkellä 
Pasilassa suomalaisen äitinsä, 
hänen senegalilaisen aviomie-
hensä ja heidän vastasyntyneen 
poikansa kanssa. Matidan biolo-
ginen isä on Gambiasta. Matidan 
biologinen isä ja äiti erosivat 
kun Matida oli pieni. Hän tapaa 
isäänsä säännöllisesti. Isänsä 
kautta Matidalla on myös kaksi 
vanhempaa sisarusta. Hän on 
sosiaalinen ja pitää esiintymises-
tä, kokemusta onkin karttunut jo 
TV-juontajana ruotsinkielisessä 
lastenohjelmassa. Harrastuksiin 
kuuluu tanssi, yleisurheilu ja 
laulaminen. Sosiaalinen media, 
Youtube -videoiden tekeminen 
ja blogin pitäminen kiinnostaa. 
Lähipiiriin kuuluu niin suomalai-
sia kuin maahanmuuttajataus-
taisiakin perheitä. Matida ei käy 
Suomen senegalilaisen yhteisön 
tapahtumissa enää aktiivisesti, 
mutta hänen äitinsä ja äitinsä ny-
kyinen mies käyvät niissä työnsä 
puolesta esittämässä perinteistä 
senegalilaista tanssia ja soittoa.

James on 25-vuotias varamyy-
mäläpäällikkö helsinkiläisessä 
vaateliikkeessä. Hän on syntynyt 
ja asunut Helsingissä koko ikän-
sä, tällä hetkellä tyttökaverinsa 
kanssa keskustassa. Elokuvat, 
kirjat ja musiikki ovat lähellä 
sydäntä. Tulevaisuudessa hän 
haluaisikin opiskella tuottajaksi. 
Jamesin äiti on suomalainen ja 
nyt jo edesmennyt isä oli kotoisin 
Sierra Leonesta. Isän edellisestä 
liitosta hänellä on isovelipuoli ja 
isosiskopuoli, ja äidin uudesta 
avioliitosta ghanalaisen miehen-
sä kanssa sisarpuoli. Helsingissä 
Jamesin ystäväpiiriin kuuluu 
ihmisiä monista eri kulttuuri-
taustoista, niin kaksikulttuurisia, 
täysin suomalaissyntyisiä kuin 
maahanmuuttajataustaisiakin.

 6.4. 
Haastatteluiden 
toteutus

Loin Facebookkiin ’’Kolmas 
kulttuuri’’ nimisen suljetun ryh-
män, johon kutsuin kaikki pro-
jektissa toimivat henkilöt. Tällä 
ryhmäsivulla halusin helpottaa 
yhteydenpitoa, informaation 
kulkua ja esitellä projektiin 
osallistuvat eri tekijät toisilleen. 
Aluksi toin sivulle haastattelu 
rungon ja alustavan aikataulun 
projektin kulusta. Myöhemmin 
sitä käytettiin haastatteluai-
kojen ja muiden tapaamisten 
sopimisessa, informoimisessa, 
paitojen valmistuksen ja kuva-
uksen yksityiskohtien sopimi-
sessa. Ryhmäsivulla haasta-
teltavilla oli myös mahdollisuus 
tutustua toisiinsa. Mielenkiinto 
tavata toiset haastateltavat 
tulikin esille melkein jokaiselta 
haastateltavalta haastattelun 
yhteydessä ja muutamat heistä 
löysivätkin yhteisiä mielenkiin-
nonkohteita ja ystävystyivät jo 
ennen yhteistä tapaamista.

Jo haastattelupyynnössä olin 
kertonut, että haluaisin haas-
tatella haastateltavat heidän 
kotonaan, koska halusin tutus-
tua heidän henkilökohtaiseen 
makuunsa niin sisustuksen kuin 
vaatteidenkin kautta. Luontevan 
vuoropuhelun aikaansaamiseksi 
päätin nauhoittaa haastatte-
lut. Tallenteen avulla olin myös 
vapaa keskittymään keskus-
telun ohjaamiseen ja vasta-
puolen kuunteluun. Haastat-
telun alussa kysyin aina lupaa 
haastattelun nauhoitukseen, 
selitin nauhoitusten tulevan 
ainoastaan omaan käyttööni ja 
että opinnäytteeni valmistuttua 
hävittäisin nauhoitukset. Haas-
tattelun aikana kerroin myös 
missä opinnäytteeni ja sen 
yhteydessä otettavat valokuvat 
olisivat esillä, ja kysyin lupaa 
heidän nimensä ja kuviensa 
käyttöön. Haastateltaville, jotka 
niin halusivat, lähetin heistä 
kirjoittamani tekstin tarkistet-
tavaksi ennen kun liitin sen 
opinnäytteeseeni.

kuvat: 13-17.
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Mansali on 26-vuotias. Koulutuk-
seltaan ja ammatiltaan levysep-
pä-hitsaaja. Mansali asuu tyttö-
kaverinsa sekä kissan ja koiran 
kanssa Vuosaaressa. Harrastuk-
siin kuuluu polkupyörien tuu-
naus, urheilu ja tietokonepelit. 
Musiikilla on tärkeä osa Mansalin 
elämässä. Aiemmin hän oli lau-
lajana metallibändissä, nykyään 
hän tekee konemusiikkia tietoko-
neella. Kitaralla hän harjoittelee 
soittamaan juuri kantrimusiikkia. 
Mansali on haastattelujeni ainut 
maahanmuuttaja. Hän on syn-
tynyt Teneriffalla ja on Espanjan 
kansalainen. Mansalin isä on 
kotoisin Senegalista. Mansali tuli 
Suomeen 10 -vuotiaana ja asui 
teini-ikään asti Lempäälässä, 
josta muutti Tampereen kautta 
Helsinkiin. Teneriffalla kotikiele-
nä oli espanja. Suomessa isänsä 
perheen kanssa hän puhuu 
suomea, englantia, espanjaa ja 
vähän isänsä äidinkieltä jolaa. 
Arkeansa ja kaveripiiriänsä Hel-
singissä hän kuvaa lähes täysin 
suomalaiseksi. Kontaktit länsiaf-
rikkalaiseen ja espanjalaiseen 
kulttuuriin ja yhteisöihin hänellä 
on vain perheensä kautta.

Elina on 31-vuotias, hän asuu 
suomalaisen miehensä ja vas-
tasyntyneen poikavauvansa 
kanssa Helsingin Kalliossa. Elinan 
edesmennyt äiti oli suomenruot-
salainen, kotikielenä oli ruotsi. 
Senegalilaisen isänsä kanssa hän 
puhuu ranskaa. Isänsä toista 
äidinkieltä sereriä hänelle ei 
ole opetettu. Elina puhuu myös 
suomea, englantia ja espanjaa. 
Elina luettelee harrastuksiinsa 
matkailun, ruoanlaiton, urheilun, 
kielet ja musiikin. Elina ei ole 
ollut yhteydessä Suomen senega-
lilaiseen yhteisöön mutta hänen 
ystäväpiirinsä ja sukunsa on hyvin 
kansainvälinen.

Kaisla on 42-vuotias. Hän on val-
mistunut Tampereen näyttelijän-
työn laitokselta teatteritaiteen 
maisteriksi, näytellyt teatterissa 
ja TV:ssäkin. Tällä hetkellä hän 
työskentelee monikulttuurisessa 
Monika Naiset -järjestössä. Kais-
la on myös freelancerkirjailija, 
hän kirjoittaa mm. näytelmiä ja 
runoja. Useat hänen työnsä ovat 
poliittisesti kantaaottavia ja / tai 
käsittelevät kulttuuri-identiteet-
tiä. Kaisla harrastaa maalaamista 
ja piirtämistä. Hän myös laulaa 
punkbändissä. Kaislan laajennet-
tuun lähiperheeseen kuuluu suo-
malainen äiti, kaksi velipuolta ja 
sisarpuoli. Suomenruotsalaisen 
kasvatusisänsä kautta Kaislalla 
on toinenkin sisarpuoli. Varsinkin 
suomalaiset sisaruksensa Kaisla 
kokee täysin sisaruksikseen eikä 
halua käyttää sanoja sisarpuoli 
tai velipuoli. Jo edesmenneen 
Kamerunilaisen biologisen isänsä 
kautta hänellä on 5 sisarpuolta 
lisää, joista yksi asuu nykyään 
Suomessa ja 4 Kamerunissa. 
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 6.4.1 Case nro. 1. 
Matida Jammeh

Nuoresta iästään huolimatta Matida on ehti-
nyt asumaan jo monissa maissa. Ruotsissa 
hän kävi ensimmäiset kouluvuotensa ja on sen 
jälkeen reissannut tasaisesti Senegalin, Gam-
bian ja Suomen väliä. Vastikään Matida asui 
äitinsä kanssa Senegalissa muutaman vuoden. 
Niin Ruotsissa kuin Senegalissakin Matidan 
opiskeli paikallisella kielellä, jonka hän oppi 
opintojen ohessa. Hän on jo nuorena oppi-
nut, että uuteen kulttuuriin ja kieleen sopeutuu 
kyllä, kunhan aluksi kestää ulkopuolisena olon 
tunteen. Nykyään Matida puhuukin suomea, 
ruotsia, englantia, ranskaa ja wolofia. Tulevai-
suudessa perheen suunnitelmissa on asua noin 
puolet vuodesta Senegalissa ja puolet Suo-
messa. 

Kulttuurien kirjo on vaikuttanut hänen identi-
teettiinsä. Matida tiedostaa olevansa erilainen 
niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Suomessa 
hänet nähdään tummaihoisena ja erilaisena 
ja Senegalissa vaaleaihoisena ja eurooppa-
laisena. Ennen Senegaliin muuttoa Matida 
koki vahvasti olevansa suomalainen, mutta 
siellä vietetyn pidemmän jakson kautta hän 
kokee olevansa monikulttuurinen, yhtä pal-
jon sene-gambialainen kuin suomalainenkin. 
(Matida käytti sanaa sene-gambialainen, koska 
Gambia on itsenäinen valtio Senegalin rajojen 
sisällä ja monella tapaa niiden kulttuurit ovat 
hyvin samanlaiset. Matidan viettämät pidem-
mät ajat Senegalissa ovat tehneet siitä hänelle 
kuin toisen kotimaan.) Kulttuurinen tietous ja 
tasapaino taustallansa vaikuttavien kulttuurien 
välillä vaikuttaakin positiivisesti kaksikulttuu-
risten henkilöiden hyvinvointiin ja suvaitsevan 
ja monitahoisen identiteetin muodostumiseen 
(Benjamin 2011-2013, 97). 

Moninaiset elämän kokemukset ovat kasvatta-
neet Matidasta aikuisemman ja itsenäisemmän 
kuin monet ikäisensä suomessa. Hän kokee 
oppineensa arvostamaan erilaisia asioita ja 
ajattelemaan asioita laajemmin kuin ehkä ystä-
vänsä jotka ovat asuneet aina suomessa. Iän 
myötä Senegalin ja Gambian kulttuuri kiinnos-
taa häntä yhä enemmän.Hän on huomannut 
saman muutoksen myös monissa ystävis-
sään, joilla on samanlainen etninen tausta kuin 
hänellä. He etsivät yhdessä tietoa internetistä 
heitä kiinnostavista aiheista kuten paikallisista 
senegalilaisista artisteista tai omien nimiensä 
alkuperästä ja tarkoituksesta. Tällä kaveriver-
kostolla onkin luultavasti tärkeä vertaistuelli-
nen osa hänen identiteetin muodostumisessa. 
Benjaminin (2011-2013, 94) mukaan toisen ja 
kolmannen polven maahanmuuttajat samais-
tuvat parhaiten toisiin, joilla on samanlainen 
tausta kuin heillä. Kukaan muu ei voi ymmärtää 
arkielämän valintoja ja haasteita joita elämä 
kahden eri kulttuurin välimaastossa tuo.

18. Senegalissa paikalliset kuositrendit sekoit-
tuvat länsimaista virtaaviin muotisuuntauksiin. 
Viimeisintä muotia länsiafrikkalaisissa kankaissa 
onkin kuosit, joiden kuvioihin on lisätty kimal-
tavaa väriä, yleensä kultaa tai hopeaa. Näiden 
modernien afrikkalaisten kuosien aiheetkin ovat 
usein trendikkäitä, kuten kuvassa näkyvä pantte-
rikuosi, joka on yksi Matidan suosikeista. Kuvaan 
kerääntyi myös muita suosikki kuoseja, meikkejä 
ja hiustuotteita



25

Nuoruusiässä tietoisuus omasta identiteetis-
tämme ja etniseen ryhmään kuulumisestamme 
vahvistuu. Etninen identiteetti muovaa minuut-
tamme ja on dominoivassa asemassa tutkis-
kellessamme itseämme kriittisesti. Tasapainoi-
nen identiteetti muodostuu itsenäistyessämme 
vanhemmistamme, vuorovaikutuksesta muiden 
kanssa ja ymmärtäessämme oman ainutlaatui-
suutemme ja erityisyytemme suhteessa meitä 
ympäröivään yhteisöön (Herman 2004, 731-
732.) 

Matida on mielestäni juuri tämän ajan kynnyk-
sellä. Hän on asunut suurimman osan elä-
määnsä aidosti kaksikulttuurisessa perheessä, 
jossa molempia kulttuureita arvostetaan ja 
painotetaan yhtäläisesti. Matida kertoo kas-
vatuksensa olleen sopiva sekoitus Suomen 
ja Senegalin kulttuureita. Kokonaisuudeltaan 
vaikuttaakin siltä että Matida on kasvanut lähes 
Arnbergin (1989) määrittelemän mukaisessa 
kaksikulttuurisuudelle myönteisessä ympäris-
tössä. Tämän määritelmän mukaan nuoret, 
joiden kahta erilaista kulttuuria arvostetaan 
yhtäläisesti kotona, koulussa ja ympäröivässä 
yhteiskunnassa ja joiden kaksikulttuurisuutta 
pidetään yhtä suuressa arvossa kuin yksi-
kulttuurisuutta hyväksyvät molemmat kulttuu-
rinsa. Tällöin myöskään kumpikaan heidän 
kulttuureistaan ei torju heitä (Iranta 2011,16.) 
Matida vaikuttaakin kasvavan juuri ohi kasvu-
vaiheen, jossa koki länsiafrikkalaiset juurensa 
osin negatiivisina ja noloina. Hänellä vaikuttaa 
olevan kaikki mahdollisuudet muodostaa tasa-
painoinen kaksikulttuurinen identiteetti tulevai-
suudessa.

Matidan huone on saman näköinen kuin kenen 
tahansa suomalaisen nuoren tytön ja on näin 
ollen suuressa kontrastissa loppu-asunnon 
kanssa, jossa länsiafrikkalaiset vaikutteet ovat 
voimakkaastikin esillä. Matidan oman huoneen 
länsimaalaisuus ja nolostuminen loppu-asun-
non hyvin afrikkalaishenkisestä sisustuksesta 
kertoo mielestäni Matidan tämän hetken ehkä 
ikään liittyvästä tarpeesta sulautua ikäisiinsä 
suomalaista syntyperää oleviin nuoriin, joita on 
kuitenkin enemmistö koulukavereista. Matida 
kertoo myös haluavansa aina viimeisen län-
simaalaisen muodin mukaiset vaatteet ja on 
kiinnostunut meikkaamisesta ja koruista. Hän 
innostuu väreistä, kiinnostavat värit muuttu-
vat kausittain, joskus muodin mukana. Muo-
titrendejä hän seuraa sosiaalisesta mediasta 
ja musiikkivideoilta. Matida tykkää leikitellä 
erilaisilla hiustyyleillä ja lettimalleilla. Ehkä juuri 
hiustyyleissä hänen gambialaiset juurensa 
näkyvät selkeimmin. Tämä voi kyllä johtua 
myös siitä että hänen hiuksensa soveltuvat 
tekstuurinsa vuoksi paremmin juuri näihin afrik-
kalaisvaikutteisiin kampauksiin kuin länsimaa-
laisiin tyyleihin.

Pukeutumisesta ja omasta tyylistä puhuttaessa 
Matida kertoo huomanneensa olevansa erilai-
nen kuin ikäisensä Senegalissa. Siellä nuorilla 
ei tunnu olevan niin suurta tarvetta pukeu-
tua muodin mukaisesta ainakaan vielä hänen 
iässään. Senegalissa hänen ikäisillään on 
koulussa vielä koulupuvut, joten sekin saattaa 
vaikuttaa siihen että kiinnostus pukeutumiseen 
ei ole heille vielä ajankohtaista. Ehkä var-
haiskypsyytensä ja kulttuurillisten erojen takia 
Matida tuntuukin samaistuvan enemmän jo tei-
ni-ikäisiin senegalilaisiin. Matida kertoo sene-
galilaisten 16-vuotiaiden seuraavan ranska-
laisia ja amerikkalaisia tv-sarjoja joista saavat 
vaikutteita, ja että heidän pukeutumisessaan on 
usein nähtävissä viimeisimmät maailmalta tule-
vat trendit jo kauan ennen kuin ne tulevat Suo-
meen. Matida on ikäisekseen tarkkanäköinen ja 
selittää, että yleisesti Senegalissa pukeudutaan 
sosiaalisista syistä, eli juhliin pukeudutaan 
kunnioituksesta juhlien järjestäjää tai yhteisöä 
kohtaan ja edustaakseen kunniakkaasti per-
hettään. Suomessa jokainen pukeutuu Matidan 
mielestä enemmän itsellensä, miellyttääkseen 
omaa makuaan ja tarpeitaan. 

Suomessa Matida ei yleensä halua pukeutua 
suurimpaan osaan vaatteista, jotka hänelle on 
teetetty Senegalissa tai Gambiassa. Hän kokee 
ne liian koristeellisina, vaikka ne ovatkin paljon 
maltillisempia verrattuna paikallisten Senega-
lilaisten asuihin. Hän myöntää, että on ehkä 
’’perusteinijuttu’’, mutta että häntä nolottaa 
pitää näitä perinteisiksi luokittelemiaan asuja 
täällä Suomessa. Hän pukeutuu niihin kuiten-
kin joskus senegalilaisissa juhlissa. Nykyään 
Matida teettää Senegalissa ollessaan vaatteita, 
jotka muistuttavat enemmän länsimaalaisia 
vaatteita malleiltaan ja kuoseiltaan. Matida 
pitää siitä, että perinteisiä länsiafrikkalaisia 
kangaskuvioita uudistetaan ja tuodaan muotiin 
länsimaissa. Markkinoilla olevien afroprinttien 
ostopäätökseen vaikuttaisi hänellä molem-
mat muodinmukaisuus ja viittaus omiin juuriin. 
Modernien afroprinttien kansainvälinen suosio 
muokkaa nuorten makua ja ne nähdäänkin 
nuorten piirissä tällä hetkellä muodikkaina ja 
haluttuina. Tämä ohjaa varmasti Matidankin 
suhtautumista omiin juuriinsa ja sitä kautta 
itseensä positiivisemmaksi.
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19. Ensimmäisenä kuvaan löytyi selkeästi tun-
ne arvoltaan tärkeä isän vanha farkkutakki. Sen 
viereen James asetti omansa. Isän takin päällä 
patsas muistona yhteisestä Gambian matkasta. 
Värikkäät Havaiji -paidat ovat uusi printillinen lisä 
Jamesin vaatetuksessa. Korujen virkaa toimittavat 
Jamesin koko käsivarret kattavat tatuoinnit. Kovia 
kokeneet lempikengät ja nahkatakki kruunaavat 
eklektisen tyylin

 6.4.2 Case nro 2. 
James Coker

Jamesin isä lähti kotimaastaan jo 20-vuotiaana 
aluksi Amerikkaan, ja asui sittemmin monissa 
Euroopan maissa. Kotimaastaan lähdön jälkeen 
isällä ei ollut kovin kiinteät suhteet sukuunsa 
Sierra Leonessa, ja hänen tarkkanäköiset ja 
kriittisetkin näkemyksensä johtivat usein kon-
fliktiin Sierra Leonessa yhä perinteisen kulttuu-
rin keskellä eläneiden sukulaistensa kanssa. 
Isä, välitti Jamesillekin hyvin realistisen ja 
koruttoman kuvan paikallisesta kulttuurista. 
James, ihaili isänsä ennakkoluulotonta ja roh-
keaa otetta elämään ja maailman kiertämisen 
kerryttämää elämän viisautta. Elämänkoke-
mus ja hyvä kasvatus onkin Jamesille paljon 
arvokkaampaa kuin raha. Jamesin äiti ja isä 
erosivat hänen ollessa vielä pieni, kotikasvatus 
oli suomalainen ja kotikielenä oli suomi. Oman 
mausteensa kasvatukseen toivat isänsä kanssa 
vietetyt ajat ja matkat. James ei ole vielä käynyt 
isänsä synnyinmaassa mutta reissasi isänsä 
kanssa Gambiassa, Englannissa ja Espanjas-
sakin tapaamassa isänsä laajalle levittäytynyttä 
sukua. Isänsä ja isän suvun kanssa James 
puhui englantia. Vanhempien eron jälkeen isä 
asettui Kööpenhaminaan, jossa James vietti 
kesiä.
 
James reissailee lomillaan pari kertaa vuo-
dessa. Isältä perittyä on kiinnostus paikalliseen 
kulttuuriin, ihmisiin, ja heidän arkeensa. James 
on sisaruksineen suunnitellut matkaa Sierra 
Leoneen jo kauan. Tärkeä matka halutaan 
kuitenkin suunnitella hyvin. He toivovat saa-
vansa kontaktin paikallisiin sukulaisiinsa, mutta 
luottavat matkasuunnitelmissa myös Suomessa 
asuvien Sierra Leonelaisten apuun. James tie-
tää, että Sierra Leonessa heidät tullaan näke-
mään ennen kaikkea rikkaina länsimaalaisina 
turisteina, joten myös turvallisuus-syistä on 
hyvä olla paikallinen opas matkassa ja tuttuja 
joiden luona asua.

Jamesin mielestä on mielenkiintoista, että 
vaikka hän on syntynyt suomessa, saanut 
suomalaisen kasvatuksen, puhuu täydellistä 
suomea, käynyt armeijan ja koulut Suomessa, 
niin silti häntä pidetään suomessa ulkomaa-
laisena. Suomessa hänelle vastataan usein 
englanniksi vaikka hän itse puhuisi suomea ja 
huomautetaan yllättyneenä: ’’aika hyvinhän 
sinä suomea puhut’’. James toteaa tämän 
olevan hyvin ’’suomalainen’’ lähestymistapa 
ulkomaalaisen näköisiin ihmisiin ja jatkaa, 
että muualla Euroopassa ollessaan paikalliset 
puhuvat hänelle aina ensimmäisenä paikallista 
kieltä ja vaihtavat sitten vasta englantiin, kun 
huomaavat että hän ei ymmärrä. Hän toivoo, 
että tällainen ennakkoluuloton asennoituminen 
tulisi Suomessakin yleisemmäksi väestön kirjon 
kasvaessa ja muuttuessa.
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Toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuut-
tajat elävätkin tavallaan kahden kulttuurin ja 
maailman välissä. Toisenkulttuurinsa edustajat 
voivat kokea heidän samaistuvat liikaa valta-
kulttuuriin, kun taas valtakulttuurin silmin heidät 
voidaan nähdä maahanmuuttajina tai ulkomaa-
laisina. He kuuluvatkin yhtäläisesti molempiin 
enemmistöön ja vähemmistöön ja ovatkin 
tässä suhteessa hyvin erityisessä tilanteessa. 
(Benjamin 2011-2013, 94.) 

Myös James on kohdannut rasismia, mutta 
myös toista ääripäätä, jossa ihmiset ovat 
hänestä erityisen kiinnostuneita juuri hänen 
erilaisuuden takia. Hän kokee molemmat tietä-
mättömyyden ilmentymiksi. Ihmiset tulisi hänen 
mielestään kohdata ihmisinä, ilman erilaista 
kohtelua ulkonäköön liittyen. Hän pohtii tämän 
johtuvan siitä, että Suomessa on ollut niin 
vähän aikaa maahanmuuttajia, eikä juuri ollen-
kaan toisen tai kolmannen polven maahan-
muuttajia. Hän uskoo, että Suomen kansain-
välistyessä monet asiat muuttuvat parempaan 
päin. 

Omaa etnistä taustaansa kysyttäessä hän 
yleensä vastaa olevansa suomalainen ja että 
hänen isänsä on Sierra Leonesta, tai sitten 
kertoo olevansa puoliksi Suomesta ja puo-
liksi Sierra Leonesta. Hän on huomioinut ja 
omasta kokemuksestaankin tietää, että monille 
samanlaisen taustan omaaville tulee yleensä 
teini-vuosina vaihe, jolloin omaa mustaa puolta 
ylikorostetaan. Rajan veto näissä asioissa on 
kuitenkin vaikeaa. Joillain nuorilla tämä vaihe 
ja hyväksytyksi tulemisen tarve voi kuitenkin 
johtaa kärjistyksiin ja stereotypioilla mälläilyyn. 
Kyseenalaiseksi tilanne muuttuu hänen mie-
lestään, jos nuori kokee, että hänen tarvitsee 
mollata omia juuriaan ollakseen hauska kave-
reiden silmissä. Tämä on kuitenkin vaihe, joka 
pitää käydä läpi ennen kuin oma identiteetti 
tasoittuu, sitten ylivedoille ei ole enää tarvetta 
ja minuus tuntuu selkeämmältä, hän pohtii. 
Benjamin (2011-2013, 96) kirjoittaakin, että 
kaksikulttuurinen nuori saattaa kokea tarvetta 
korostaa etnistä taustaansa ja oman identitee-
tin etsimiseen saattaa liittyä etnosentrisyyttä 
ja tarvetta korostaa omaa etnistä taustaansa. 
Ympärillä oleva valtakulttuuri saatetaan kokea 
negatiivisena ja pakotettuna. Talib (2002, 
46–47) toteaa samasta aiheesta, että kulttuu-
rien kohdatessa kulttuurinen identiteetti nousee 
keskeiseen asemaan, tässä vuorovaikutuk-
sessa yksilö voi joskus kokea tarvetta koros-
taa omaa minuuttaan korostamalla kulttuurien 
välisiä eroja.

Kaveripiirissään ja yleisesti Helsingissä hän 
on huomannut, että monet varsinkin nuoret 
puhuvat alentavasti Suomesta ja suomalaisesta 
kulttuurista, ja kokevat että kaikkialla muualla 

asiat ovat paremmin. Hän kertoo, että suurin 
osa hänen tuntemistaan afrikkalaistaustai-
sista maahanmuuttajista tietää, että heillä on 
Suomessa paremmat mahdollisuudet hyvään 
elämään kuin kotimaassaan, mutta eivät silti 
osaa olla onnellisia täällä ja ihannoivat soke-
asti kotimaataan. Benjamin (2014, 82) toteaa, 
että kun vähemmistöä edustavat nuoret tulevat 
siihen ikään, että huomaavat paremmin yhteis-
kunnan rakenteissa esiintyvät ennakkoluulot ja 
yhteiskunnan syrjinnän niin asenteet valtaväes-
töä kohtaan voivat muuttua negatiivisiksi.

Jamesin mielestä joka paikassa on aina hyvät 
ja huonot puolensa, niiden kanssa vain täytyy 
oppia elämään. James kokee, että hänellä on 
erilainen, ehkä laajempi maailmankuva kuin 
useimmilla suomalaisilla tai maahanmuuttajilla. 
Hän ymmärtää erilaisia kulttuureita paremmin ja 
kokee sulautuvansa erilaisiin ympäristöön ilman 
ongelmia. Tikan (2004,103-104) mukaan kan-
sainvälisessä ympäristössä eläneet kokevatkin 
usein olevansa ymmärtäväisempiä ja ennak-
koluulottomampia vieraita kulttuureita kohtaa 
kuin ne, jotka ovat kasvaneet yhden kulttuu-
rin piirissä. He katsovat maailmaa avoimesta 
tuoreesta näkökulmasta. Kansainväliset koke-
mukset ovat luoneet heille laajan käsityksen 
ympäröivästä maailmasta ja antanut kulttuuri-
sia, sosiaalisia ja kielellisiä valmiuksia. Nämä 
kolmannen kulttuurin kasvatit kokevat itsensä 
kotoisaksi monenlaisissa ympäristöissä ja he 
ovatkin usein kiinnostuneita matkustamisesta.

Kodin trendikäs ja moderni sisustus on kuu-
lemma suurimmalta osin tyttökaverin kädenjäl-
keä, mutta James on siihen hyvin tyytyväinen. 
Molempien suosikki ja/tai tunnearvoa omaavat 
vaatekappaleetkin ovat löytäneet paikkansa 
sisustuksessa. Niitä on ripustettu rennosti 
mutta harkitusti strategisille paikoille. James 
uskoo kiinnostuksensa vaatteisiin ja tyyleihin 
tulevan geeneistään. Varsinkin hänen isällänsä 
oli hyvin tunnistettava persoonallinen ja kan-
sainvälinen pukeutumistyyli. Omaan pukeu-
tumiseensa hän kertoo ottavansa vaikutteita 
kaikesta, mitä näkee ympärillään ja mikä kiin-
nostaa. Parhaat vaatelöydöt hän tekee kirppu-
toreilta. Myös musiikkimaku vaikuttaa vaatetuk-
seen, yleisestikin brittimuoti kiinnostaa. 

James seuraa blogien ja instagrammin kautta 
viimeisimpiä muotivirtauksia maailmalta. Tren-
dejä hän seuraa lähinnä vain työnsä takia. 
Tällä hetkellä hän on kiinnostunut tulevista 
muotisuuntauksista, jotka yhdistelee eri kult-
tuureita ja alakulttuureita. Kuten esimerkiksi 
muodin edelläkävijä, brittikollektiivi Art Comes 
First, jonka tyylissä sekoittuu brittien herras-
miestyyli punk-vaikutteisiin. James kertoo, että 
tämä kollektiivi teki töitä myös hip hop laulaja 
Mos Deffin kanssa, joka on nykyään vannou-
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tunut muslimi ja haluaa tuoda sen julki myös 
pukeutumisessaan. Art Comes First loi hänelle 
muotitietoisen lookin, joka kuitenkin tuo esille 
myös hänen vakaumuksensa muslimina. Tämä 
sai paljon huomiota muotimediassa. ’’Muslimi 
uskontoon liittyy länsimaissa paljon ennakko-
luuloja, mutta ainakin nuorten parissa siitäkin 
voisi tulla hyväksyttyä ellei cooliakin, jos se 
tuotaisiin esille uudella tavalla’’, James selittää. 
Hän on myös huomioinut, että myös Helsin-
gissä on paljon vaatetuksesta kiinnostuneita 
musliminuoria, jotka ovat luoneet uskonnon 
sanelemista vaatteista persoonallisia asukoko-
naisuuksia, jolla he tuovat persoonaansa esiin 
kuten muutkin samanikäiset ei-musliminuoret, 
mutta samalla kunnioittaen ja tuoden esille 
uskontoansa. Mielenkiintoista on se, että samat 
asiat voi nähdä joko rajoittavina tai mahdol-
lisuuksina. Tällaisissa tyylien ja merkitysten 
yhdistelmissä James näkee paljon mahdolli-
suuksia tulevaisuuden vaate- ja muotimaa-
ilmassa. Tätä kautta hän kokee myös minun 
kuosi kokoelman olevan kiinnostava idea, jolla 
voisi olla kaupallistakin arvoa ja kysyntää. 

James ei voisi kuvitella ikinä pukeutuvansa 
perinteisiin afrikkalaisiin kuoseihin tai vaattei-
siin, mutta muotimaailmaan tulleet afrikkalais-
vaikutteiset printit ovat alkaneet kiinnostaa, 
vaikka hän ei niitä omistakaan vielä. Hän ker-
too, että voisi pitää afrikkalaisvaikutteista print-
tiä osana vaatetustaan, jos se ei olisi voimak-
kaasti yhteen kulttuuriin sidoksissa ja sulautuisi 
osaksi hänen omaa tyyliään. James on hyvin 
tietoinen muotimaailmassa nousseesta keskus-
telusta afrikkalaisvaikutteisten kuosien eettisyy-
destä. Hän kokee tämän hälyn turhaksi pil-
kunviilaukseksi, ehkä ’’valkoisen syyllisyyden’’ 
jäänteeksi. ’’Liiallinen poliittinen korrektius 
tukahduttaa luovan vapauden’’, hän toteaa. 
Hän uskoo, että harvat afrikkalaiset kokisivat 
nämä afrikkalaisvaikutteiset printit negatii-
visina. Hänen kokemuksestaan afrikkalaiset 
ovat yleisesti hyvin avoimia ja vain mielissään 
kiinnostuksesta heidän kulttuuriinsa. Joskus 
muotimaailma tekee kuitenkin ylilyöntejä, kuten 
esimerkiksi erään ketjuliikkeen mallistoon joku 
vuosi siten kuulunut Pohjois-Amerikan intiaa-
nien päähine kertoi hänen mielestään huonosta 
mausta ja tilannetajusta. Toisena negatiivisena 
esimerkkinä hän mainitsee ison muotitalon, 
jonka runway-mallien nilkoissa kilisivät ketjut 
orjakahleista muistuttamassa. Isojen muoti-
talojen tekeminä tällaiset tempaukset tuntuvat 
helposti riistolta ja päälle liimatulta huomionha-
kuisuudelta, James pohtii.



29

 6.4.3 Case nro 3. 
Mansali Sane Velasques

20. Ensimmäinen Mansalin tuunaama pyörä 
josta harrastus sai alkunsa, otos lempivaatteista. 
Naamio ja näyttävät sormukset ovat Senegalista. 
Lempikengät ovat myös senegalilaisen suutarin 
taidonnäyte

Muusikko isä lähti kiertueelle Senegalista jo 
nuorena. Hän päätyi asumaan Teneriffalle ja 
meni naimisiin ja sai kaksi lasta, Mansalin ja 
hänen isosiskonsa. Vanhempien eron jälkeen 
isän kontaktit musiikkimaailmassa toivat hänet 
Suomeen ja hän tapasi tulevan suomalaisen 
muusikkovaimonsa. Isä päätti tuoda silloin 10 
–vuotiaan Mansalin Teneriffalta ja tyttärensä 
aikaisemmasta liitostaan Senegalista Suo-
meen. Yhdessä suomalaisen vaimonsa kanssa 
he ovat saaneet kolme lasta, ja tämä kirjava ja 
musikaalinen uusioperhe asuu edelleen Lem-
päälässä. Hänen isänsä ja äitipuolensa työs-
kentelevät senegalilaisen musiikin parissa ja 
ovat tätä kautta tiiviissä yhteydessä Suomen 
senegalilaiseen yhteisöön. Mansali opiskeli 
Suomessa ensin englannin ja sitten suomen. 
Isältä opittu ’’maassa maan tavalla asenne’’ 
on auttanut Mansalia kaikissa kohtaamissaan 
haasteissa: ’’En olis saanut niin paljon tältä 
kulttuurilta enkä kokis itteeni niin suomalaiseks 
ellen olis alusta alkaen ollut avoin muutoksille’’. 
Hän ei voi kuvitella muuttavansa pois Suo-
mesta ainakaan pysyvästi.

Lapsuus Lempäälässä isänsä uudessa per-
heessä oli tasainen sekoitus Suomen, Espan-
jan ja  Senegalin kulttuuria. Lempäälässä ei 
ollut monia maahanmuuttajia. Mansali pisti 
kuitenkin merkille kuinka samanikäiset toi-
sen polven iranilaiset maahanmuuttajat pitivät 
edelleen tiukasti kiinni omasta kulttuuristaan, 
kielestään ja uskonnostaan. He eivät olleet 
suomalaista kulttuuria vastaan, mutta pysyivät 
enemmän ’’omiensa parissa’’. Mansalille paras 
tapa sopeutua oli löytää elämässään vaikut-
taneista eri kulttuureista kultainen keskitie. 
Vaikuttaakin siltä, että Mansali on integroitunut 
Suomeen hyvin mutta on säilyttänyt osittain 
myös oman kulttuurinsa, jota hän ylläpitää 
pitämällä yhteyttä sukulaisiinsa niin Senega-
lissa kuin Espanjassakin. Tikan (2004, 14-16) 
mukaan lapsen kulttuuri määräytyy vanhem-
pien kulttuurin mukaan. Kun vanhemmat ovat 
erikulttuurista, lapsella on kaksi ensimmäistä 
kulttuuria. Mansalin tapauksessa hänellä on 
kaksi ensimmäistä kulttuuria espanjalaiselta 
äidiltään ja senegalilaiselta isältään ja vielä 
kolmas kulttuuri, joka tuntuu hänelle tällä het-
kellä läheisimmältä, eli suomalainen kulttuuri, 
jossa hän on kasvanut ja elänyt suurimman 
osan elämästään.

Kysymyksiin etnisestä perimästään hän kertoo 
yleensä vastaavansa olevansa espanjalainen. 
Mutta kun hän syvemmin miettii kysymystä: 
’’kuka minä olen?’’, niin vastaus on ’’seka-
sorto’’. Joskus nuorempana hän koki tämän 
’’juurettomuuden’’ hämmentävänäkin. Elämä 
kolmen kulttuurin välissä on vaikuttanut hänen 
identiteettiinsä paljonkin. Espanjalainen kult-
tuuri on pohjana kaikelle, koska siellä hän 
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syntyi, mutta suomalainen äitipuoli toi perheen 
arkeen ja lasten kasvatukseen suomalaisen 
puolen. Hän asui suomalaisessa yhteiskun-
nassa sen kriittisen iän yli, jolloin suurin osa 
yksilön henkisestä kasvusta ja identiteetin 
muodostuksesta tapahtuu. Toisaalta taas 
isänsä kiinteät suhteet Senegalin kulttuuriin, 
sen musiikkiin ja sukulaisiin vaikuttivat myös 
kodin arkeen. 

Monikulttuurisessa perheessä kasvamisella voi 
olla lapselle voimakkaan positiivinen vaikutus. 
Se voi opettaa elämän monipuolisuutta pie-
nissä ja suurissa asioissa, hyväksymään eriäviä 
mielipiteitä mutta samalla varmuutta pitää kiinni 
omista mielipiteistään. Lapsi oppii antamaan 
aidosti tilaa erilaisuudelle. Monikulttuurisen 
perheen lapset oppivat analysoimaan van-
hempiensa antamia kulttuuriarvoja ja sovelta-
vat niitä omaan elämäänsä tietoisemmin kuin 
yhden kulttuurin sisällä kasvaneet lapset. (Oksi 
Walter 2009, 117.) Taustansa vuoksi Mansali 
kokeekin katsovansa maailmaa hyvin laajasta 
näkökulmasta. Hän on hyvin hereillä ja ajan 
tasalla ympärillä olevista suuntauksista ja maa-
ilman tapahtumista. Hän kertoo lähestyvänsä 
uusia asioita avoimesti ilmanennakko käsityksiä 
ja arvostelematta.

Kasvatustyylit vaihtelevat suuresti espanjalai-
sen, senegalilaisen ja suomalaisen kulttuurin 
välillä. Senegalilaisessa ja espanjalaisessa 
kulttuurissa vanhempia pidetään enemmän 
auktoriteetteina ja skandinaavisessa enemmän 
kavereina. Hänen perheessään näistä kaikista 
sulautui yksi avoin ja kommunikoiva kasva-
tusmalli, joka Mansalin mielestä toimi hyvin. 
Monien eri kulttuurien ympäröimänä kasvanut 
oppii ettei ole vain yhtä oikeaa tapaa tehdä 
asioita.  

Eri kulttuurien ristipaineessa monikulttuuriset 
henkilöt soveltavat eri kulttuureitaan käytäntöön 
aina tilanteen mukaan. Heidän eri identiteetit 
eivät joudu ristiriitaan keskenään, vaan niitä 
käytetään aina sen mukaan mikä sopii kon-
tekstiin parhaiten (Nukari 2009, 101.) Mansali 
ei koekaan joutuneensa valitsemaan mihin 
kulttuuriin kuuluu. Eri kulttuurien asettamien 
roolien välissä luovimisesta on tullut osa häntä. 
Esimerkiksi kommunikoidessaan erimaalaisten 
ihmisten kanssa hän vaihtaa automaattisesti 
aksenttiaan huomaamattaan vastapuolen kal-
taiseksi. Mukautuminen aina tilanteen mukaan 
on hänelle tapa kuulua joukkoon. 

Musiikkia tehdessään hän kokee olevansa 
luovimmillaan ja eniten itsensä. Hän kaipaa 
kuitenkin musiikin luomisprosessiin ulkopuo-
lista inspiraatiota ja kommunikointia muiden 
muusikoiden kanssa. Tämän hän kokee johtu-
van osittain kulttuuriperimästään ja osin sosi-

aalisuuteen kannustavasta kasvatuksestaan 
monilapsisessa perheessä. Tähän on vaikut-
tanut varmasti myös hänen isänsä tapa tehdä 
musiikkia useimmiten ryhmässä ja usein eri 
kansallisuutta edustavien muusikoiden kanssa. 
Myös Mansalia kiinnostaa matkustlu, eniten 
matkasta saa irti kun tuntee jonkun paikallisen 
ja pääsee asumaan tämän luo. Mansali uskoo, 
että mitä enemmän matkoillaan pystyy irtautu-
maan omasta kulttuuristaan, sitä enemmän on 
alttiina uusille kokemuksille. Häntä kiinnostaa 
yleisesti eri maiden historia, sodat ja niiden 
tuomat vaikutukset, jotka muokkaavat yhteis-
kuntaa ja kulttuuria. 

Tyttökaveri sai luvan sisustaa heidän asun-
tonsa haluamallaan tavalla. Mansalille oli 
kuitenkin tärkeää saada Senegalista isänsä 
tuomat värikkäät batiikkitaulut ja omat kitaransa 
seinälle. Eklektisessä sisustuksessa näkyy 
molempien harrastukset ja ammatitkin. Puu-
seppänä työskentelevän tyttökaverin käden-
jälkenä muotoutuneet kalusteet sekoittuvat 
moderniin pohjoismaalaiseen makuun.

Nuoruudessaan Mansali herätti paljon huo-
miota erilaisella ulkonäöllään. Varsinkin silloin 
kun metallimusiikin vaikutukset näkyivät vaa-
tetuksessa ja hän oli ajellut afronsa irokee-
siksi, hän joutui usein huomion keskipisteeksi. 
Erilainen ulkonäkö niin suomalaisiin kuin toisiin 
maahanmuuttajiin nähden oli kuitenkin joskus 
hyvä keino ja syy aloittaa keskustelu ven-
tovieraidenkin kanssa. Hänellä on aina ollut 
hyvä itsetunto, eikä hän ole koskaan välittänyt 
muiden mielipiteistä. Kulttuurillinen tausta ei 
näy vaatetuksessa nykyään juurikaan Mansalin 
mielestä. Hän suosii länsimaalaista pukeutu-
mistyyliä. Mutta, yleinen siististi pukeutuminen 
ja huoliteltu ulkonäkö on hänelle tärkeää ja hän 
kokee, että se on yksi isänsä kulttuurista opittu 
asia. Myös Mansali tuo länsiafrikkalaisia juu-
riaan esille ehkä eniten juuri hiustyylien kautta. 
Erilaiset afrokampaukset ja loksityylit vaihtele-
vat tiuhaan tahtiin.
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 6.4.4 Case nro 4. 
Elina Sagne-Ollikainen

21. Elina kokosi kuvaansa erilaisia printtimekkoja 
ja suosikkivaatteitaan. Hän kertoo viehättyvänsä 
yleisesti etnisistä printeistä ja etnisten korujen 
luonnon materiaaleista. Kuvassa olevat vaatteet 
ovat kerääntyneet niin matkoilta kuin löytyneet 
kirpputoreiltakin

Elinan äiti oli töissä Senegalissa kun tapasi 
Elinan kielten opettajana siellä toimineen isän. 
He menivät naimisiin ja muuttivat Suomeen, 
Siuntioon, missä Elina syntyi. Vanhemmat 
erosivat Elinan ollessa vielä pieni ja isä muutti 
Helsinkiin. Elina asui teiniksi asti Siuntiossa 
äitinsä ja sisarustensa kanssa. Yhteys isään 
vaihteli paljon vuosien aikana ja syveni vasta 
Elinan muutettua Helsinkiin, jolloin tapaami-
sista isän kanssa tuli säännöllisempiä. Elina 
kokee tulleensa kasvatetuksi jokseenkin täysin 
suomalaisen tai paremminkin suomenruotsa-
laisen kulttuurin mukaan. Ainoan poikkeuksen 
tekee äidin Senegalissa omaksuma senegali-
lainen ruokakulttuuri. Elina on itsekin kiinnos-
tunut Senegalin ruokakulttuurista ja opettelee 
nykyään isänsä avustuksella valmistamaan 
Senegalin perinne ruokia. Elinan kiinnostus 
isänsä kotimaahan ja sen kulttuuriin on lisään-
tynyt vähitellen. Vaistonvaraisesti hän kertoo 
hakeutuvansa nykyään usein juttusille senega-
lilaisten kanssa. Hän ei ole vielä käynyt Sene-
galissa eikä koskaan tavannut isänsä puolen 
sukulaisia, mutta matka on ehdottomasti suun-
nitelmissa. Matkan toteuttaminen ei kuitenkaan 
ole yksinkertaista, sillä hän ei halua mennä 
Senegaliin ’’pelkästään turistina’’ vaan haluaa 
saada kontaktit isänsä sukulaisiin ja päästä 
asumaan matkan ajaksi isänsä kotikylään. 

Kysyjille Elina kuvaa etnistä taustaansa kerto-
malla, että hänen isänsä on Senegalista, hän 
on syntynyt Suomessa ja hänen äidinkielensä 
on ruotsi. Suomessa yleensä ensimmäinen 
kysymyksen on: ’’onko hän käynyt Senega-
lissa?’’ Sen jälkeen seuraa vääjäämättä seu-
raava: ’’onko sinne turvallista mennäkään?’’ 
Tästä tietämättömyydestä hän kertoo yllätty-
vänsä joka kerta yhtä paljon. Koko Afrikka näh-
dään länsimaissa vaarallisena ja epävakaana 
alueena vaikka esimerkiksi Senegal on ollut 
jo 54 vuotta poliittisesti rauhallinen itsenäinen 
valtio, Elina kertoo.

Elina ei koe ristiriitaa Senegalin ja suomalaisen 
kulttuurin välillä, vaan hän on hyväksynyt jok-
seenkin moninaiset juurensa. Hänen piirteensä 
eivät muistuta voimakkaasti länsiafrikkalaisia 
ja sujuvan espanjan kielen taitonsa takia häntä 
luullaankin usein espanjalaiseksi tai kuubalai-
seksi. Varsinkin matkustellessaan hän kokee 
kansainväliset piirteensä positiivisena. Hän voi 
sulautua joukkoon monenlaisissa piireissä ja 
kulttuureissa. Elina kertoo kuitenkin, että vaikka 
hänen kielensä ja mielensä on periaatteessa 
suomenruotsalainen, niin joskus hänelle tulee 
olo ettei kuulu joukkoon ja hän tuntee olonsa 
ulkopuoliseksi. Ulkomailla vietetyt ajat ja koke-
mukset ovat luoneet hänelle positiivista omaa-
kuvaa. Esimerkiksi Karibialla asuessaan häntä 
luultiin aina paikalliseksi. Tästä hän jatkaa: 
’’jos täällä (suomessa) joskus tuntuu, että ei 
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kuulu joukkoon, niin sitten voin kuulua jouk-
koon jossain ihan muualla’’. Hän on kokenut 
rasismia niin Suomessa kuin muissakin maissa. 
Hän kertoo esimerkkinä tarinan työpaikkansa 
koulutustilaisuudesta, jossa vanhempi nais-
henkilö oli tullut kehumaan Elinan olevan niin 
mukava vaikka onkin tummaihoinen. Tällaiset 
kokemukset ovat kuitenkin tehneet hänestä 
itsevarmemman ja rohkeamman. Länsiafrikka-
laisuuden hän kokee näkyvän parhaiten hänen 
iloisessa ja helposti lähestyttävässä persoo-
nassaan. Toisaalta myös ympäristö on voinut 
osaltaan tuoda näitä piirteitä enemmän esille, 
koska hän on kokenut tulevansa helpommin 
hyväksytyksi peruspositiivisella asenteella, hän 
pohtii.

Elina ei ole liiemmin suunnitellut kolmannen 
polven maahanmuuttajan rooliin syntyneen 
lapsensa kasvatusta. Tärkeänä hän kokee, 
että lapsi oppisi monia kieliä. Lapsesta tulee 
varmasti luontaisesti monikulttuurinen lähipii-
rinsä ja ympäristönsä mukaan, Elina uskoo. 
Suomalaisen ja suomenruotsalaisen kulttuurin 
lapsi tulee omaksumaan kotoa. Länsiafrikka-
laiseen kulttuuriin lapsi tulee saamaan kos-
ketusta ainakin isoisältänsä. Elinan lähisuku 
onkin jokseenkin kansainvälinen. Molemmat 
hänen siskoistaan asuu ulkomailla, joista toisen 
hän mainitsee asuvan tällä hetkellä Nigeriassa 
ranskalaisen miehensä ja heidän yhteisten 
lastensa kanssa. Suvun kokoontumiset ovatkin 
aina värikäs ja äänekäs tapahtuma, jossa eri 
kielet ja kulttuurit sekoittuvat toisiinsa. Elina 
kokeekin että hänen perheellään ja lähisu-
kulaisillaan on ihan oma kulttuuri, jossa eri 
etniset taustat, tavat ja kielet ovat sulassa 
sekasotkussa keskenään. Elina myöntää että 
välillä tämä on raskastakin, kun ei tiedä enää 
mitä kieltä pitäisi missäkin tilanteessa puhua. 
Monesti unohtuu, että ruotsi on hänen oikea 
äidinkielensä ja hän menee mukaan kommu-
nikoimaan vallitsevalla kielellä, vaikka muut 
ymmärtäisivätkin ruotsia.  

Hänen kotinsa sisustuksessa on voimakkaita ja 
moninaisia etnisiä viittauksia. Suuret kehystetyt 
batiikki työt ja koriste-esineet ovat eripuolilta 
Afrikkaa. Jotkut niistä hän on ostanut helsinki-
läisistä etnisiä tavaroita myyvistä kaupoista ja 
tapahtumista, mutta suurimman osan hän on 
hankkinut matkoiltaan tai saanut lahjoiksi. Elina 
on kiinnostunut pukeutumisesta ja kaipaa usein 
vaihtelua tyyliinsä. Hän hakee persoonallisia 
vaatteita kirpputorilta, joita hän sitten täydentää 
vaateketjujen tuotteilla. Trendeistä Elina kertoo 
ahdistuvansa, koska kokee niiden olevan osa 
kulutushysteriaa. Hän harmittelee, ettei osaa 
itse tehdä vaatteita, koska se sopisi niin hyvin 
hänen elämänfilosofiaansa. 

Elinan mielestä senegalilaiset juuret näkyvät 
hänen vaatetuksessaan todella vähän, mutta 
hän pitää yleisesti etnisistä printeistä. Hänelle 
etniset printit kuvastavat hänelle rikasta kult-
tuurien kirjoa, ja häntä kiinnostaakin aina 
matkoillaan löytää perinteisiä paikallisia käsi-
töitä, kankaita ja koruja. Myös tarinat tuotteiden 
takana ovat tärkeitä, kuvioiden merkitykset ja 
materiaalit ja tekijät. Hän imee itseensä vai-
kutteita matkoillaan ja lisää ne sitten omaan 
tyyliinsä. Kirjavasta etnisestä tyylistään huo-
limatta Elina kertoo kokevansa kuitenkin eri-
laista ylpeyttä pukeutuessaan afrikkalaiseen 
printtimekkoon. Hänen mielestään katukuva 
Suomessa on monotoninen ja tylsä. Olisi 
hienoa, jos ihmiset toisivat enemmän kult-
tuuriperimäänsä esille. Hän ei ole kuitenkaan 
ikinä omistanut perinteistä senegalilaista asua, 
koska ei koe itseänsä niin yksiselitteisesti 
senegalilaiseksi ja pelkää, että se voitaisiin 
kokeakin liian voimakkaana ’’kannanottona’’ 
ja ehkä kärjistävän niin negatiivisia kuin posi-
tiivisiakin mielipiteitä. Hän kuitenkin kokee 
tärkeäksi näyttää etnisyyttään ja erilaisuuttaan 
vaatetuksensa kautta. 

Afrikkalaisvaikutteisten kuosien negatiivista 
huomiota muotimaailmassa hän ei oikein 
ymmärrä. Kopiointia on hänen mielestään 
maailmassa niin paljon, että sitä ei voi kieltää. 
Elina huomauttaa myös, että aasialaisia print-
tejä on samalla tavalla yleistetty muotimaail-
massa jo pitkään, eikä se ole hänen mielestään 
muuttanut niiden historiaa vähemmän arvos-
tetummaksi. Kopioinnin voi nähdä positiivise-
nakin kulttuurin esilletuontina, keinona tehdä 
siitä suosittu. Elina kokee, että media tuo usein 
Afrikan maat ja Afrikasta tulleet asiat hyvin 
yksipuolisesti ja usein negatiivisesti esille. Täs-
täkin näkökulmasta hän voi nähdä ’’afroprin-
tin’’ tuonnin massasuosioon positiivisena. Elina 
huomauttaa myös, että on yleistä, että ihmiset 
sokaistuvat omalle arkikulttuurilleen, jolloin sitä 
ei osata arvostaa ennen kun joku ulkopuoli-
nen nostaa sen jalustalle ja auttaa näkemään 
sen uusin silmin. Opinnäytteeni ideassa hän 
piti siitä, että aion käyttää pohjana perinteisiä 
länsiafrikkalaisia tekniikoita. Hän kokee tär-
keänä, että alkuperäiset kankaankuviointi ja 
kirjomistekniikat ja taidot eivät häviä, ja että 
niitä osataan arvostaa.
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 6.4.5 Case nro 5. 
Kaisla Löyttyjärvi

22. Kuvaan sai paikkansa Kaislan oma piirtämä 
kuva edesmenneestä mummostaan, isänsä äidistä 
jota hän ei ole ikinä tavannut, mutta koki piirtämi-
sen aikana tavallaan keskustelleensa mummonsa 
kanssa. Toinen oma piirustus norsusta kuvaa 
Kaislalle afrikkalaisuutta ja juurettomuutta. ’’Sta-
tement pieces’’; lakupekka-purkki, Jeesus-kangas 
ja musta poliisi-patsas ovat ajatuksia ja tunteita 
herättäviä esineitä. Kamerunin jalkapallopaita ja 
kankaita matkoilta. Mustapunakeltainen kangas 
on Kamerunin perinteinen kangas väreineen ja 
symboleineen

Kaislan biologinen isä tuli Kamerunista Suo-
meen 1960-ja 70-luvun vaihteessa opiskele-
maan teknilliseen korkeakouluun, missä tapasi 
Kaislan äidin. Muutaman vuoden kuluttua, 
saatuaan koulunsa päätökseen, Kaislan isä 
lähti takaisin Kameruniin ja välit Kaislaan ja 
hänen äitiinsä katkesivat. Kaisla ei tavannut 
isäänsä tämän jälkeen. Kaislan äiti meni pian 
naimisiin suomenruotsalaisen miehen kanssa 
josta tuli Kaislan kasvatusisä. Etäiset ja haas-
tavat välit kasvatusisään vaikeuttivat omalta 
osaltaan Kaislan identiteetin löytymistä. Kaisla 
kasvoi Espoossa täysin ’’valkoisessa per-
heessä, -yhteiskunnassa ja -yhteisössä.’’ 
Kotikielenä oli suomi. Hänen kasvatuksessaan 
ei ollut mitään viitteitä Kamerunin kulttuurista. 
Koko peruskoulun ja lukion hän oli koulunsa 
ainut tummaihoinen. Kotikunnassaan hänet 
nähtiin usein afrikkalaisena maahanmuutta-
jana. Rasistiset kommentit olivat arkipäivää. 
Kaislan ollessa lukioikäinen Suomeen saapui 
somalitaustaisten maahanmuuttajien aalto. 
Tästä aiheutuneen hälyn vastareaktiona syn-
tyi Okapi-niminen rasisminvastainen järjestö, 
jota Kaislakin oli perustamassa. Sen kautta hän 
päätyi esiintymään myös rasismin vastaisessa 
näytelmässä ’’Musta Elina’’. Koko nuoruu-
tensa Kaisla koki olevansa erilainen. Hänellä ei 
ollut mitään kosketuspintaa länsiafrikkalaisiin 
juuriinsa. Kaisla kokee, että tämä erilaisuuden 
tunne on syy siihen, että hän haki näyttele-
misestä keinoa ilmaista omaa identiteettiään. 
Juurettomuus tuntuu vaikuttaneen myös syvästi 
Kaislan identiteetin kehitykseen ja itsensä 
löytämiseen. Oksi - Walter (2009, 99-101) 
korostaakin omien juuriensa tuntemisen tärke-
yttä. Taustansa tunteminen luo turvallisuuden 
tunnetta ja edistää henkilön identiteetin kehit-
tymistä. 

Kaisla kertoo kiinnostuksensa juuriinsa olleen 
nuorempana yleisemmällä tasolla. Hän on aina 
ollut kiinnostunut yleisesti etnisistä asioista, 
’’maailma kylässä -tyyppisellä ajatuksella’’. 
Varhaisteini-iässä tädiltä saadut Länsi-Afrikka 
-aiheiset lahjat kuitenkin lähinnä hämmen-
sivät Kaislaa. Oma länsiafrikkalaisuus tuntui 
vieraalta ja päälle liimatulta. Voimakkaimmin 
hän samaistui Amerikan afrikkalaistaustaisiin. 
Vaihto-oppilasvuosi Alabamassa ja seurustelu 
hiphopmuusikon kanssa voimistivat yhteyden 
tunnetta. Kaisla myös asui joitakin ajanjak-
soja New Yorkissa, mm. mustien asuinalueella 
Bronxissa. Amerikan mustien kulttuuri on 
näkyvästi esillä musiikissa, TV:ssä ja lehdissä, 
joten länsimaissa asuville afrikkalaistaustaisille 
Identifioituminen afroamerikkalaiseen kulttuuriin 
on ehkä helpommin sulatettavissa ja mah-
dollistaa myös yhteyden saavuttamisen myös 
muihin afrikkalaistaustaisiin. Kaisla kertoo, että 
uusia ihmisiä tavatessa kysymys hänen juu-
ristaan tuntuu aina väistämättömältä. Erilainen 



34

ulkonäkö antaa ihmisille kuin ’luvan’ tehdä 
tungetteleviakin kysymyksiä. Usein toistuvat 
kysymykset hänen etnisestä taustastaan ja 
isänsä syntyperästä tuntuivat ennen ahdistavil-
takin, koska hän ei oikein itsekään tiennyt niihin 
vastauksia. Kaisla kuvaili tietämyksensä län-
siafrikkalaisesta kulttuurista ja isästään ennen 
sinnepäin suuntautuneita reissujaan olleen 
lähes luettelomaista, ’’kuin lukisi tuotteen 
sisällysluetteloa tai etikettiä: made in.. ja niin 
edelleen.’’ Isä oli läsnä mutta ei syvemmällä 
kuin iholla.

Kaislan pitkä matka kohti omia juuria alkoi 
oikeastaan jo 19-vuotiaana. Hän halusi koke-
musta mustasta kulttuurista ja lähti vaihto-op-
pilaaksi Alabamaan, tieten tahtoen mustaan 
perheeseen. Vaihto-oppilasvuosi oli tärkeä 
tapahtuma oman identiteetin hahmottami-
sessa ja muutenkin kasvattavana elämään 
kokemuksena. Siellä hän kohtasi ensimmäisen 
kerran myös omat pelkonsa ja ennakkoluu-
loonsa. Tuntematon ’’musta kulttuuri’’ pelotti 
ja kiinnosti yhtä aikaa. Mutta sielläkin hän koki 
olevansa vääränlainen, tavallaan välinputo-
aja. Suomessa liian musta ja Alabamassa liian 
valkoinen. Vähitellen hän ymmärsi että ei ole 
vääränlaista tai oikeanlaista, eikä hyväksyn-
nän hakeminen ole kestävää, se pitää löytä 
itsestään. Vaihto-oppilasvuoden jälkeen hän ei 
enää häpeillyt erilaisuuttaan eikä länsiafrikka-
laisia juuriaan.

Myöhemmin Kaisla kävi Nairobissa ja pari ker-
taa Keniassa omien sanojensa mukaan ’’kurk-
kimassa Kameruniin päin’’. Keniassa hän oli 
tekemässä Kansallisteatteriin Sorsastaja-näy-
telmää mustasta identiteetistä ja jatkoi Nairo-
biin pitämään paikallisten näyttelijöiden kanssa 
työpajaa. Kaisla kertoo miettineensä matkaa 
Kameruniin, isänsä kotikylään vuosikausia, 
ehkä koko ikänsä. Matka ei ollut helppo, se 
tarvitsi paljon pohjustusta, itsetutkiskelua, 
terapiaakin. 35-vuotiaana Kaisla vihdoin teki 
päätöksen lähteä. Samalla hän kuuli isänsä jo 
kuolleen, mutta että hänellä on siellä sisaruk-
sia. Kaisla oli Kamerunissa 2 kuukautta. Matka 
oli tunteellinen ja monilla tavoin vaikeakin. 
Ennakkoluuloja oli molemmin puolin ja odotuk-
set korkealla. Kamerunissa hän koki kuitenkin 
olevansa lähellä isäänsä, ja sukulaisten ker-
tomien tarinoiden kautta hän ymmärsi myös 
olevansa monin tavoin isänsä kaltainen. Tämä 
’’Juurimatka’’ antoi hänelle ennen kaikkea 
etulyöntiaseman ja varmuutta kertoa kyselijöille, 
mistä hänen biologinen isänsä on kotoisin. 
Matkan kautta hän sai tarinan pinnan alle, uusia 
rakennuspalikoita, joista muodostaa tarkemman 
kuvan isästään ja hänen kulttuuristaan ja löysi 
samalla tärkeän osan itsestään. Kaisla kirjoittaa 
Kamerunin kokemuksistaan paraikaa ’’päiväkir-
jaa’’, josta toivoo muodostuvan lopulta fiktiivi-

sen näytelmän. Tärkeitä hetkiä ja kokemuksia 
on muistissa niin paljon, että hän kertoo sulat-
televansa ’’juurimatkansa’’ antimia vieläkin. 

Oman identiteetin löytämisen tuomat elämän-
kokemukset tuntuvat olevan vahvasti hänen 
työelämän valintojensa ja taiteellisten pää-
määriensä takana. Tikan (2004,109) mukaan 
yksi tapa eheyttää omaa identiteettiään on 
ammentaa omaa elämänkokemuksensa tuomat 
voimavarat käyttöön. Se luo puitteet hyödyntää 
positiivisesti oman erilaisuutensa ja kaksikult-
tuurisen taustansa tuoman kokemuksen. Taide 
muodostaa tavan työstää ja konkretisoida 
omaa identiteettiään. Itseyden muodostaminen 
ja tunteminen vaatii samalla lailla rehellisyyttä 
ja mielikuvitusta kuin taiteen tekeminen. Tätä 
kautta luomisesta tulee myös tapa määritellä 
itsensä ja elämänsä.

Liebkindin (1994, 23) mukaan henkilön etni-
nen identiteetti on alituisen itsemäärittely- ja 
itsearviointiprosessin tulos. Kaisla painottaa-
kin, että identiteetin löytyminen on ollut kovan 
työn takana ja että se tulee varmasti edelleen 
muuttumaan. Tällä hetkellä Kaisla kokee olevan 
’’suomalainen musta nainen’’. Nuorempana 
hän koki itsensä suomalaiseksi mutta kysymyk-
siä ja epävarmuutta aiheutti ympäristö. Häntä 
kutsuttiin milloin somaliksi milloin vietnamilai-
seksi venepakolaiseksi. Sanoista kuvailla afrik-
kalaistaustaista suomalaista on pulaa ja termit 
ovat vaikeita ja ristiriitaisia. Varsinkaan nykyään 
hän ei koe suomalaisuutta kovin määrittävänä 
tekijänä identiteetilleen. ’’Oma suomalaisuuden 
ajatus on pienentynyt’’.
 
Maailmankansalais-identiteetin voi nähdä 
positiivisena mahdollisuutena, mutta sen 
pysymättömyys on myös kuluttavaa, Kaisla 
tunnustaa. Kaisla kuvailee omaa identiteet-
tiään ’’välitila-olotila-näköalapaikaksi’’, josta 
monet asiat voi nähdä eri kuvakulmasta kuin 
ympärillä vallitseva yhteiskunta. Irrallisuus ja 
oman itsensä sisäinen etsintä johtaa hänen 
mielestään usein liikkuvaiseen elämäntyyliin eri 
maiden ja kulttuurien välillä. Juurettomuus on 
erottamaton osa Kaislaa. Juurettomuuttaan hän 
vertaa akvaariokasviin, joka juurtuu nopeasti 
mutta joka myös irrottautuu helposti ja leijailee 
uuteen paikkaan, johon se taas juurtuu.
 Kaislan identiteetti on muuttunut ja mukautunut 
niin omien elämän kokemusten kuin yhteiskun-
nallistenkin muutosten kautta, ja sopii mie-
lestäni hyvin Verkuyten (2005) tarkastelemiin 
komplekseihin identiteetteihin, joita on kut-
suttu hybridi-identiteeteiksi. Verkuyten toteaa: 
’’Teoriat hybridiydestä painottavat merkitysten 
uudistamista ja sekoittamista sekä homogee-
nisesti ja yhdenmukaisesti määritellyistä iden-
titeeteistä luopumista. Sosiaalipsykologiassa 
kiinnostus kohdistuu usein selkeisiin katego-
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rioihin, joten pyrkimys kompleksin identiteetin 
ymmärtämiseen ja tutkimiseen on jäänyt vähäi-
seksi. Sosiokulttuuriset muutokset monissa 
yhteiskunnissa ovat laajentaneet identiteetti-
vaihtoehtoja sekä itsen ymmärrystä henkilöillä, 
joilla on monikulttuurinen tausta. ’’(Vuori 2011, 
8.) 

Sisustuksessa matkoilta tuodut vahabatikkiset 
seinäkankaat ovat näkyvästi esillä ja luovat 
mielenkiintoista ristiriitaa rennon sisustuk-
sen rinnalle. Matkan jälkeen nimenomaan 
kamerunilaiset esineet, kankaat ja värit ovat 
arvokkaampia ja kiinnostavampia Kaislan 
silmissä. Kaisla kertoo pitävänsä rohkeista ja 
voimakkaista väriyhdistelmistä mutta viehät-
tyvänsä myös rouheista luonnon väreistä ja 
materiaaleista. Kaisla uskoo tuoneensa afrik-
kalaisuuttaan aina esille enemmän erilaisten 
afrikkalaisvaikutteisten hiustyylien kautta kuin 
vaatetuksensa. Pikkuhiljaa vaatekaappiin on 
hiipinyt myös afrikkalaisvaikutteisia kuoseja ja 
vaatteita. Välillä Kaisla oikein hakeekin huo-
miota pukeutumalla voimakkaaseen Afrikka 
-vaikutteiseen printtiin. Tämän rinnalle hän 
hakee usein ristiriitaa suosikkinahkabuutseis-
taan tai pukemalla afrikkavaikutteisen asun 
kanssa vaikkapa lapikkaat. Hän haluaa määri-
tellä tarkasti, minkälaisia viitteitä afrikkalaiseen 
kulttuuriin hänen pukeutumisessaan on. Ei ole 
itsestäänselvyys, että se näkyy. Asun pitää 
luonnehtia ensisijaisesti häntä itseään, eikä 
vain hänen juuriaan. Kaislalle pukeutuminen 
on tunnepitoista ja tyyli vaihtelee voimak-
kaasti omien tuntemusten ja elämäntilanteiden 
mukaan. 

Kaisla kertoo huomanneensa reissuillaan 
mukautuvansa pukeutumisellaan hyvin nopeasti 
paikalliseen pukeutumistyyliin. Kamerunin 
reissun aikoihin hän kulutti afrikkalaisvaikut-
teiset vaatteensa melkein puhki. Tällä hetkellä 
kamerunilaisuus tuntuu olevan syvemmällä kuin 
aiemmin, eikä hän koe tarvetta tuoda sitä esille 
niin voimakkaasti kuin ennen. Hän pohtii, että 
ehkä hänen oma tyylinsä hakee nyt uutta ilme-
nemismuotoaan, tasapainoa afrikkalaisuuden ja 
länsimaalaisuuden välille.

Kaisla kokee markkinoilla olevat afrikkalais-
vaikutteiset kuosit suhteellisen neutraaleina. 
Tavallaan hän voi nähdä ne afrikkalaisen 
kulttuurin yleistämisenä. Mutta esimerkiksi 
tämän vuoden linnanjuhlilla Kaislan silmään 
pisti positiivisesti muutama juhlava ja piristävä 
’etninen printti’. Kaislan mielestä opinnäytteeni 
aihe on tärkeä ja hänen mielestään printtiko-
koelma on hieno tapa tuoda keskustelumme ja 
tutkimukseni näkyväksi ja konkreettiseksi. Hän 
ei rinnastaisi sitä muihin markkinoilla oleviin 
afrikkalaisvaikutteisiin printteihin koska syyt 
sen luomiseen ovat eri. Kaisla koki näkökantani 

lähestyä näitä aiheita opinnäytteessäni raik-
kaana tuulena ja virkistävänä. Se, että näitä 
asioita lähestytään muidenkin kuin kulttuu-
riantropologian keinoin, on hänen mielestään 
tärkeää. Hän kokee, että esimerkiksi Sorsasta-
ja-näytelmä kuten myös opinnäytteeni lähes-
tyvät samaa aihetta eri tavalla mutta taiteen 
keinoin. Nämä ovat ’’tässä ajassa syntynyttä 
tutkimusta tai ehkä paremminkin tutkimusmat-
kailua tähän suhteellisen uuteen ilmiöön muut-
tuneesta suomalaisuudesta’’, Kaisla tiivistää.

 6.4.5.1 Otteita Kaisla 
Löyttyjärven tekstistä: 
Erilainen nuori

’’Pyrin tässä puheenvuorossani maalaamaan 
kuvaa siitä, miten Suomessa käytävä lapsel-
linen ja haparoiva monikulttuurisuus- ja maa-
hanmuuttokeskustelu vaikuttaa sen keskiössä 
tahtomattaan olevaan nuoreen... 

Minullle tuottaa vaikeuksia käyttää nimitystä 
”toisen polven maahanmuuttaja” ja yhtä suu-
hun sopimaton on termi ”uussuomalainen”. 
Kun puhumme maahanmuuttajataustaisesta 
nuoresta, puhumme suurelta osin siis nuoresta, 
joka on syntynyt täällä ja on myös tai ainoas-
taan Suomen kansalainen. Hän ei ole mistään 
tulossa tai mihinkään muuttamassa...

Koulu on ensimmäinen merkittävä ympäristö, 
jossa kasvava lapsi joutuu kohtaamaan sosiaa-
lisen arvottamisen, hakemaan omaa sosiaalista 
rooliaan suhteessa muihin. Aikuisten maailman 
arvoista ammentaen ja sen pelisääntöjä mat-
kien, lapsi oppii arvioimaan omaa statustaan, 
arvoaan muiden hyväksynnän kautta. Mui-
den hyväksynnästä tulee vääristyneesti jopa 
ainoa minäkuvaa muovaava asia. Ollessaan 
epävarma itsestään ja arvostaan lapsi hakee 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista 
asemaansa syrjimällä. Kohdistamalla ryhmän, 
johon haluaa kuulua, huomio poikkeavaan 
yksilöön ja tämän syrjinnän kautta oma ryh-
mään kuulumisen tunne vahvistuu... 

Epävarmuus minäkuvasta aiheuttaa pelon tip-
pua ryhmästä ja kasvattaa kykenemättömyyttä 
sietää omaa erilaisuutta. Silloin kasvaa myös 
kykenemättömyys sietää erilaisuutta muissa. 
Syntyy vihollisia. Ulkoiseen erilaisuuteen koh-
distuva syrjintä on helppo tie korostaa omaa 
kuluvuutta ryhmään. Syrjintä ja ennakkoluuloi-
suus on siis opittua. Jolleivät edes yhteiskun-
nalliset instituutiot näytä esimerkkiä kaikkien 
ottamisesta joukkoon, niin miten sellaisessa 
ympäristössä voi kasvaa hyvinvoiva yhteis-
kunnan täysivaltainen jäsen, jonka annetaan 
mieluummin itse määritellä itsensä...’’ (Löytty-
järvi 2009.)
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tilanteeseen. He eivät ole joutuneet kyseen-
alaistamaan omaa etnisyyttään tai kehittämään 
itsetuntemustaan, ja sitä kautta avarakatsei-
suus ja erilaisuuden hyväksyminen on jäänyt 
vähäiseksi. (Benjamin 2014, 82.) Uskon, että 
juuri identiteetin peilaavan ja muuttuvan luon-
teen takia tutkintatulokset vaihtelevat. Tuloksiin 
vaikuttaa varmasti myös se, minkä ikäisille tut-
kimus tehdään ja missä vaiheessa identiteetin 
muodostamista kohdehenkilöt ovat. 

Oman tutkimuksenikin pohjalta näyttäisi siltä, 
että identiteetin luominen saattaa olla kaksi-
kulttuurillisille haastavaa, mutta että minäkuva 
vahvistuu aina sitä mukaan kun sitä koetellaan 
ja arvostellaan. Aivan kuten kaikkien muidenkin 
myös kaksikulttuuristen henkilöiden identiteet-
tiin vaikuttavat moninaiset asiat kuten elämän 
kokemukset, tausta, lähipiiri ja oma henkinen 
kasvu. Kaksikulttuurisuus on vain yksi näistä 
vaikuttavista tekijöistä, joten on vaikea saada 
kokonaiskuvaa siitä, kuinka juuri kaksikult-
tuurisuus vaikuttaa identiteettiin. Kasvatus ja 
elämän kokemukset vaikuttaa myös paljon 
siihen, kuinka paljon he joutuvat tai kokevat 
tarvetta, käsitellä identiteettiään. Henkilö, joka 
on koko ikänsä kokenut kuuluvansa joukkoon 
omana itsenään, kasvanut kulttuurillisesti 
moninaisessa ympäristössä, omannut lähipii-
rissä esikuvia (kuten esimerkiksi läsnä oleva 
isä), jotka ovat auttaneet esimerkillään sopeu-
tumista valtaväestöön, on paljon vakaampi ja 
tasaisempi käsitys omasta identiteetistään. Kun 
taas henkilö, joka kokee, usein ulkopuolelta 
tulevan vaikuteiden takia, olevansa erilainen ja 
’’väärä’’. Hän joutuu puntaroimaan ja haasta-

     6.5.1 Identiteetistä

Kuten taustatutkimuksessa on osoitettu, kodilla 
kasvuympäristönä on erittäin oleellinen vai-
kutus lapsen identiteetin muodostumiselle. 
Oksi-Walter kuvailee kaikkien haastattele-
mienikin kokemaa tilannetta, joka seuraa, kun 
monikulttuurisen perheen vanhemmat eroavat. 
Se on hänen mielestään kuin kaksinkertai-
nen menetys. Lapset kärsivät paitsi avioeron 
aiheuttamasta kivusta mutta myös siitä, että 
menettävät puolet siitä, mistä heidän etninen 
identiteettinsä muodostuu. Usein käy myös 
niin kuten monille haastateltavillanikin, että 
eron jälkeen toinen vanhemmista muuttaa 
toiseen maahan, eikä yhteyttä enää pidetä yllä. 
Erotilanteessa olisikin erityisen tärkeää pitää 
yhteyttä yllä kulttuuriin, joka ei ole enää läsnä 
jokapäiväisessä arjessa. Näin lapsi voisi iden-
tifi oitua molempiin kulttuureihin samanarvoi-
sesti ja hyväksyisi näin ollen molemmat puolet 
itsestään. (Oksi-Walter 2009, 113-114.)

Hermanin (2004, 731-732) mukaan monille 
vähemmistönuorille positiivisen identiteetin 
muodostaminen on haastavampaa kuin valta-
kulttuuria edustaville nuorille. Etniseen vähem-
mistöön kuuluminen asettaa heidät tavallaan 
altavastaajan rooliin. Benjamin (2014, 82) taas 
kirjoittaa tutkimuksesta jonka mukaan vähem-
mistöihin kuuluvat henkilöt omaavat selkeäm-
män kuvan etnisestä identiteetistään kuin val-
taväestö, joka ei joudu samalla tavoin käsitellä 
etnisyyttään. Benjamin uskoo, että juuri sen 
takia valtaväestön asenteet vähemmistöjä koh-
taan muuttuvat niin hitaasti. Heidän on vaikea 
ymmärtää vähemmistöön kuuluvan henkilön 
tilannetta koska he eivät osaa asettua tämän 
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maan minäkäsitystään koko ajan. Luoden sen 
tavallaan koko ajan uudelleen, perustaen sen, 
sen hetkiseen ymmärrykseensä maailmasta ja 
itsestään. 

Myös kotipiirin kaksikulttuurisuuden aste vai-
kuttaa paljon. Henkilöt, jotka olivat kasvaneet 
ympäristössä, jossa perheen molempia kult-
tuureita arvostetaan ja ylläpidetään yhtäläisesti 
ja oma kulttuuriperimä on tuttu, ovat etuoikeu-
tetussa asemassa niihin nähden, jotka ovat 
kasvaneet perheensä ainoina kaksikulttuurisen 
perimän omaavina. Usein heidän perhepiiri ei 
ole myöskään löytänyt tapoja tai pitänyt tär-
keänä tuoda toisen kulttuurin ominaisuuksia 
arkeensa. On mielestäni mahdotonta arvot-
taa kumman identiteetti on lopulta vahvempi: 
sen, joka ei ole sitä joutunut haastamaan 
koska etninen perimä on jo tuttu vai sen, joka 
on joutunut tekemään työtä ymmärtääkseen 
taustaansa. Ne ovat erilaisia ja perustuvat eri 
asioihin.

Moni haastateltavista hyödynsi oman taustansa 
tuomaa elämänkokemustaan työskennelles-
sään monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden 
parissa. Koin heissä kaikissa ilmentyvän myös 
luovuutta. Sen ilmenemiskeinot vaihtelivat aina 
musikaalisuudesta tyylitietouteen. Luovuus oli 
usein valjastettu joko vahvistamaan minuutta 
tai sitä käytettiin maailman ymmärtämiseen 
ja sitä kautta identiteetin ja henkilökohtaisen 
kasvun työkaluna. Monet heistä kokivat pys-
tyvänsä taiteen keinoin parhaiten purkamaan 
hämmennystään ja järjestelemään omia ajatuk-
sia moninaisesta taustastaan. 

Moninaisista perhetaustoista, erilaisesta histo-
riastaan ja etnisestä taustastaan johtuen tutki-
mani henkilöt ovat kulkeneet erilaiset tiet mutta 
suurin osa kuvaili tämän hetkistä identiteettiään 
kuitenkin hyvin samankaltaisesti. Rikastuttavien 
kokemusten myötä laajentunut maailmankuva, 
vahvistavat vaikeudet, kansainvälinen perhe 
ja ystäväpiiri luovat heille tilaisuuden kasvaa 
kulttuurisesti tietoiseksi maailmankansalaiseksi. 
He kokevat oppineensa arvostamaan erilai-
sia asioita ja ajattelemaan asioista laajemmin 
kuin ehkä henkilöt, jotka ovat tottuneet liik-
kumaan vain yhden kulttuurin piirissä. Heissä 
esiintyy Tikan listaamat kolmannen kulttuurin 
kasvattien ominaisuudet kuten: ’’empaatti-
suus, ennakkoluulottomuus, innovatiivisuus, 
joustavuus, suvaitsevaisuus, kypsyys, taiteel-
lisuus, puolueettomuus..’’ (Tikka 2004,109.) 
Evoluutiokin todistaa että juuri mukautuvaisuus 
ja joustavuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia 
alati muuttuvassa maailmassa. Uskonkin, että 
heillä ja muilla samankaltaisen taustan omaa-
villa tulee olemaan tulevaisuudessa monella 
tapaa tärkeä rooli Suomalaisen yhteiskunnan 
kehittämisessä. Laajemmassa mittakaavassa 
kulttuurisen tietoisuuden lisääntyminen vähen-
tää rasismia ja negatiivisia asenteita erilaisuutta 
ja vähemmistöjä kohtaan, nämä ominaisuudet 
ovatkin erittäin tärkeitä globalisoituvissamaail-
massa.



38

Tutkimieni henkilöiden kaksikulttuurinen tausta 
ei ensi silmäyksellä tuntunut määrittelevän 
heidän pukeutumistaan juurikaan. Useim-
milla on hyvin länsimaalainen pukeutumistyyli. 
Pinnan alla monikulttuuriset juuret ja elämän-
kokemukset vaikuttivat kuitenkin pukeutumisen 
syihin, tapoihin ja motivaatioon. Yleisesti siistin 
ja huolitellun ulkoasun tunnistettiinkin ole-
van kytköksissä länsiafrikkalaiseen ylpeyteen 
ja status keskeisyyteen. Heidän taustansa ja 
kaksikulttuurisen identiteetin haasteellisuuden 
tuoma kokemus antaa heille itseluottamusta 
ja sitä kautta varmuutta tuoda esille persoo-
naansa pukeutumisen kautta. Laaja ymmärrys 
ja kiinnostus maailmaan vaikuttaa varmasti 
myös heidän valintoihinsa pukeutumisessa. 
Esimerkiksi monet heistä mainitsivat suosi-
vansa laadukkaita luontoa säästäviä materiaa-
leja ja kierrätettyjä vaatteita. Myös vaatteissa 
käytettyjen materiaalien ja kuvioiden merkityk-
sellä ja alkuperällä on merkitystä. Vaatteiden ja 
kankaiden eettisyys kiinnostaa. Suhtautuminen 
vaatteiden ostopäätöksiin ei kuitenkaan ollut 
tiukkapipoista tai ehdotonta, vaan niitä hankit-
tiin yhtälailla ketjuliikkeistä kuin kirpputoreilta-
kin. 

Osa heistä käyttää ja sekoittelee pukeutumi-
sessaan myös rohkeasti eri kulttuureihin liittyviä 
printtejä, koruja ja muita asusteita. Vaatetus 
saattoi myös saada inspiraation musiikista 
tai sosiaalisesta mediasta. Tämän eklektisen 
kokonaisuuden he kokevat kuvastavan moni-
kulttuuriseksi ja kansainväliseksi kokemaansa 
sisintään paremmin kuin suoranaisesti juuri 
länsiafrikkalaiset printit. Globalisaation vaiku-
tukset näkyvät vahvasti, merkityksiä, kuvioita, 
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tilanteet tönäisevät sitä uuteen suuntaan tuo-
den identiteetille lisää kerroksia, voimaa. Nämä 
elämän vaiheet näkyivät myös heidän sisintään 
peilaavassa ulkokuoressa, heidän vaatetuk-
sessaan. Lapsuudessa vanhempien valitsemat 
perinteiset asut voivat nolottaa esiteiniä, joka 
on ympäristön mielipiteelle hyvin altis ja tarve 
sulautua ympäröivään yhteiskuntaan ottaa 
vallan. Teini iän edetessä tämä kääntyy joilla-
kin päälaelleen ja pukeutumisella halutaankin 
erottautua massasta ja korostaa omaa etnistä 
perimäänsä. Myöhemmin identiteetin tasaan-
tuessa viittaukset etniseen taustaansa koettiin 
tärkeänä osana identiteettiä, joskin sen esille-
tuonti tavat vaihtelivat paljon. Kaikki tutkimani 
henkilöt halusivat kuitenkin vaalia molempia 
kulttuuritaustojaan ellei tasapuolisesti niin kui-
tenkin kunnioittaen niitä molempia autenttisena 
osana itseään.

 6.5.2 
Kaksikulttuurisuudesta

Kaikki haastattelemani henkilöt eivät ole kas-
vaneet Oksi-Walterin (2009, 99-101) mää-
rittelemässä varsinaisesti kaksikielisessä ja 
–kulttuurisessa ympäristössä, jossa lapsikuuluu 
perheeseen jonka vanhemmat ovat erikielisiä 
ja tulevat eri kulttuureista. Monissa haastatte-
lemieni perheissä vanhempien ero on johtanut 
siihen, että toisen kulttuurin edustama henkilö 
on ollut etäinen tai poistunut lapsen elämästä 
kokonaan. Tästä voi osittain johtua haastatte-
lemieni kokemat kaksikulttuurisuuden negatii-
viset puolet: ulkopuoliseksi tunteminen suo-
malaisesta yhteiskunnassa ja juurettomuuden 
tunne, joka johtuu pitkälti tietämättömyydestä 
omasta taustastaan. Yleisesti haastattelemani 
henkilöt kokivat kaksikulttuurisuuden kuitenkin 
voimavarana ja rikkautena, sen koettiin olleen 
positiivinen kasvuympäristö. He kokivat saa-
neensa moninaiset ja rikkaat eväät elämään. 

Nekin, joilla ei ollut läheistä kontaktia toiseen 
kulttuuriinsa kasvaessaan ovat hakeneet siitä 
tietoa vanhempana. Kaikki haastattelemani 
henkilöt kokivat tärkeäksi ylläpitää jonkinlaisia 
siteitä molempiin kulttuureihinsa. Olemassa 
olevia siteitä haluttiin vahvistaa tai niiden puut-
teessa niitä haluttiin luoda. Tarve käydä tutus-
tumassa toisen kotimaansa kulttuuriin ja isiensä 
sukulaisiin oli kaikkien mielessä. Tämä matka ei 
kuitenkaan ole heille mikä tahansa lomamatka. 
Matkan tunnistetaan olevan mahdollisesti 
elämää mullistava kokemus ja siihen haluttaan 
valmistautua hyvin. Odotukset matkalta ovat 
suuria niin haastateltaville kuin heidän suku-
laisilleenkin toisessa kotimaassaan. Haasteista 
huolimatta kaikille haastateltaville on itsestään 
selvää lähteä tälle matkalle. Heidän kontaktinsa 
Suomessa asuviin länsiafrikkalaisiin tai toisen 
kotimaansa kulttuuria edustaviin henkilöihin 
vaihteli suuresti. Toiseen kotimaahan suun-
nattu matka ei välttämättä myöskään pitänyt 
sisällään haaveita suhteiden jatkumisesta. 
Benjamin (2014, 84-85) kirjoittaakin: ’’Oman 
kulttuuri-identiteetin löytyminen ei välttämättä 
tarkoita sitä, että yksilö haluaisi olla osallinen 
kulttuuriyhteisössä. Ihminen voi olla tyytyväi-
nen ja varma omasta kulttuuri identiteetistään 
haluamatta ylläpitää yhteisönsä perinteitä tai 
puhua sen kieltä.’’

Haastatteluideni muodostaman elinkaaren 
kautta pääsin tekemään katsauksen kaksi-
kulttuurisuuden vaikutuksesta haastattelemieni 
henkilöiden elämän vaiheisiin aina esiteinistä 
asti, jolloin oma etninen tausta saattaa tun-
tua vieraalta, identiteetti vahvistuu vähitellen, 
kerroksittain. Uudet kokemukset ja haasteet, 
kuten toisessa kotimaassaan vierailu ja ristiriita 
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lainataan ja kierrätetään, ne saavat uusia mer-
kityksiä ja niitä yhdistelemällä luotu kokonai-
suus kertoo heidän identiteetistä, persoonasta 
ja tunteista. 

Perinteisten länsiafrikkalaisten printtien tai asu-
jen pitämistä kaikki haastateltavani vieroksuivat 
tavalla tai toisella. He kokivat ne liian kirjaimel-
lisesti afrikkalaisina ja kantaaottavina. Ne, jotka 
joskus pitivät perinteiseksi länsiafrikkalaiseksi 
luokittelemaan asua, hakivat asukokonaisuu-
teen kontrastia yhdistämällä asun kanssa esi-
merkiksi lapikkaita tai jotain muuta kontrastoi-
vaa asustetta. Pukeutumistyyliään vaihdellen he 
voivat joko sulautua valtaväestöön Suomessa 
tai halutessaan erottautua ja korostaa länsiaf-
rikkalaista perimäänsä. Tasapainoisen ulkoasun 
kokoaminen, jossa nämä molemmat tulevat 
esille on haastavaa. Nukari (2009, 101) kirjoit-
taa tutkielmassaan länsiafrikkalaisista maa-
hanmuuttajista, että pukeutuminen länsiafrik-
kalaisiin vaatteisiin ilmentää maahanmuuttajille 
täysin eri asioita kuin heidän lapsilleen. Toisen 
polven maahanmuuttajille vanhempien synnyin-
maan pukeutumiskulttuuri voi edustaa jotain 
aivan muuta kuin vanhemmilleen eikä tunne-
side ole yhtä voimakas. Afrikkalaisvaikutteisten 
kuosien nostattamaan eettisyys keskusteluun 
suhtauduttiin maltillisesti. Kuten muuhunkin, 
tähänkään haastateltavat eivät suhtautuneet 
mustavalkoisesti. Asioissa on aina kaksi puolta; 
ymmärrettiin niissä piilevä yleistyksen vaara, 
mutta nähtiin myös paljon positiivisia piirteitä ja 
mahdollisuuksia. 

Monet haastattelemani toivat etnistä peri-
määnsä esille eniten juuri hiustyylien kautta. 
Tämä saattaa olla tiedostamaton valinta joka 
perustuu ennen kaikkea käytännöllisyyteen 
hiustyypin huomioon ottaen, mutta joillakin se 
oli myös harkittu ja tiedostettu ’’merkki’’ afrik-
kalaisista tai ainakin mustista juurista. Myös 
hiustyylien vaihtamisen kiivas tahti voidaan 
nähdä mielestäni osana Länsi-Afrikkalaista 
kulttuuria.

Suurin osa kodeista oli hyvin länsimaalaisia ja 
moderneja. Sisustukseen oli kiinnitetty huo-
miota. Toisilla kodin esineistö koostui kuitenkin 
lähes puoliksi länsiafrikkalaisista kankaista ja 
koristeista. Joka tapauksessa kaikkien haas-
tateltavien kodeista löytyi ainakin muutamia 
afrikkalaisia esineitä tai kankaita. Oli havait-
tavissa selkeästi, että ne haastateltavat, jotka 
eivät olleet käyneet toisessa kotimaassaan, 
samaistuivat yleisemmin länsiafrikkalaisiin, 
afrikkalaisiin tai yleisesti etnisiin tuotteisiin. 
Kuntaas ne, jotka olivat käyneet kotimaassaan 
ja joilla oli sinne voimakas kytkös, oli tärkeäm-
pää, että esineet ja kankaat viestittivät juuri 
tämän oman kotimaan kulttuurista.

 6.5.4 Yleisesti

Kaiken kaikkiaan haastateltavani antoivat 
hyvinkin tasapainoisen kuvan elämästään ja 
kahden tai useamman kulttuurin tiimellyksessä 
muodostuneesta identiteetistään.  Pinnan alta 
löytyy varmasti enemmänkin myllerrystä ja 
epävarmuutta oman identiteetin kanssa kuin 
monet heistä antaa ymmärtää. Tämä voi johtua 
osittain vieraskoreudesta. Toisaalta uskon 
että eteen tulleita haasteita ja ongelmia ei 
kaunisteltu kovin paljoa ainakaan tahallisesti. 
Kävin myös suhteellisen monta aihealuetta läpi 
lyhyehkön haastattelun aikana joten haastat-
telun rajallinen aika esti syvällisemmän tutus-
tumisen. Tiesin tämän vaarat mutta halusin 
nimenomaan luoda yleiskuvan haastateltavien 
elämään ja sivuta kaikkia minulle mielenkiintoi-
sia aiheita. Mielestäni sain kattavan katsauksen 
heistä ja heidän tyylistään ja paljon materiaalia 
jonka perusteella suunnittelin kuosini. 

Uskon, että pieni jännityksen tila varsinkin 
ensimmäisissä haastatteluissa vaikutti siihen, 
että en pystynyt tarttua kaikkiin esille tule-
viin kiinnostavin aiheisiin tai osannut oikealla 
tavalla johdatella keskustelua, niin että se 
olisi luonnollisesti jatkunut ja paljastanut uusia 
kerroksia aiheeseen liittyen. Huomasin myös, 
että laajemmasta tutustumisesta opinnäytteeni 
aiheisiin ennen haastattelua olisi ollut hyödyl-
listä. Näin olisin osannut luoda vielä osuvam-
mat kysymykset. Osansa haastattelumateriaalin 
tulkitsemisvaikeuksiin toi hetket, jolloin huoma-
sin vastapuolen empiessä pidempään huonon 
tapani viimeistellä vastapuolen lauseet. Tämä 
saattoi johtaa joissakin tapauksissa haastatel-
tavan hienoiseen johdatteluun.
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7. Prosessi 

Pyrin tässä osuudessa avaamaan kuosiko-
koelmani suunnittelu prosessia. Käyn ensin 
läpi siihen vaikuttaneet taustat ja esittelen sille 
asettamani pyrkimykset. Seuraavassa osuu-
dessa kerron yleisesti suunnitteluprosessin 
kulusta ja avaan jokaisen kuosin suunnitte-
lua erikseen. Idean opinnäytteeni kaltaiselle 
kulttuurien yhdistämiselle kankaan kuvioinnin 
kautta sain jo aikoinani työharjoittelussani 
Ghanassa 2004. Opiskelin siellä kolme kuu-
kautta perinteisiä kankaankuviointi tekniikoita 
paikallisten taiteilijoiden ja tekstiilityöläisten 
opastuksella. Kokemukseni työharjoittelussa 
Ghanassa ja maisterin aikana tekemäni opinnot 
länsimaalaisesta kankaankuvioinnista johtivat 
siihen, että halusin opinnäytteessäni selvittää 
minkälaisia mahdollisuuksia länsiafrikkalaisen 
ja länsimaalaisen kulttuurin yhdistyminen voisi 
antaa kankaankuvioinnille. 

Pyrkimykseni on luoda kuoseja, jotka pohjau-
tuvat perinteiseen länsiafrikkalaiseen kulttuuriin 
ja kankaankuviointimenetelmiin sekä käsitellä 
tätä pohjamateriaalia länsimaalaisen kankaan 
kuviointi menetelmien keinoin ja luovan pro-
sessin kautta muodostaa oman tulkintani. Olen 
kiinostunut selvittää voisiko tämä prosessi 
tuottaa kuoseja, joilla kaksikulttuuriset suoma-
laiset voivat ilmaista taustaansa ja käyttää niitä 
yhtenä keinona identiteettinsä tukemiseen.

Kuosikokoelmani suunnittelun lähtökohtina 
vaikuttavat monet eri asiat, kuten itse haastat-
telumateriaali, haastateltavien tekemät kollaasit 
omasta tyylistään, taustatutkimukseni, muo-

toilu- ja taide taustani sekä omat kokemukseni 
länsiafrikkalaisesta taiteesta ja käsityöperin-
teestä.

Globalisaation sanotaan tuhoavan vähitellen 
kulttuurisen identiteettimme. Haluan vastata 
väitteeseen luomalla kuoseja, joilla juhlistan 
pohjoismaissa esiintyvää kulttuurista moni-
muotoisuutta. Käytän hyväkseni mahdollisuuk-
sia, joita muodostuu kun erilaiset kulttuurit 
yhdistyvät ja luovat vähitellen uuden, kansain-
välisemmän ja moninaisemman yhteiskunnan. 
Kokoelmani vastaa globalisoituvan maailman 
luomiin uudenlaisiin tarpeisiin. Tavanomainen 
jako perinteiseen ja moderniin pukeutumi-
seen on käymässä epärelevantiksi. Ihmiset, 
niin Länsi-Afrikassa kuin länsimaissakin, elää 
nykyään globaalin maailman kansalaisina. 
Moninaiset vaikutteet antavat osansa paikal-
lisiin ihmisiin, heidän identiteettiinsä ja sitä 
kautta luomaamme kulttuuriin. Kulttuurinen 
ympäristö muuttuu niin Länsi-Afrikassa kuin 
länsimaissakin ja vaikuttaa näiden alueiden 
ihmisten pukeutumisen tarpeisiin ja pyrkimyk-
siin. 

Haluan myös haastaa ennakkokäsityksiä afrik-
kalaisesta kulttuurista, siitä kuinka sen kulttuu-
rilliset vaikutteet ovat perinteisesti heijastettu 
ja esineellistetty länsimaalaisessa muotoilussa. 
Minulle on tärkeää, että kuosini erottuvat mark-
kinoilla olevista afrikkalaisvaikutteisista kuo-
seista. Koen suurimman osa näistä kuoseista 
hyvin pitkälle tuotetuiksi ja sen takia yksiulot-
teisiksi. Mielestäni niistä huokuu voimakkaasti 
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23. Mara Hoff mannin kevät mallistosta 2014

Haluan luoda kuoseja, jotka ovat lähempänä 
perinteisiä kankaankuviointimenetelmiä, joita 
olen itsekin opiskellut ja joita arvostan. Pyrin 
löytämään tasapainon perinteisten länsiafrik-
kalaisten viitteiden ja länsimaisten tekniikoiden 
välille. Katsojan ei tarvitse ymmärtää suun-
nittelemieni kuosien alkuperäistä merkitystä 
tai olla kiinnostunut niihin liittyvästä histo-
riasta voidakseen arvostaa niiden visuaalista 
ulkoasua, mutta tutkimilleni henkilöille niiden 
merkitys voisi olla paljon pintakuvioita syväl-
lisempi. Niiden tulisi sopia nykypäivän länsi-
maalaiseen pukeutumiskulttuuriin mutta samalla 
vaalia niiden toisen inspiraation Länsi-Afri-
kan kulttuuria ja perinnettä. Kuosimallistoni 
on tutkinnallinen katsaus länsiafrikkalaisten ja 
länsimaalaisten kankaankuviointi tekniikoiden 
yhdistymisen mahdollisuuksista ja samalla tai-
teellinen tulkintani haastattelemieni henkilöiden 
erityislaatuisista lähtökohdista identiteettinsä 
ja minäkuvansa rakentamiseen. Toivon, että 
suunnittelemani kuosit voivat edesauttaa heitä 
muodostamaan tasapainoisen kulttuuri iden-
titeetin ja tukea heidän pyrkimyksiään oman 
persoonansa esille tuomisessa. He kuvastavat, 
kukin omalla tavallaan tämän taustan omaavia 
suomalaisia myös laajemmassa mittakaavassa.

niiden tietokoneella työstetty alkuperä, jonka 
koen ristiriitaiseksi perinteisten länsiafrikkalais-
ten menetelmien kanssa. Monet niistä luottavat 
voimakkaaseen geometriseen grafi ikkaan ja 
kirkkaisiin väriyhdistelmiin, kuten vieressä ole-
vassa kuvassa.

Antaakseni itselleni täyden vapauden tekniikoi-
den yhdistelemisessä ja värien käytössä päätin 
tulostuttaa kankaat digitaalisesti reaktiivivä-
reillä. Päädyin käyttämään suomalaista Print-
scorpio -yritystä painotyöhön. Lähes uudella 
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24. Länsi-Afrikan kartta johon merkitty maa ja paikka mistä haastattelemieni henkilöiden toinen van-
hempi on kotoisin

Pohjatyöni jälkeen tein haastattelut, joissa 
tutustuin haastateltaviin, heidän näkemyk-
seensä omista juuristaan ja heidän visuaaliseen 
makuunsa. Jo haastatteluiden aikana esille tuli 
monia inspiroivia ajatuksia. Kirjoitin ne ylös ja 
tein joitakin sketsejä niiden pohjalta. Tein kui-
tenkin kaikki haastattelut ensin loppuun ennen 
kuin aloin työskennellä täysivaltaisesti kuosien 
parissa. Aika ja haastatteluiden luoma koko-
naiskuva auttoivat saamaan paremmin pers-
pektiiviä ensi ideoihini ja kokoelmaani kokonai-
suutena. Monet kuosit hioutuivatkin prosessin 
aikana aivan erilaisiksi kuin olin ne alun perin 
ajatellut. 

Tutustuin haastateltavien tyyliin niin haastat-
telun aikana kuin myös sosiaalisen median 
kautta. Keräsin heistä kuva materiaalia ja aloitin 
ideoiden luomisen heidän henkilönsä ympärille. 
Valitsin ideoita ja kuvia kuvapankistani, jotka 
sopivat omaan näkemykseeni heidän persoo-
nastansa ja heidän omiin mieltymyksiinsä ja 
identiteettinsä. Haastateltavien koko ajan muu-
toksessa oleva identiteetti loi myös haasteita 
suunnittelu prosessiin. Pyrin ottamaan jokaisen 
haastateltavan tämänhetkisen tilanteen huo-
mioon kuoseja suunnitellessani. Suunnittelin 

muotoilun alueella liikkuvana aloitin tutustu-
malla vaatetusalalla tällä hetkellä suosittuihin 
kuoseihin ja afrikkalaisvaikutteisiin kuoseihin. 
Tutustuin myös perinteisiin länsiafrikkalaisiin 
kankaankuviointi menetelmiin ja sen historiaan. 
Keräsin samalla kuvapankkia, johon tallensin 
kaikki minua inspiroivat kuosit, ideat ja väri 
yhdistelmät. Järjestin nämä kuvat erilaisiin 
kansioihin eri ideoiden tai tekniikoiden mukaan. 
Halusin värimaailman olevan maanläheinen 
mutta samalla tulevaisuuden trendeihin luo-
taava. Tein pikaisen katsauksen tuleviin muoti-
väreihin vaatetuksen alalla, mutta poimin värejä 
myös perinteisistä länsiafrikkalaisista kankaista 
ja koriste-esineistä.

Ghanassa ollessani tutustuin erityisesti yhteen 
perinteiseen kankaankuviointitekniikkaan, 
vahabatiikkiin. Opinnäyteaihetta suunnitelles-
sani olin suunnitellut tekeväni kuoseilleni pohjia 
tällä tekniikalla. Batiikin tekeminen on kuitenkin 
todella aikaa vievää ja työlästä. Jouduin jät-
tämään tämän suunnitelman ja päätin käyttää 
aiemmin Ghanassa tekemiäni batiikkitöitä. 
Skannasin kaikki potentiaaliset batiikkityöni 
myöhempää käyttöä varten ja lisäsin ne kuva-
pankkiini.
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25. ’’paperinukkemalli ’’ -luonnostelutekniikassa käyttämieni paita- ja kuosimallien viimeiset kappaleet

kuosit haastattelemilleni henkilöille pohjaten ne 
haastatteluista saamaani materiaaliin, yleiseen 
kuvaani heidän henkilökohtaisesta maustaan 
ja tyylistään, samalla kuitenkin toteuttaen omia 
taiteellisia päämääriäni ja näkemyksiäni.
 
Monet käyttämistäni tekniikoista oli minulle 
uusia ja niiden työstö kuvankäsittely ohjelmilla 
vielä uudempaa. Näiden opettelu ja käytän-
töön soveltaminen kokeilun ja erehdyksen 
kautta veivät todella ison lohkon suunnitteluun 
varaamasta ajastani. Näin ollen, minulle jäi 
niukasti aikaa muihin suunnittelun osa-aluei-
siin, kuten esimerkiksi värien suunnitteluun ja 
käyttöön. Aiemmin kuoseja suunnitellessani en 
ollut nähnyt niitä painettuna kankaalle, joten 
en ymmärtänyt kuinka paljon kuosien värit 
’’sammuvat’’ kun ne siirtää valaistulta ruu-
dulta huokoiselle kankaalle. Tilasin kankaista 
printtifirmalta mallikappaleen, jossa huoma-
sin tämän efektin mutta aika ei enää riittänyt 
näin kattavan virheen korjaamiseen. Kirkastin 
kuosien värimaailmaa sen verran kuin nopeasti 
pystyin. Kuosien viimeistelyyn ja väripinto-
jen suunnitteluun olisinkin tarvinnut enemmän 
aikaa. Luovassa prosessissani koin myös itse 
hakevani koko ajan, tasapainoa länsimaalaisten 

ja länsiafrikkalaisten vaikutusten välillä. Halu-
sin, että tämä herkkä tasapainoilu näkyisi myös 
lopullisissa tuloksissa.

Loin haastateltavan tekemän kollaasikuvan 
päälle kuvan hänestä itsestään. Testasin näin 
erilaisia kuosi-ideoitani. Käytin tätä lhahmoa 
tavallaan paperinukkena, jolle sovitin erilai-
sia kuosi ideoita ja nopeitakin sketsejä. Piir-
sin paidoista ja niiden kuosi-ideoista nopeita 
sketsejä. Skannasin ne koneelle ja kokeilin 
’’pukea’’ niitä kollaasikuvan päälle tekemälleni 
’paperinukelle’. Pystyin tämän kautta hahmot-
tamaan paremmin kokonaisuuden ja arvotta-
maan ideoita monelta kantilta. Näin, sopiiko 
kuosi-ideani yhteen heidän oman tyylinsä 
kanssa mutta myös sen, sopiiko se heidän 
yleiseen habitukseensa. Tämän luonnoste-
lutekniikkani kautta pystyin myös nopeasti 
näkemään minkälaisia osia tai kuoseja sopisi 
samaan paitaan ja miten ne tulisi asetella. Yri-
tin käyttää kuoseissani mahdollisimman monia 
eri tekniikoita, joiden lopputulokset kuitenkin 
sopisivat toisiinsa. Myös värien käytössä mietin 
kuosi kokoelman kokonaiskuvaa. Halusin, että 
ne näyttäisivät hyviltä myös yhdessä esitettyinä 
ja kompensoisivat toisiaan.
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27. Nigerian Yoruba-kansan helmikirjailtu liivi. 
1900 -luvulta

Koin että Matida, kuten monet saman taustan 
omaavat ikäisensä, oli hetkittäin hävennyt-
kin erilaisuuttaan ja halunnut korostaa erityi-
sesti länsimaista puolta itsestään. Asiat olivat 
kuitenkin muuttumassa ja Matida oli saanut 
uutta perspektiiviä ja varmuutta kaksikulttuuri-
seen identiteettiinsä. Pyrin voimistamaan tätä 
tunnetta ja luoda hänelle nuorelle soveltuvan 
ja katu-uskottavan kuosin, joka olisi värikäs 
mutta ei yliampuva. Matidalle aioin luoda minun 
versioni modernista afrikkalaisvaikutteisesta 
kuosista, joka on trendikäs ja vetoaa nuor-
ten makuun. Toivoin sen eroavan markkinoilla 
olevista afrikkalaisvaikutteisista kuoseista ja 
tuntuvan henkilökohtaisemmalta. 

Matida piti erityisesti koruista ja Senegalista 
tuomistaan helmistä, joten aloin etsiä inspi-
raatiota länsiafrikkalaisista helmikirjailutöistä, 
naamioista ja koriste-esineistä. Lisäksi inspi-
raationi pohjaksi otin perinteiset ommelteknikka 
kankaat ja modernin viivapiirustuksen, joka 
kattoi koko kankaan pinnan tasaisesti pienillä 
viivoilla. Näin näiden pohja inspiraatioiden 
yhdistelmässä mahdollisuuksia ilmentää helmin 
kirjailtua pintaa uudella tavalla. Matidan kollaa-
sissa vaikuttavinta oli kankaiden tummansä-
vyiset ja dramaattisetkin värit ja halusin luoda 
omaan kuosiini saman tunnelman kuitenkin 
unohtamatta nuorelle tytölle sopivaa keveyttä ja 
raikkautta. 

Testasin erilaisia tekniikoita ja päätin maalata 
käsin Matidan kuosin pohjan ja jatkaa värittä-
mistä koneella. Suunnittelin ja maalasin kuo-
sin raporttiin käsin ja skannasin sen koneelle. 
Kuten aina käsinmaalatut tai piirretyt työt, se 
teetti paljon korjaustyötä kuvankäsittelyn kei-
noilla, jotta sain raportin oikeasti toimimaan ja 
kuvan jatkumaan tarkasti. Käytin paljon aikaa 
myös värien valitsemisessa. ’’Paperinukke-
malli’’ auttoi myös kuosien mittasuhteiden 
päättämisessä. Halusin, että kuosi olisi näyt-
tävä mutta ei kuitenkaan liian suureellinen nuo-
ren tytön päällä. Päädyin tekemään taustalle 
pantterikuvion, koska tiesin sen olevan Matidan 
suosikkikuosi ja se toi kuosiin sopivasti tren-
dikkyyttä. 

Viitteet Länsi-Afrikkaan olivat hienoisia mutta 
kuosi oli selkeästi afrikkalaisvaikutteinen. Vii-
voituksen muodostamat kuviot tulivat yhtälailla 
inspiraationani käyttämästäni viiva piirustuk-
sesta kuin helmikirjailluiden koriste-esineiden 
yksityiskohdista. Olin tyytyväinen lopputulok-
seen mutta olisin halunnut värien loistavan 
enemmän.

 7.1.1 Matidan kuosi

26. Ommeltekniikalla kuvioitu ja indigolla värjätty 
kangas St.Louis:ista Senegalista. 1900-luvulta

’’afrikkalaisvaikutteisten kuosien 
ostopäätökseen vaikuttaisi Matidalla sekä 
muodinmukaisuus että viittaus omiin 
juuriin.’’
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32. Matidan kollaasi ja ’’paperinukkemalli’’ jota käytin sketsaus tekniikkanani

31. Jatko työstö kuvankäsittelyohjelmilla30. Matidan kuosin käsinmaalaaminen raporttiin

28. Yoruba Nigeria. 1800-1900 luvulta 29. Inspiraationani käyttämäni Minakini-tapetti







48

Jamesin kuosi oli haasteellinen, koska pyrki-
mykseni oli tehdä hänelle kuosi, joka leikkisi 
hiuksenhienolla rajalla länsiafrikkalaisen ja 
länsimaalaisen välissä. Kaavailin siihen myös 
viittauksia moniin eri tyyleihin ja kulttuureihin. 
Hienovaraisten ja yksinkertaisten visuaalisten 
vihjeiden toteuttaminen on aina haastavinta. 
Lähdin etsimään inspiraatiota yleisesti län-
siafrikkalaisesta visuaalisesta maailmasta enkä 
niinkään kankaankuviointitekniikoista. James on 
hyvin kiinnostunut tatuoinneista, joten tarkaste-
lin länsiafrikkalaisia tatuointeja, arpitatuointeja 
ja muita koristautumiskeinoja kuten ihomaa-
lauksia, jotka ovat kaikki osa monien eri kult-
tuurien historiaa Länsi-Afrikassa. Takaraivossa 
muistin Jamesin mieltymyksen hawai-paitoihin 
ja kulttuurien yhdistelemiseen, joten päädyin 
yhdistämään nämä kaksi ideaa. Suunnittelin 
länsiafrikkalaisvaikutteisen hawaijipaidan. 

Piirsin nopeasti suhteellisen perinteisiä kuk-
kia, skannasin ne ja muodostin niistä koneella 
raporttin. Loin ihomaalausta jäljittelevän aal-
toilevan pinnan raaputtamalla maalia kalvo-
pinnalta, muokkasin sen koneella raporttiin 
ja toin sen kukkakuosin päälle. Tuodakseni 
aaltopintaan ryhdikkyyttä loin siihen jo raapu-
tusvaiheessa pystysuoran viivan, jota myö-
hemmin korostin värillä. Kalvon skannauksessa 
huomasin kalvon muodostavan kolmiulotteisia 
varjoefektejä, jos en litistäisi sitä skanneriin 
liian tiukasti ja halusin hyödyntää tätä efektiä 
kuosissani, joka muutenkin leikitteli erilaisilla 
kerrostumilla. Yritin muokata aaltoilevaa pin-
taa koneella mahdollisimman vähän, jotta en 
menettäisi tätä efektiä. Jo pelkkä värisävyn 
muutos aiheutti sen että menetin varjot. 
Päätin pitäytyä alkuperäisessä värissä 
muokaten vain sen tummuutta. 

 7.1.2 Jamesin kuosit

’’James voisi pitää afrikkalaisvaikutteista 
kuosia osana vaatetustaan, jos se ei 
olisi voimakkaasti yhteen kulttuuriin 
sidoksissa ja sulautuisi osaksi hänen 
omaa tyyliään.’’

35. Karamojong nainen selässään arpitatuointi. 
Länsi-Afrikka 1930-luku

36. Nyangatom mies. Etiopia
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Koko paidan kuosiksi kukkakuosi oli mielestäni 
jotenkin liian sekava. Jamesin tarina myös loi 
myös niin paljon mielenkiintoisia ideoita, että 
halusin luoda toisenkin kuosin niiden pohjalta. 
Tein toisen kuosin Jamesin paidan selkään 
Ghanassa tekemäni vahabatiikkikuosin poh-
jalta. Skannasin vahalla maalatuista täplistä 
koostuvan vahabatiikki työni, muutin sen värit 
kukkakuosiin sopivaksi ja rakensin raportin niin, 
että se muodostui kahdesta toisiaan peilaa-
vasta kuviosta. Hain tässä kuosissa viittauksia 
niin afrikkalaisiin arpitatuointeihin(kuva 28.), 
Australian alkuperäiskansojen taiteeseen kuin 
asetelmaltaan myös länsimaihin. 

Näiden kahden suunnittelemani kuosin yhteis-
vaikutus kuvastaa hyvin niitä tavoitteita, joita 
minulla oli tarkoitus Jamesin paidalla kuvata. 
Saavutin mielestäni kuoseissa pyrkimykseni 
viitata hienostuneesti eri kulttuureihin ja niissä 
on nähtävissä kamppailuni hiuksenhienon 
tasapainon saavuttamiseksi. Olen lopputulok-
siin tyytyväinen mutta muokkaisin vielä kuosien 
värejä paremmin toisiinsa sopiviksi.  

37. Jamesin kollaasi ja ’’paperinukkemalli’’, jota 
käytin sketsaus tekniikkanani

38. Yksityiskohta vuonna 2004 Ghanassa teke-
mästäni batiikki työstä, josta jatkotyöstin Jamesin 
toisen kuosin

39. Jamesin kukkakuosin sketsausta
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’’Mansalille paras tapa sopeutua, oli 
löytää elämässään vaikuttaneista eri 
kulttuureista kultainen keskitie.’’

’’Mukautuminen aina tilanteen mukaan 
on tapa kuulua joukkoon.’’

 7.1.3 Mansalin kuosi

Varsinkin Amerikan markkinoilla afrikkalaisvai-
kutteisten kuosien pohjana on usein käytetty 
historiallista länsiafrikkalaista kente-kangasta. 
Halusin tehdä siitä oman versioni, koska olin 
alku ideoinnin aikana huomannut visuaalisen 
yhteyden ihmisen genomi-kartan rakenteen ja 
perinteisten kente-kankaiden kuvioiden välillä 
ja koin tämän erityisen mielenkiintoiseksi. Näin 
geenikartan toistuvissa värialueissa ja tavassa, 
jolla ne asemoituina toistensa kanssa, muo-
dostuvan suurempia tavallaan sattumanvaraisia 
väri ja kuvio kokonaisuuksia, samaan tapaan 
kuin eri väripalkeista kudotussa kente-kan-
kaissa. Nämä yhtäläisyydet ovat nähtävissä 
parhaiten Ewe-kansan taiteellisesti vapaiden 
kente-kankaiden kanssa. Tunnetuimpia ovat 
Ashantien kente-kankaat, joiden voimakkaita 
perusvärejä ja järjestelmällisiä ja kovia geo-
metrisia kuvioita on käytännössä suoraan kopi-
oitu tai käytetty laajasti afrikkalaisvaikutteisissa 
kuoseissa. 

Minun viittaukseni kente-kuosiin ei ole itses-
tään selvä ja pidin juuri tästä tavallaan salape-
räisestäkin lähtökohdasta kuosin suunnitteluun. 
Kuosin käyttäjät ja katselijat saisivat luoda 
oman käsityksensä mitä kankaassa näkevät 
ja mikä tekee siitä afrikkalaisvaikutteisen, vai 
tekeekö mikään. Kuosieni ei tarvitse välittää 
kirjaimellisia viestejä antaakseen tunteen sen 
sisällöstä. Katsojan mielikuvitukselle ja tulkin-
nalle on jätettävä tilaa. Työstin kuosin pitkälti 
geenikartan pohjalta maalaamalla ja loin kuviot 
lähinnä väreillä ja niiden asettelulla. Värivalinnat 
poimin pitkälti väreistä, jotka tausta tutkimuk-
seni mukaan vaikuttavat muodissa lähitulevai-
suudessa. 

Kuvainnollisesti kuosi kertoo geneettistä tari-
naa hänen monikulttuurisesta taustastaan ja 
tavasta, jolla hän muuntaa identiteettiään kuin 
kameleontti eri kulttuuriryhmien ja tilanteiden 
välillä toimiessaan. Kuosista tuli ehkä hie-
man liian synkkä ja jos aika olisi riittänyt olisin 
varmasti muokannut taustavärin ja kuvioiden 
värien suhdetta. Myöskään Mansalin paidan 
kaulukseen ja nappilistaan käyttämäni Eli-
nalle suunniteltu kuosi ei ollut mielestäni paras 
mahdollinen pari Mansalin kuosille. Jos aika 
olisi riittänyt olisin tehnyt hänelle vielä toisen 
kuosin. 44. Ewe-kansan kente-kangas josta otin inspiraa-

tiota
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45. geenikartta: ’’Ihmisen genomi tarkoittaa 
kaikkea ihmisen DNA:han koodattua perintöai-
nesta geenit mukaan lukien’’ (Ihmisen genomi/
wikipedia)

46. Mansalin kuosin käsin maalaamista 48. Mansalin kollaasi ja ’’paperinukkemalli’’, jota 
käytin sketsaus tekniikkanani

47. Dna-kartta, josta otin inspiraatiota
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 7.1.4 Elinan kuosi

’’Elina kokee tärkeänä, että alkuperäiset 
kankaankuviointi ja kirjomistekniikat ja    
-taidot eivät häviä, ja että niitä osataan 
arvostaa.’’

’’Kirjavasta etnisestä tyylistään 
huolimatta Elina kertoo kokevansa 
kuitenkin erilaista ylpeyttä, kun 
pukeutuu afrikkalaiseen printtimekkoon. 
Hänen mielestään katukuva Suomessa 
on monotoninen ja tylsä ja olisi 
hienoa, jos ihmiset toisivat enemmän 
kulttuuriperimäänsä esille.’’

Elina rakastaa erilaisia etnisiä kuoseja. Hän oli 
pitkään kokenut itsensä enemmänkin puo-
liksi maailman kansalaiseksi kuin puoliksi länsi 
afrikkalaiseksi. Oma kulttuuriperimä oli kui-
tenkin alkanut tuntua koko ajan tärkeämmältä 
ja selkeämmältä, joten halusin tehdä hänelle 
kuosin, joka olisi tunnistettavasti länsiafrikka-
lainen ja edesauttaisi näin hänen matkaansa 
kohti juuriaan. Päädyin käyttämään pohjana 
Ghanassa tekemääni mustavalkoista vahaba-
tiikkikangasta. Sen selkeä graafinen ulkoasu loi 
lukemattomia muookkausvaihtoehtoja.  Se sopi 
hyvin Elinan mieltymykseen mustavalkoisista 
kuvioista ja sen vahabatiikille tunnusominainen 
halkeillut pinta kuvio loi selkeän viittauksen 
perinteisiin tekniikoihin, jotka hän koki merki-
tyksellisenä. 

Manipuloin alkuperäistä batiikkikuosia luoden 
erikokoisia ja eripäin olevia kolmioita. Ase-
tin koneella mustista ja valkoisista kolmioista 
muodostuvaa batiikkipintaa läpikuultavina 
kerroksina päällekkäin, jolloin ne loivat myös 
eri sävyjä. Pyrin tekemään tasaisesti kuvioi-
dun pinnan, jossa olisi kuitenkin rytmi. Halu-
sin tehdä siitä mahdollisimman pienikuvioisen 
menettämättä kuitenkaan vahan rakoilusta 
aiheutuneiden hiushalkeamien näkyvyyttä. 
Isompana pintana kuvio kuitenkin vilisi hieman 
silmissä ja loin siihen samalla lailla pohjama-
teriaalia muokaten kuvioboordin, joka rauhoitti 
yleisvaikutelmaa ja loi rakennetta. 

Muokatessani testiprintin jälkeen tiedostoja 
tein virheen ja lähetin printtifirmaan tiedoston, 
jossa boordi oli liian suuri. Huomasin virheen 
vasta valmiissa kankaassa. Jos aikaa olisi ollut 
enemmän olisin korjannut virheeni, muokan-
nut vielä kuosin mittasuhteita ja huomioinut 
paremmin rajaa kuosin ja boordin välillä. Paitaa 
ommeltaessa koitimme mallimestarin kanssa 
parhaamme mukaan korjata liian leveää boor-
dia leikkaamalla sen omaksi kappaleekseen, 
jolloin pystyimme kaventamaan sitä tasaisesti 
molemmilta puolilta. 

51. Alkuperäinen vuonna 2004 tekemäni vaha-ba-
tiikki työ, jota käytin Elinan kuosin pohjana

52. Perinteinen asumus. Burkina Faso
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54. Elinan kollaasi ja ’’paperinukkemalli’’, jota käytin luonnostelutekniikkanani

53. Tunika, löydetty Cameroonista 1978,  luultavimmin valmistettu Nigeriassa
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Kaisla oli käynyt läpi pitkän ja kivikkoisenkin 
tien identiteettiään etsien ja taustansa kanssa 
sinuiksi tullen. Hän oli välillä voimakkaasti 
korostanut sen länsiafrikkalaista puolta ja 
välillä asettanut sen taka-alalle. Voimakkaasti 
koettu juurimatka oli takanapäin ja sen sulattelu 
kesken. Viimeaikoina hän ei ollut pukeutunut 
afrikkalaisvaikutteisiin vaatteisiin, koska kertoi 
kokevansa tällä hetkellä juurensa syvällisemmin 
ja hakevansa vielä keinoa ilmaista tätä vaate-
tuksen keinoin.

Halusin luoda hänelle rauhallisen ja juurevan 
kuosin, jossa olisi joku yllättävä persoonalli-
nen käänne. Matidan kuosia tehdessäni olin 
huomannut, kuinka käyttämäni maalaus tek-
niikka loi samanlaista jälkeä kuin olin nähnyt 
taustatutkimuksen aikana tärkkelystekniikalla 
tehdyissä perinteisesti indigolla värjätyissä 
kankaissa. Päätin siis käyttää samaa tekniikkaa 
mutta jatkotyöstää sitä erilailla kuin Matidan 
kuosissa, jossa viitettä tärkkelystekniikkaan ei 
näe sen värityksen takia. Piirsin ja maalasin 
kuosin pohjan taas suoraan raporttiin. Jatkoin 
raportin viimeistelyä koneella. Se olikin tällä 
kertaa entistä vaikeampaa, koska olin tahal-
lani luonut kuosiin eri tummuus sävyjä, jotka 
vahvistivat viitettä tärkkelys tekniikkaan mutta 
loivat raportin kautta paljon ongelmia isompana 
pintana nähtynä. Myös jotkut piirtämäni kuviot 
olivat liian esiinpistäviä ja loivat jatkuessaan 
isommalla pinnalla ongelmallisia raitoja, joten 
päätin poistaa ne. Halusin kuosiin myös vaih-
telua tekniikan kautta, joten päädyin tuomaan 
niiden päälle osia tekemistäni vaha- ja sol-
mubatiikki töistäni. Muokkasin näiden töiden 
värimaailman sopimaan kuosin indigoa mukai-
lemaan väritykseen ja muokkasin ne sopimaan 
saumattomasti kuosin päälle. 

Halusin tuoda paitaan Kamerunin värejä. 
Kokeilin monia eri tapoja mutta päädyin käyt-
tämään muidenkin paitojen kauluksissa ja 
nappilistoissa käyttämääni Jamesin paitaan 
suunnittelemaani batiikkikuosia, jonka värjäsin 
Kamerunin perinnevärien mukaan ja pienensin 
sitä vähän, jotta kaikkia värejä osuisi kapeaan 
nappilistaan. Paidassa yhdistyessään nämä 
kaksi kuosia luo sopivan taiteellisen ja uniikin 
vaikutelman kantajansa räväkkään persoonalli-
suuteen vastaten. Mielestäni paita sopi Kais-
lalle hyvin. 

 7.1.5 Kaislan kuosi

’’Asun pitää luonnehtia ensisijaisesti 
häntä itseään eikä vain hänen juuriaan’’

’’Kaisla miettii, että ehkä hänen 
oma tyylinsä hakee nyt uutta 
ilmenemismuotoaan, tasapainoa 
afrikkalaisuuden ja länsimaalaisuuden 
välille’’

57. Tärkkelys tekniikalla valmistettu ja indigolla 
värjätty kangas 1960-luvulta
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61. Kaislan kuosin käsin maalaamista raporttiin

58. Kamerunilainen asu perinne väreissä

62. Kakkoskuosin raportti

60. Kaislan kollaasi ja ’’paperinukkemalli’’, jota 
käytin sketsaustekniikkanani

59. Kuosin pohjana käyttämäni solmubatiikkityöni







64

 7.2 Paitapuseroiden 
suunnittelu ja prosessi 
kuvaus

Kuosikokoelmani esittelyä varten halusin tuot-
taa suunnittelemistani kuoseista painetuista 
kankaista paitapuserot, jotka kuvaisin haasta-
teltavien päällä valokuvaus-studiolla. Pelkkä 
kuosien suunnittelu ei tuntunut riittävältä. Koin 
tärkeänä ja opinnäytteeni henki tavallaan vaati, 
että tämä taustatutkimukseni ja haastateltavien 
kanssa tekemäni ’’tutkimusmatkailu’’ konkre-
tisoitui lopulta käsinkosketeltavaan muotoon, 
jossa inspiraationi lähteet ja niistä luodut lop-
putulokset kohtaisivat fyysisesti. Tuntui tär-
keältä, että saisin nähdä käytännössä, kuinka 
suunnittelemani kuosit sopivat juuri niille ihmi-
sille, joille ne suunnittelin. Koska kuosisuun-
nittelu on vielä minulle hyvinkin uusi muotoilun 
ala, koin että koko prosessin hallitseminen 
kuosikokoelman suunnittelusta vaatetukseen 
asti opettaisi minulle eniten kuosisuunnittelun 
realiteeteista. Joutuisin näin ottamaan alusta 
asti huomioon kaikki vaiheet painamisesta, 
ompeluun ja valmiin tuotteen käyttöön ottoon 
asti. Joutuisin ottamaan jo kuosia suunnitel-
lessani huomioon sen käyttökohteen ja sen 
tuomat vaatimukset. 

Paitojen tuottamista varten otin yhteyttä muu-
tamaan Helsingin seudulla olevaan vaate-
tusalan kouluun. Kirjoitin lyhyen kuvauksen 
opinnäytteeni aiheesta, kuosikokoelmastani, 
toiveestani saada suunnittelemani kuosit 
paidoiksi asti ja kysyin mahdollisuutta yhteis-
työhön opiskelijoiden kanssa. Sähköpostini 
tuottikin yllättävän nopeasti tulosta ja löysin 
taitavan ja kiinnostuneen opiskelijan toteut-
tamaan paitapuserot. Stadin aikuisopistossa 
vaatetusalan erikoisammattitutkintoa opiskeleva 
Suvi Virtanen toteuttaisi paitapuserot osana 

mallimestarin pakollisia opintojaan. Kartoitimme 
molempien tarpeet ja toiveet niin ammatillisten 
pyrkimysten kuin opintoihin liittyvien määreiden 
saavuttamiseksi. Kaavoitus ja istuvuus ovat 
ensisijaisen tärkeitä hänen työssään, joten 
paitojen mallit nousivatkin suurempaan osaan, 
kuin olin suunnitellut. Ryhdyimmekin heti suun-
nittelemaan miten saisimme valmistettua kai-
kille, hyvin erikokoisille ja ikäisille, kuvattaville 
sopivat paidat. Teimme projektisuunnitelman, 
sovimme alustavasta aikataulusta ja valitsimme 
kankaan, jolle painattaisin suunnittelemani 
kuosit painofirman lähettämistä kangasmal-
leista. 

Vaatesuunnittelukin on minulle suhteellisen 
uutta. Etsin ideoita paitojen malleihin haasta-
teltavien omasta tyylistä ja paitamalleja yleisesti 
internetistä. Etsin kunkin paitaa kuvaavat kuvat. 
Halusin kuitenkin muokata niistä omanlai-
seni, joten kerroin mallimestarille joko kuvin tai 
sanoin minkälaisia muutoksia malliin halusin. 
Kuhunkin valitsemaani malliin vaikutti kuvatta-
van ikä, ruumiinrakenne, haastatteluissa esille 
nousseet omat mieltymykset, heidän lempi-
vaatteensa ja sosiaalisessa mediassa heistä 
näkemäni kuvat. Tietämättömyyteni alasta tuli 
esiin muutamassa väärinkäsityksessä mal-
limestarin ja minun kommunikoinnissa. En 
osannut käyttää paitoja hänelle kuvaillessani 
alalle kuuluvia oikeita ilmauksia tai sanoja. 
Myös lähettämäni kuvamateriaali paitojen mal-
leista oli hänelle hämmentävää. Lähetin hänelle 
kahdenlaista materiaalia, joista toisen oli tar-
koitus esittää kyseisen paidan mallia ja toinen 
oli nopeasti tehty ’’paperinukke’’ kollaasikuva, 
jonka olin tehnyt lähinnä omaa kuosisuunnit-
teluani varten, mutta halusin mallimestarinkin 
saavan aikaisessa vaiheessa kokonaiskuvaa 
myös kuoseista. Mallimestari oli kuitenkin 
ottanut kaavoihinsa mallia juuri tästä kollaasi-
luonnoksesta. Onneksi huomasimme väärinkä-
sitykset ajoissa, eikä ne vaikuttaneet valmiisiin 
paitoihin, mutta lisäsivät hänen työmääräänsä. 

65. Kaavoituksen alkumetrit
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Kaikkien yksityiskohtien sopimiseksi ja toi-
siamme ymmärtääksemme tapaamiset malli-
mestarin kansa venyivätkin pitkiksi. Suunnit-
telimme kaikista paidoista hieman eri mallisia. 
Pyrin kuitenkin siihen, että ne muodostavat 
yleisvaikutelmaltaan yhteneväisen kokoelman. 
Ne toistavat samaa suunnittelu mallia, jota 
käytän kuoseja suunnitellessanikin, paidat ja 
kuosit ovat yksilöllisiä mutta samalla toisensa 
huomioon ottavia. Teen jokaisen haastatelta-
van paidasta yksilöllisen niin printin kuin paidan 
mallin ja istuvuudenkin kannalta. Projektin 
edetessä mallimestari auttoi myös kankaiden 
menekkien arvioimisessa ja leikkuusuunnitel-
man tekemisessä, sain häneltä myös ohjeet 
haastateltavien mittaamiseen. Yksilölliset pai-
tamallit ja niiden istuvuuden varmistaminen toi 
projektiin useita lisä vaiheita. Mittasin haasta-
teltavat henkilöt haastattelun yhteydessä mal-
limestarin ohjeiden mukaan. Mittojen pohjalta 
mallimestari kaavoitti ja ompeli paidat.

Kuvat: 66-68. Paitojen valmistusta

Myöhemmin paitojen ollessa lähes valmiita 
järjestin välisovitukset jokaisen kuvattavan 
henkilön kanssa erikseen. Välisovituksessa 
mallimestari sovitti paidat heidän päälleen, 
sovimme yhdessä paitoihin tarvittavat muu-
tokset ja hän ompeli ne valmiiksi. Muutaman 
paidan istuvuudessa ilmeni ongelmia, koska 
mittojen ottamisesta oli kulunut jo muutama 
kuukausi. Haastateltavien painot olivat ehti-
neet vaihdella paljonkin ja muutamaan paitaan 
jouduttiin leikkaamaan uusia osia. Onneksi olin 
painattanut ylimääräistä kangasta jokaisesta 
printistä, joten kangas riitti korjauksista huo-
limatta. Kokonaisuudessaan paitoihin liittyvä 
suunnittelu prosessi ja erilaiset tapaamiset 
veivät yllättävän paljon aikaani. Aikataulullisesti 
tämä paitojen suunnittelu ja ompelu osui juuri 
kuosien suunnittelun kanssa päällekkäin ja loi 
haasteita organisoida kaikkia palapelin osasia 
yhtä aikaa samalla kun keskityin kousien suun-
nitteluun ja valmistamiseen. 

Kun olin suunnitellut kuosini, tulostutin printti-
firmalla testipalan jokaisesta kuosistani. Tämän 
pohjalta korjasin yleisesti kuosien kirkkautta, 
muutamaa väriä ja muutaman kuosin mittasuh-
teita. Tein tilaukseni, mutta jotain meni vikaan 
printtauksessa ja kankaiden värit tulostuivat 
virheellisinä. Firma myönsi sen olleen heidän 
vikansa ja kankaat tulostettiin uudelleen. Tämä 
aiheutti kuitenkin yli viikon viivästyksen aika-
tauluun. Toisella printtaus kerralla vain yhteen 
kankaaseen tuli pieni virhe, joka ei onneksi 
hankaloittanut suuresti paitojen ompelua. Jälki-
käteen ajateltuna, väärinkäsitysten estämiseksi, 
minun olisi kannattanut piirtää tarkat kuvat 
jokaisesta valmistettavasta paidasta yksityis-
kohtineen itse. Myös haastateltavien mittaus ja 
paitojen valmistus olisi täytynyt hoitaa lähem-
pänä toisiaan.

Otin tämän hyvänä opetuksena esityskuviin ja 
informaation kulun tärkeydestä, varsinkin kom-
munikoidessa eri alan ihmisten kanssa, joiden 
kanssa ei ole vielä syntynyt yhteisiä toiminta-
malleja.
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Jo ennen haastatteluita ja kuosien suunnittelua 
aloitin valokuvaajan etsinnän projektilleni. Kir-
joitin lyhyehkön selvityksen, jossa kerroin pro-
jektini pää idean ja valokuvauksen tarkoituksen. 
Kyselin ystäviltä ja tutuilta mahdollisia kuvaa-
jia ja lähestyin heitä selvityksen kera. Kävin 
tapaamassa kuvaajaa, joka joutuikin sitten 
vetäytymään projektista aikataulu ongelmien 
takia. Oli vaikea löytää ammattilainen, joka 
tekisi kuvauksen ilmaiseksi. Otin yhteyttä myös 
Aalto-Yliopiston valokuvauksen koulutusohjel-
man amanuenssiin ja sitä kautta valokuvauksen 
oppilaisiin. Ensin kovinkin haastavalta vaikutta-
nut kuvaajan etsintä päätyi huojennukseen, kun 
löysinkin lopulta monta ehdokasta. Sain vih-
doin valokuvausosastolta muutaman kiinnos-
tuneen vastauksen. Samaan aikaan, jo paljon 
aiemmin kontaktoimani kuvaaja ilmoitti halua-
vansa tehdä kuvauksen ja päädyin työsken-
telemään hänen kanssaan. Kuosikokoelmani 
kuvaus tapahtuisi Paavo Lehtosen valokuvaus 
studiolla Helsingin Vallilassa. Lehtonen piti 
projektiani mielenkiintoisena ja koki ajatuksen 
päästä kuvaamaan tavallisia ihmisiä mallikuvien 
sijaan virkistävänä. Sain tuttavani kampaa-
ja-meikkitaiteilija Sumi Morenon ja maskee-
raaja Jenni Penttisen tekemään kuvaukseen 
meikit ja hiukset. Stailaukseen pyysin yhden 
haastateltavani James Cokerin avuksi. 

Olin yhteydessä moneen otteeseen kaikkiin 
projektiin kuuluviin ennen kuvauksia. Etsin 
internetistä malleja meikeistä ja kampauksista, 
joita ehdotin kampaaja-meikkitaiteilijoille. Etsin 
myös ideoita kuvauksen tyylistä ja stailauk-
sesta ja ideoideni pohjalta kävimme niitä läpi 
Jamesin kanssa. Tapaamisen tulokset esittelin 
myöhemmin kuvaajalle. Selvitin kaikille projek-

 7.3 Valokuvauksen 
suunnittelu ja toteutus

77.

78.
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jännittävä ja hauska. Koin myös onnistuneeni, 
kun he aloittivat keskusteluita taustoistaan ja 
kokemuksistaan. Keskusteluita käytiin pienem-
missä ryhmissä ja koko porukalla. Kuvauksissa 
studiolla vallitsi rento ilmapiiri, jossa kaikilla 
projektin henkilöillä oli mahdollisuus kuvausten 
lomassa tutustua toisiinsa. Tarjosin kuvauk-
sissa koko porukalle, ikään kuin palkaksi pro-
jektiin osallistumisesta, valmistamaani lounasta 
ja jälkiruokaa. Aika tuntui loppuvan kesken ja 
sovimmekin järjestävämme vielä uuden tapaa-
misen, jossa voisimme muistella yhteisestä 
kokemuksesta ja tutustua toisiimme paremmin. 

tissa mukana oleville yhteisen vapaanpäivän, 
jolloin kuvaus voitaisiin suorittaa. Kävin tapaa-
massa kuvaajaa studiolla noin kuukautta ennen 
kuvauksen ajankohtaa. Sovimme tarkemmasta 
aikataulusta ja lopullisesta kuvaustyylistä. 
Kuvista tulisi enemmänkin henkilökuvia haas-
tateltavista heille suunnittelemissani paidoissa 
kuin muotikuvia. Pyysin haastateltavien otta-
maan kuvauksiin mukaan housuja, hameita, 
kenkiä ja asusteita omasta vaatekaapistaan, 
joiden he uskoivat sopivan paidan kanssa. 
Kuvauksissa sitten sovin yhdessä stailaajan ja 
kuvattavan henkilön kanssa, mitä kukin pukee 
ja mitä asusteita käytetään. 

Kuvauksissa oma työni ja opinnäytteeni aikana 
tekemäni yhteistyö kaikkien mukana olleiden 
tekijöiden välillä huipentui tähän päätösta-
pahtumaan. Projektipäällikkönä olin vastuussa 
kaikista kuvauksen osa alueista. Koitin seurata 
kuvattavaa henkilöä aina meikistä, stailauk-
sen kautta itse kuvaus tilanteeseen, ohjata tai 
vetäytyä sivuun tarpeen tullen. Oli mielenkiin-
toista huomata kuinka eri ihmiset reagoivat 
kameran edessä oloon. Jotkut hermostuivat 
lisä katseista ja jotkut kaipasivat kannustusta 
ja rennon ilmapiirin luomista ympärilleen. Yritin 
samalla olla aina askeleen edellä kuvausjär-
jestystä ja varmistin että seuraava henkilö on 
valmis kuvaukseen ajoissa, jotta kuvaajan aika 
tulee tehokkaasti hyödynnetyksi. 

Kuvauksissa sain myös suoraa ja epäsuoraa 
palautetta haastatteluista ja heille suunnitte-
lemistani paidoista. Keskustelin niistä heidän 
kanssaan ja kuullen heidän keskusteluita tois-
tensa kanssa. Kaikki kokivat projektin posi-
tiivisena ja pitivät kovasti paidoistaan, niiden 
kuoseista ja kokemuksestaan kuvaus-studiolla. 
Muutamille ehdin nyt vasta kertoa taustat kuo-
sieni takaa. Oli mielenkiintoista nähdä heidän 
ensireaktionsa kun kerroin ideoiden alkuperät 
viitaten haastattelu materiaalista tai heidän tyy-
listään poimimiini elementteihin. Ja oivalluksen, 
kun he ymmärsivät miksi joku paidassa tuntui 
tutulta. 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että 
käyttäisivät paitaansa ilomielin omassa arjes-
saan. Kaisla kertoi minulle ja kirjoitti sosiaali-
seen mediaan pitkän tekstin, siitä kuinka koki 
paidan tuoneen perimäänsä ja isä suhdettaan 
esille. Opinnäytteeni projektissa mukana olo 
tuntui olevan hänelle tärkeä ja antoisa koke-
mus. Myös James koki paidan omakseen ja 
totesi, että voisi hyvinkin nähdä sen osana tyy-
liään ja pitäisi sitä mielellään. Elina oli innois-
saan kuvauksesta ja osallistumisestaan mie-
lenkiintoiseksi kokemaansa projektiin. Mansali 
oli alunperinkin todella innoissaan projektiini 
osallistumisesta ja piti myös paidastaan. Mati-
dalle kokemus meikattavana ja kuvattavana oli Kuvat: 79-80



paidan kaavoitus & ompelu: Suvi Virtanen 
kuvaaja: Paavo Lehtonen

meikki: Jenni Penttilä

malli: Matida Jammeh
kuosi & paita design: Meri Malmi





paidan kaavoitus & ompelu: Suvi Virtanen 
kuvaaja: Paavo Lehtonen

meikki: Jenni Penttilä

malli: James Coker
kuosi & paita design: Meri Malmi





paidan kaavoitus & ompelu: Suvi Virtanen 
kuvaaja: Paavo Lehtonen

meikki: Sumi Moreno

malli: Mansali Sane-Velasques
kuosi & paita design: Meri Malmi





paidan kaavoitus & ompelu: Suvi Virtanen 
kuvaaja: Paavo Lehtonen

meikki: Sumi Moreno

malli: Elina Sagne-Ollikainen
kuosi & paita design: Meri Malmi





paidan kaavoitus & ompelu: Suvi Virtanen 
kuvaaja: Paavo Lehtonen

meikki & kampaus: Sumi Moreno
korut: Nannanda

malli: Kaisla Löyttyjärvi
kuosi & paita design: Meri Malmi
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9. Yhteenveto    

Opinnäytteeni lähtökohdat ovat henkilökohtai-
sia ja pohjautuivat pitkälle omiin kiinnostuksen 
kohteisiini ja kokemuksiini. Tutkimukseni kui-
tenkin mielestäni todentaa, kuinka tärkeä ja 
ajankohtainen aiheeni on. Koin näkökulmani ja 
lähestymistapani aiheeseen tuoreeksi ja antoi-
saksi. Taustatutkimuksessani pyrin tuomaan 
esille yleisesti millaiseen kenttään opinnäytteeni 
afrikkalaisvaikutteisena kuosikokoelmana tällä 
hetkellä sijoittuu. Globalisaation vaikutuksesta 
ihmiset ja sitä kautta yhteiskunnan ja kulttuurin 
vaatimukset ovat muutoksessa niin Afrikassa 
kuin länsimaissakin. 

Selvitin taustatukimukseni avulla haastattele-
mieni henkilöiden kaksikulttuurisen identitee-
tin kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Haastattelumateriaaliin nojautuen, opinnäytteeni 
taustatutkimuksessa käsittelemieni teemojen 
voidaan mielestäni todeta näyttäytyvän haasta-
teltujen elämässä relevantteina. Haastatteluma-
teriaali myös osoitti taustatutkimukseni kaksi-
kulttuurisuudesta ja identiteetistä paikkaansa 
pitäväksi. Taustatutkimuksessani esitetty ristirii-
tainen näkemys Suomesta monikulturalistisena 
maana nousi myös mielestäni esille haasta-
teltavien kokemuksissa ja elämäntarinoissa. 
Tutkimani henkilöt ovat kaikki kasvaneet tässä 
kahtiajakoisessa ympäristössä, he ovat koke-
neet sen haasteellisena tekijänä identiteettinsä 
kehityksessänsä ja identifi oitumisessaan suo-
malaiseksi. 

Mielestäni haastateltavani ovat kaikki hyviä 
esimerkkejä siitä kuinka kaksikulttuurinen tausta 
rikastuttaa ja syventää elämänkokemusten 
tuomaa tietotaitoa ja tunneälyä. Mielestäni 
heidän kaltaisella taustalla ja sen kautta vah-
vistuvilla, ominaisuuksilla kuten avoimuudella ja 
ennakkoluulottomuudella voi olla ratkaiseva osa 
tulevaisuudessa globaalisella pelikentällä kun 
tarvitsemme lisäsatsauksia laajempaan kulttuu-

riseen tietoon, soveltamiskykyihin, esiintymistai-
toihin, sekä rohkeaan uuden omaksumiseen ja 
innovointiin. Näen heillä myös epäsuoran mutta 
välittömän roolin yhteiskuntamme asennekas-
vattajina. Tuntuu siltä, että Suomessa ollaan 
vieläkin keskitytty miettimään miten suhtau-
tua maahanmuuttajiin, eikä olla vielä kiinnitetty 
paljoakaan huomiota varsinkin suurimmissa 
kaupungeissa kasvavien toisen ja jo kolman-
nen maahanmuuttajataustaisten sukupolvien 
vaikutukseen ja merkitykseen. He ovat etnisesti 
moninaisen suomalaisuuden alku ja näin ollen 
mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtai-
nen tutkimuskohde. Olisi mielenkiintoista tutkia 
myös kuinka näiden maahanmuuttajataustais-
ten suomalaisten pukeutumiskulttuuri asettuu 
suhteessa kantasuomalaisiin ja toisaalla myös 
maahanmuuttajiin, jotka ovat omista lähtökoh-
distaan ja oman kulttuurinsa mukaisesti pukeu-
tuessaan jo muokanneet suomalaista katukuvaa 
monikulttuurisemmaksi. Tulevaisuudessa maa-
hanmuuttajataustaisten suomalaisten määrän 
kasvaessa, heidän vaikutuksensa yhteiskun-
nassa ja katukuvassa tulevat näkymään sel-
keämmin. He lisäävät niihin kulttuurillisia ker-
rostumia ja muokkaavat kuvaa sinisilmäisestä 
suomalaisuudesta.

Opinnäytteeseeni liittyneet osa alueet kuten 
kuosisuunnittelu, vaatesuunnittelu, ompelu 
ja valokuvaus olivat minulle kaikki ennestään 
jokseenkin tuntemattomia. Välillä tuntuikin siltä, 
että uusia opittavia, muistettavia ja tehtäviä 
asioita on liikaa. Ajoittain mietinkin vaarantaako 
paitaprojekti kuosikokoelmani laadun, viekö se 
liikaa aikaa taustatutkimukselta, haastatteluilta 
ja kuosien suunnittelulta. Kuitenkin juuri kuo-
seistani valmistettujen paitojen kuvaaminen 
niiden inspiraatioiden päällä tuntui tärkeältä, niin 
minulle kuin haastateltavillekin. Se olisi kaikkein 
palkitsevin lopetus, joten sinnittelin ja koitin 
parhaani mukaan pitää kaikki langat käsissäni. 

9. Yhteenveto   
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Uskoin kykyihini suurempienkin projektien tuot-
tamisessa ja luotin siihen, että pakon edessä 
saan yllättävän paljon aikaiseksi. Teollisessa 
muotoilussa oppimistani taidoista projektinhal-
linnasta ja tuotesuunnittelun koko kaaren hallin-
nasta, ideasta toimivaksi protoksi asti, oli paljon 
hyötyä. Välillä koin kuitenkin haastavana sen, 
että olin täysin yksin vastuussa projektin joka 
osasta. Stressinsietokykyni oli koetuksella myös 
kun opinnäytteeni taustatutkimuksen, kuosiko-
koelman suunnittelun ja opinnäytteeni kirjoitta-
misen lisäksi organisoin samalla koko ajan noin 
kymmenen ihmisen muodostamaa yhteistyö-
rengasta. Onneksi yhteistyömme sujui hyvin, 
suuremmilta ongelmilta tai aikataulu muutoksilta 
vältyttiin, tavoitteet tuli saavutetuiksi.

Kuosikokoelmani kuvastaa pohjoismaiden 
hitaasti mutta varmasti monikansalliseksi muut-
tuvaa katukuvaa ja kertoo osaltaan tätä rikasta 
tarinaa nyky-Suomesta ja -suomalaisuudesta. 
Kuten yksi haastateltavani asian ilmaisi, opin-
näytteeni on ’’tässä ajassa syntynyttä tutki-
musta tai ehkä paremminkin tutkimusmatkailua 
tähän suhteellisen uuteen ilmiöön muuttuneesta 
suomalaisuudesta’’. Kuosikokoelmallani uskon 
antaneeni haastateltaville, yhden vaihtoehdon, 
tulkita ja tuoda pukeutumisessaan esille etnisiä 
taustojaan ja kaksikulttuurista identiteettiään. 
Kuoseissani heidän kulttuuritaustansa yhdistyy 
heidän henkilökohtaiseen makuunsa ja luo heille 
keinon erottua joukosta tavalla, joka on heille 
räätälöity. Pyrkimykseni oli kunnioittaa heissä 
vaikuttavia kahta kulttuuria, kuitenkaan juuttu-
matta niiden perinteisiin ilmaisemiskeinoihin, 
vaan tuoda ne esille ja yhteen uudella tavalla. 

Kuoseissani tulee esille myös haastateltavieni 
kanssa käymäni mielenkiintoiset ja hyvin hen-
kilökohtaisetkin keskustelut. Niissä visualisoituu 
heidän tarinansa ja heissä tapahtuva kahden 
kulttuurin välinen vuoropuhelu. Ne kuvastavat 

tätä alati muuttuvaa herkkää tasapainoilua kah-
den kulttuurin välimaastossa, jonka keskiössä 
haastattelemani henkilöt tiedostaen tai tiedosta-
mattaan elävät.

Koen saavuttaneeni pyrkimykseni hienovaraisten 
kytkösten luomiseen länsiafrikkalaiseen perin-
teeseen ja tuoneeni kuoseihin maanläheisyyttä 
ja käsintehdyn tuntua, kuten olin suunnitellut. 
Tähän lopputulokseen auttoi pohjana käyttämäni 
perinteisin tekniikoin tekemäni vahabatiikki työt 
ja pintojen luominen erilaisia käsin piirustus-, 
maalaus- ja muokkaustekniikoita yhdistelemällä. 
Kuten myös hillityt ja maanläheiset väriyhdis-
telmät. Kuoseja suunnitellessani koin itsekin 
olevani koko ajan veitsen terällä länsimaalaisen 
ja länsiafrikkalaisen visuaalisen kulttuurin ja 
vaikutteiden välissä. Joissakin kuoseista saavu-
tin tämän tasapainon paremmin, mutta osassa 
kuoseista annoin mielestäni käyttämäni län-
siafrikkalaisen tekniikan tai inspiraation lähteen 
vaikuttaa lopputulokseen ehkä liikaakin. Koen, 
että kuosikokoelmani koostuu monipuolisista 
kuviointitekniikoista ja pitää sisällään maailman-
laajuisia viitteitä kuten halusinkin, mutta kaiken 
kaikkiaan olisin voinut tuoda niissä omaa näke-
mystäni vielä rohkeammin esille. 

Uskon että opinnäytteeni kuosikokoelman kautta 
liitin muotoilijana oppimani taidot näkemyk-
seeni ja tietoihini länsiafrikkalaisesta kulttuurista 
ja kankaan kuviointi tekniikoista. Tältä poh-
jalta muodostuneen näkemykseni kautta luo-
mani kuosit vastaavat tämän päivän tarpeisiin 
ja niitä voidaan osaltaan käyttää ilmaisemaan 
ja tukemaan kaksikulttuuristen suomalaisten 
identiteettejä. KuosiKokoelmani tuo esiin myös 
näiden kaksikulttuuristen suomalaisten taustat 
ja niiden merkityksen heidän identiteettiinsä ja 
elämäänsä. Ne luovat, kuten haastattelemani 
henkilötkin, kolmannen ulottuvuuden kahden 
kulttuurin aineksista.













Paavo Lehtonen
Jenni Penttilä

Printscorpio Oy

Kiitos
Mansali, Sumi, Matida, 

Suvi, Elina, Kaisla, James
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11. Liitteet

Kvalitatiiviset syvähaastattelut, haastattelurunko

Opinnäyte Meri Malmi 15.03.2014
Paikka: haastateltavien koti
Nauhoitus Edirol Roland nauhurilla

1. Tutustuminen / faktat: 

- nimi, ikä, ammatti, uskonto, perhesuhteet, harrastukset, mielenkiinnon kohteet?

2. Tarina:  lyhyt kartoitus taustasta, sukujuurista.
- vaikuttiko kaksikulttuurisuus mielestäsi kasvatukseesi? 
- oletko kiinnostunut juuristasi? 
- kokemuksesi molemmista kulttuureista, paljonko olet viettänyt aikaa kummassakin kulttuurissa /    
muualla, missä? kuinka tiivis kontakti sukulaisiin? Länsi-Afrikassa, Suomessa? 
- kontaktit muihin länsiafrikkalaistaustaisiin Suomessa? 
- mahdolliset kokemukset ‘erilaisuudesta’ ja ’yhteenkuuluvuudesta’ molemmissa kulttuureissa 
Suomessa ja Länsi-Afrikassa 

3. Oma kulttuuri identiteetti: 

- miten kuvailet etnistä ryhmääsi/ taustaasi? 
- onko tämä ollut aina täysin selvää sinulle? Oletko koskaan kokenut paineita että joudut valitse-
maan kumpaan kulttuuriin samaistut / missä asioissa?
- onko kulttuuri identiteettisi muuttunut elämäntilanteiden, iän mukana? jos niin miten?
- oma arvio länsimaalaisen ja länsiafrikkalaisen kulttuurin merkityksestä omaan identiteettiisi
- kuinka tämä näkyy arkielämässäsi? millä tavoin arvelet tämän vaikuttavan päätöksiisi, arvo-
maailmaasi, tapoihisi, vaatetukseesi, makuusi esimerkiksi sisustuksessa?

4. Henkilökohtainen tyyli: vaatetus, hiustyyli, sisustus, visuaalinen identifi oituminen

- yleinen mielenkiinto visuaalisiin asioihin kuten muoti, vaatetus, oma ulkonäkö, sisustus?
- tarve / kiinnostus kuvastaa juuriaan ulkoisessa olemuksessaan? 
- onko tämä muuttunut ajan / iän myötä?
- oma maku? miten kuvailisit?
- koetko että printtimallistoni kaltaisille projekteille on kysyntää? Olisitko kiinnostunut tällaisista 
tuotteista?

Kollaasin muodostaminen: Itseään visuaalisesti parhaiten kuvaavat vaatteet / asusteet / printit..

11. Liitteet


