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Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osiosta. 

Produktiivinen osa on miestenvaatemallisto, joka on suunniteltu ja toteutettu syksyn 

2015 ja kevään 2016 aikana ja esitelty vuoden 2016 Näytöksessä. Kirjallinen osuus 

esittelee malliston taustatutkimusta ja työprosessia. Pohdin tekstissä myös oman 

suunnittelijaidentiteettini muotoutumista opintojeni ja mallistoprosessin aikana. 

Aloitin opintoni Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2013 opiskeltuani vuoden 

Lahden muotoiluinstituutissa. Halusin aloittaa opintoni puhtaalta pöydältä ja 

kokeilla erilaisia tyylejä, tekniikoita ja lähestymistapoja suunnitteluun. Toisena 

opiskeluvuotenamme teimme vuoden 2015 Näytökseen miestenvaatemalliston yhdessä 

luokkatovereideni Emilia Kuurilan ja Satu Rauhamäen kanssa. Työskentelimme 

ryhmänä hyvin intensiivisesti, jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tämä oli ensimmäinen 

konseptista konkretiaan viety mallistoni. Ensimmäisen vuoden kokeilun ja toisen 

vuoden intensiivisen ryhmätyöskentelyn jälkeen minulla oli jokseenkin hukassa oleva 

olo oman suunnittelijaidentiteettini kanssa: kuka olin, mitä halusin tehdä ja millainen 

oma estetiikkani oli. Tämä avoimuus (ja epävarmuus) loi kuitenkin hedelmällisen pohjan 

opinnäytteeni pohdinnoille. Se antoi minulla vapauden seurata suuntaa, jonne projekti 

minut vei, sen sijaan, että olisin ennakkoon määritellyt liian tarkasti, minne halusin sitä 

viedä. Lähtökohtaisesti siis tavoitteenani opintojeni aikana oli unohtaa vanhat käsitykset 

omasta visuaalisesta ja luovasta identiteetistäni ja löytää kandimalliston kautta uusi oma 

tapani lähestyä vaatesuunnittelua.

1 .  JOHDANTO
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Toisen vuoden malliston suunnitteluprosessi yllätti vaikeudellaan. Opimme monia asioita 

kantapään kautta ja ryhmässä työskentelykin oli ajoittain yllättävän haasteellista. Saimme 

kuitenkin malliston tehtyä ajallaan ja olimme tyytyväisiä lopputulokseen. Toisen vuoden 

mallisto oli hyvin opettavainen niin konkreettisen valmistuksen kuin suunnittelutyön 

kannalta. Aloittaessani opinnäytemallistoani halusin pyrkiä tiedostamaan ja välttämään 

samoja kompastuskiviä, joita kohtasimme ryhmätyötä tehdessämme. Sain kuitenkin 

huomata, että yksin tehdessä on aivan omanlaiset haasteensa ja vastoinkäymisensä, joita 

pohdin myöhemmin tässä tekstissä.  

Toisen opiskeluvuoteni aikana koin erittäin mielekkääksi ja kiinnostavaksi tehdä miesten 

vaatteita. Näin ollen tuntui luonnolliselta jatkaa samaa linjaa myös opinnäytemallistossani. 

Olen kuitenkin, sitä mieltä, että mallistoani voi käyttää niin miehet kuin naiset (tai kuka 

vaan siltä väliltä), ja opinnäytteeni taustatutkimukseen liittyykin olennaisesti myös 

pohdinta sukupuolirooleista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Suunnittelijaidentiteetin löytämisen lisäksi asetin itselleni  jokseenkin abstraktin 

laatutason, jonka halusin mallistollani saavuttaa. Tämä taso perustui mallistoihin ja 

suunnittelijoihin, joita itse arvostan ja ihailen. Kerron tästä lisää toisessa luvussa.

Kirjallisessa osiossa kuvailen ensin malliston lähtökohtia ja taustatutkimusta. Siirryn 

sitten kertomaan konkreettisemmin malliston prosessista: materiaalien kehittelystä 

ja toteutuksesta sekä kaavoituksesta ja tuotteiden valmistuksesta. Lopuksi pohdin 

mallistoprosessia kokonaisuutena, sekä sitä, mitä siitä opin ja miten arvelen sen vaikuttavan 

suunnittelijaidentiteettiini ja uraani tulevaisuudessa. 
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Muodin alalla taustatutkimuksella, eli ammattislangissa researchillä tarkoitetaan 

pääsääntöisesti visuaalisen ja sisällöllisen materiaalin keräämistä, jonka avulla luodaan 

malliston konsepti ja narratiivi. Toisin sanoen research on inspiraatiomateriaalin 

keruuta ja sen aiheisiin perehtymistä. Taustatutkimuksella ei siis viitata tässä yhteydessä 

varsinaiseen tieteelliseen tai akateemiseen tutkimukseen, jossa sovellettaisiin tunnettuja 

ja tieteellisesti hyväksyttyjä tutkimusmetodeja (kokeilu, koestaminen, kyselyt jne), vaan 

se toimii työkaluna ja kommunikaatiovälineenä suunnittelijalle mallistoprosessin aikana. 

Taustatutkimus pitää yleensä sisällään niin abstrakteja, tunnelmapohjaisia ja filosofisia 

viittauksia kuin konkreettisia viittauksia materiaaleihin, vaatteisiin ja niiden rakenteisiin. 

Taustatutkimuksen tekotapoja ja painotuksia on kuitenkin yhtä paljon kuin on 

suunnittelijoitakin, ja se näin ollen reflektoi paitsi malliston konseptia myös suunnittelijan 

identiteettiä. 

Tapani tehdä researchiä on kautta opintojeni ollut hyvin rönsyilevä, runsas ja 

assosiatiivinen. Aloitan keräämällä valtavat määrät kuvia ja tietoa. Valikoin ensin yhden 

asian, joka minua kiinnostaa, miellyttää tai mietityttää, minkä jälkeen etsin visuaalisesti, 

temaattisesti tai sisällöllisesti samankaltaisia asioita. Taustamateriaali on sitten orgaanisesti 

karsiutunut ja täsmentynyt, ja konsepti selkiytynyt sen mukaan, mikä on tuntunut 

2 .  INSPIRAATIO JA 
TAUSTATUTKIMUS
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kiinnostavimmalta ja mieluisimmalta lähestymistavalta prosessin edetessä. Luonnollisesti 

tämä työskentelymetodi tuottaa suuret määrät kerättyä materiaalia, ja toisinaan on 

vaikea löytää ja pitää kiinni jonkinlaisesta punaisesta langasta. Tämän tiedostaen koin 

kuitenkin, että tämä oli minulle ominainen työskentelytapa ja halusin tehdä niin myös 

opinnäytetyössäni. Taustatutkimusta tehdessäni olen kokenut tärkeäksi tunnelman 

luonnin, joka voi tapahtua hyvin erilaistenkin taustamateriaalien kombinaatiosta. Tällä 

metodilla olen luonut mallistolle oman visuaalisen kielen, jolla reflektoida ideoita ja 

päätöksiä prosessin edetessä. Ymmärrän kuitenkin, että taustatutkimukseni aiheet voivat 

tuntua ulkopuolisen silmin näennäisen irrallisilta toisistaan ja pyrinkin tässä luvussa 

myös avaamaan yhteyden niiden välillä, ja miten olen päätynyt valitsemaan juuri nämä 

aihealueet.

Aloitin visuaalisen taustamateriaalin keräämisen hyvin varhain, osittain jo tehdessämme 

toisen vuoden ryhmätyömallistomme taustatutkimusta. Löysin silloin Christon ready-

made –henkiset paketoidut veistokset, jotka jäivät vahvasti mieleeni ja päätinkin jo 

silloin, että haluaisin referoida niitä opinnäytemallistossani. Jatkoin lähdemateriaalin 

keräystä niin kuvien kuin tekstin muodossa kesän 2015 aikana. Syksyllä kandivuoden 

alussa jatkoimme researchiä osana Muodin visuaalisen taustatutkimuksen kurssia, 

jossa vieraileva lehtorimme (Designer in Residence) suunnittelija Avshalom Gur ohjasi 

meitä. Hän huomautti minulle keräilijäluonteestani ja taipumuksestani rönsyillä ja 

suositteli minun keskittyvän muutamiin valikoituihin aiheisiin. Hänen avullansa karsin 

taustamateriaalini karkeasti seuraaviin aiheisiin: punk-alakulttuuri Iso-Britanniassa 

70-luvulla, edellä mainitun taitelijapariskunnan Christo & Jeanne-Clauden varhaiset 

teokset. Näiden kahden kombinaatio johdatti minut myöhemmin 70-luvun aikuisviihteen 
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kuvastoon. Vaatteellinen lähtökohtani löytyi Don Liddardin valokuvista. Liddard kuvasi 

brittiläisiä riippuliitäjiä 70- ja 80-luvuilla. Riippuliitovälineet muistuttivat minua paitsi 

Christon naruilla ja kankailla paketoiduista esineistä, myös punk-estetiikan edelläkävijä 

Vivienne Westwoodin laskuvarjovarusteista inspiroituneista vaatteista. Esittelen ja 

tarkastelen inspiraation lähteitäni laajemmin kappaleissa 2.1 - 2.3. 

Minulle oli jo lähtökohtaisesti selvää, etten halunnut opinnäytteeni taustatyön jäävän 

vain irrallisiksi visuaalisiksi referensseiksi, vaan koin tärkeäksi, että reflektoisin sillä paitsi 

itseäni suunnittelijana, myös asenteitani filosofiselta ja yhteiskunnalliselta näkökannalta 

tarkasteltuna, mitä pohdin kappaleessa 2.1. 
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”IT’S ALL ABOUT BURSTING OUT; THAT FIRST REAL EXPRESSION OF BREAKING 

AWAY.” 1

Punk on 70-luvulla syntynyt rockin tyyli ja nuorisoalakulttuuri. Taustatutkimuksessani 

keskityin lähtökohtaisesti punkiin juuri vastakulttuurina: aatteena ja ilmiönä. Tavoitteeni 

oli kiteyttää tämä punkin henki ja toteuttaa se mallistossani tavalla, joka olisi relevantti 

tänä päivänä. Ymmärtääkseni kuitenkin punkin filosofiaa ja sitä, mistä sen estetiikka 

on kummunnut, päätin perehtyä sen syntyyn ja estetiikkaan, joita pyrin avaamaan tässä 

luvussa. 

Punk syntyi poliittisen kaaoksen, huonovointisen yhteiskunnan ja valtaeliitin toimien 

aiheuttaman tyytymättömyyden myötä Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Keskityin 

taustatutkimuksessani punk-kulttuuriin Britanniassa. Punk kritisoi oikeistokonservatiivista 

ja konventionaalista elämäntyyliä, kuluttajayhteiskuntaa ja kapitalismia, jonka tavoitteena 

oli luoda kuluttajille tarve materiasidonnaiseen elämäntyyliin. Punk oli kapina sellaista 

elämää vastaan, joka ei ollut elämisen arvoista’. Punk oli vastalause, kapina, vailla selkeää 

ja määriteltyä päämäärää tai poliittista agendaa. 2 Punk synnytti vastakulttuurin, jota 

2 .1 PUNK JA SEKSUAALINEN 
VALLANKUMOUS
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ympäröi paitsi musiikki, myös vahva visuaalinen kulttuuri, jota ajoi vahva tee se itse –

mentaliteetti. 

Muodin ja vaatteiden saralla punkin luojina voidaan pitää Vivienne Westwoodia ja 

Malcom McLarenia, jotka pitivät omaa vaihtuvalla nimellä operoivaa liikettään Lontoossa. 

Myymälä avattiin ensimmäisen kerran vuonna 1971 sittemmin ikoniseksi muodostuneelle 

430 Kings Roadille nimellä Let It Rock (myöhemmin liike toimi nimillä SEX, Too Fast 

To Live Too Young To Die ja Seditionaries, ja nykyisellään Worlds End, jossa Westwood 

myy oman merkkinsä mallistoja). 3  Yhdessä he suunnittelivat ja tekivät vaatteita, jotka 

ammensivat inspiraationsa mm. pyöräjengeistä, fetisseistä ja prostituoiduista. Ideana 

oli lainata punkin hengessä vaatteiden visuaalinen kieli valtavirrasta poikkeavista 

asioista ja yhteiskunnan altavastaajista. Monille punkkareille seksuaalinen kuvasto oli 

tapa shokeerata konservatiiveja. Punkin status alakulttuurina myös tarkoitti, että sen 

puitteissa pystyttiin vapaammin tutkimaan seksuaalisuutta ilman valtavirran sensuuria 

ja normatiivisuutta. Punk toimi tässä suhteessa ikään kuin porttina edistyksellisyyteen ja 

keskustelun avaukseen. 4

Punk on alakulttuurina alituisesti referoitu tyylisuuntaus. Lukuisat suunnittelijat esimerkiksi  

aina  Rei Kawakubosta Raf Simonsiin, Gucciin ja Versaceen ovat tavalla tai toisella 

referoineet ikonisiksi muuttuneita punk-tyylin elementtejä. Punkin tyylilliset elementit 

ovat vakiintuneet jo lähes uniformumaiselle tasolle. Herää kuitenkin kysymys siitä, mikä 

punk-kulttuurin ja sen referoinnin merkitys on tänä päivänä, 40 vuotta sen synnyn ja 

kukoistuskauden jälkeen? Voiko punk-kuvastoon viittaaminen enää sisällöllisesti olla 

punkia, jos sen lähtökohtainen periaate on ollut olla omaperäinen, kapinoida geneerisyyttä 
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ja normatiivisuutta vastaan ja vastustaa ulkoa määriteltyjä normeja ja pukeutumiskoodeja? 

On tärkeää erotella punk musiikillisena genrenä, kulttuurina ja estetiikkana, sekä toisaalta 

punk filosofiana. Punkin sielu ja filosofia on sen reaktiivisuudessa: punk oli vastareaktio 

aikansa vallitseville olosuhteille. Ollakseen aidosti punkia, musiikin, vaatteiden tai minkä 

tahansa kulturellisen ilmiön on vastaavasti reagoitava aikaansa. 

Halusin tästä syystä välttää referoimasta punkia visuaalisesti ainakaan kovin ilmeisesti 

tai  kirjaimellisesti. Tavoitteeni oli saavuttaa mallistollani sen raa’an energian, 

transgressiivisuuden ja tee-se-itse –mentaliteetin, jota brittipunk 70-luvulla niin vahvasti 

henki. Lainasin kuitenkin muutamia visuaalisiakin punkin elementtejä mallistooni. Tilkut 

eli patchit ovat olennainen osa punkin tyyliä. Halusin hyödyntää itse tekemiäni materiaaleja 

ja ylijäämäpaloja mahdollisimman hyvin, sekä tehdä vaatteita materiaalien ehdoilla, 

mikä vei minut kollaasimaisen työskentelyn pariin. Tein paitsi printtejä kollaasimaisesti 

yhdistellen, myös käytin esimerkiksi materiaalikokeiluja tilkkuina vaatteissa (tästä lisää 

kappaleessa 3). Jätin myös kutomieni kankaiden raakareunaa näkyviin, mikä on myöskin 

punk-tyylille hyvin ominaista. 

Idea käyttää 70-luvun aikuisviihteen kuvastoa lähti paitsi Christon paketoiduista 

aikakausilehdistä (tästä lisää seuraavassa kappaleessa), myös Westwoodin ja McLarenin 

tekemistä vaatteista, joissa oli printteinä alastomia vartaloita ja muita seksuaalisia 

viittauksia. Kuvia löysin vanhoista Playboy-, Mayfair- ja Lui-lehdistä. Alastomat vartalot 

tuskin shokeeraavat ketään samalla tavalla tänä päivänä, kuin esimerkiksi 70-luvun 

katukuvassa. Punkin seksuaalinen transgressiivisuus oli kuitenkin jotain, minkä koin 

olevan sovellettavissa myös tähän päivään. Kysymykset seksuaalisesta ja sukupuolten 
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välisestä tasa-arvosta ovat yhä esillä ja relevantteja tänäkin päivänä. Osassa maailmaa 

otetaan askeleita edistyksellisempään suuntaan, toisaalla taas otetaan askeleita taaksepäin. 

Yhteiskunnan polarisoituminen ja oikeistopopulistien nousu Suomessa, ympäri 

Eurooppaa ja eri puolilla maailmaa omalta osaltaan heikentää jälleen vähemmistöjen 

asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Monella tapaa poliittinen tilanne muistuttaa 

punkin syntyaikaa. Käyttämällä miesten vaatteissa alastonta naisvartaloa esineellistävää 

kuvastoa halusin paitsi pyrkiä kyseenalaistamaan sukupuolirooleja, myös alleviivaamaan 

kuinka ilmeisen paljon on vielä matkaa tasa-arvoiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 

Pyrin tekemään tämän tuomalla jotakin piiloteltua (pornografia) esille päivänvaloon. 

Toisaalta haluaisin ajatella, että jonain päivänä voisimme saavuttaa tilanteen, jossa 

vähäinen pukeutuminen ja alastoman vartalon esittäminen ei olisi provosoivaa, tai jossa 

eri sukupuolet ja seksuaalivähemmistöt olisivat perusoletuksena tasa-arvoisessa asemassa 

yhteiskunnassa. Seksuaalisen kuvaston ja paljastavien vaatteiden hyödyntäminen ja 

toistaminen voisi parhaimmassa tapauksessa arkipäiväistää näitä ilmiöitä niin, ettei niitä 

enää kyseenalaistettaisi. Toisaalta on myös mahdollista, että se lopulta vain korostaisi 

ja vahvistaisi olemassa olevia ongelmia. Halusin mallistollani pohtia näitä asioita ja 

kommentoida vallalla olevaa keskustelua asian tiimoilta. 
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Olin toisinaan kokenut jonkinlaista dissonanssia sen välillä, mitä odotin muodilta ja mitä 

todellisuus tarjosi, ainakin muodin valtavirran puitteissa. Mielestäni kiinnostavimpia 

suunnittelijoita niin tänä päivänä kuin menneinäkin vuosina tuntuivat olevan juuri ne, jotka 

tarjosivat jotakin vaihtoehtoista valtavirralle. Näistä esimerkkejä ovat 80- ja 90-luvuilla 

vahvasti vaikuttanut antifashion-liike (Antwerpen 6, Raf Simons, Helmut Lang, Comme 

Des Garcons jne) tai tänä päivänä esimerkiksi Vetements ja Gosha Rubchinsky.  Näille 

yhteistä on valtavirrasta poikkeavan vaatetuksen lisäksi se, että ne tarjoavat 70-luvun 

punkin tavoin jotakin enemmän kuin vaatteita: vaihtoehtoisen kulttuurin, asenteen ja 

elämäntyylin. Juuri tätä tavoittelin pyrkiessäni integroimaan punkin filosofiaa omaan 

mallistooni. 
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Taiteilijapariskunta Christo (Javacheff, s. 1935) ja hänen edesmennyt vaimonsa Jeanne-

Claude (1935-2009) ovat tunnettuja pääasiallisesti monumentaalisista taideteoksistaan: 

he ovat peittäneet, paketoineet ja ympäröineet esimerkiksi rakennuksia, monumentteja, 

saaria, jokia, gallerioita ynnä muuta niin asutussa kuin harvemmin asutussa ympäristössä 

useamman vuosikymmenen ajan. Christo ja Jeanne-Claude päättivät alusta alkaen, että he 

haluavat olla täysin itsenäisiä eli taloudellisesti riippumattomia taitelijoita. Projektinsa he 

ovat rahoittaneet Christon tekemillä pienemmillä teoksilla, joita hän on tehnyt 50-luvun 

lopusta tähän päivään. Näitä ovat esimerkiksi projektien aikana syntyneet luonnokset ja 

pienoismallit, sekä esimerkiksi ready-made –henkiset paketoidut veistokset x. Hän on 

paketoinut ja päällystänyt erilaisia objekteja, käyttäen materiaaleina erilaisia kankaita, 

muoveja, lakkaa ja narua. Toisinaan paketoidut esineet ovat tunnistettavissa muodoltaan 

tai läpikuultavien materiaalien ansiosta (auto, moottoripyörä, pino aikakausilehtiä ym.). 

Toisinaan paketin sisältö jää katsojalle arvoitukseksi.  5

Taustatutkimuksessani minua kiinnostivat erityisesti juuri nämä Christon muoviin 

paketoidut aikakausilehdet, jotka toimivat suurimpana referenssinä malliston tekstiileissä. 

Näiden kehittelystä ja valmistuksesta kerron lisää kappaleessa 3.2. Minua kiehtoi tapa, 

jolla paketointi transformoi arkisen, mutta jo itsessään informatiivisen esineen joksikin 

2 .2 CHRISTO & JEANNE 
CLAUDE
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muuksi. Muovilla paketointi samanaikaisesti peittää ja paljastaa. Töiden pyrkimyksenä oli 

ensisijaisesti saada ihmiset havainnoimaan ja kyseenalaistamaan totuttua ympäristöään 

ja esineitä ympärillään. Muuntamalla esineen tai ympäristön joksikin muuksi he 

pyrkivät vangitsemaan ja kääntämään katsojan huomion asioihin, jotka ovat läsnä 

heidän arkiympäristössään ja elämässään: asioihin, joihin he ovat niin tottuneet, että 

ovat tulleet niille sokeiksi. Tämä normien kyseenalaistaminen on rinnastettavissa punkin 

hyödyntämään transgressioon ja anarkiaan (ks. edellinen kappale).   
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Niin Christon paketoiduissa objekteissa käytetyt narut kuin Vivienne Westwoodin 

referoimat laskuvarjovälineet veivät minut taustamateriaalia kerätessäni extreme-urheilun 

pariin. Niihin perehtyessäni löysin brittiläisen pitkän linjan riippuliitoharrastajan Don 

Liddardin valokuvia 70- ja 80-luvulta. Kuvamateriaalia oli runsaasti ja monipuolisesti. 

Päätin ottaa tämän vaatteelliseksi referenssiksi mallistooni. Riippuliitäjien varusteissa 

minua kiehtoi itse vaatteet: pilottitakit, haalarit, neuleet ja liivit sekä köydet ja vyöt 

joiden varassa liitäjät roikkuvat. Kontrasti paksujen ja kestävien materiaalien ja kevyen 

varjomateriaalin välillä loi mielestäni mielenkiintoisen kontrastin, jota halusin soveltaa 

myös omaan mallistooni. 

2 .3 VAATTEELLINEN 
TAUSTATUTKIMUS
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Toisen vuoden mallistossamme luonnostelu tapahtui piirtämällä kaksiulotteisesti, 

eli käytännössä täysin abstraktilla tasolla, kuten olimme tehneet ensimmäisenä 

opiskeluvuotenamme suunnitellessamme mallistoja konsepteina, joita ei toteutettu. Kun 

kuitenkin yritimme konkretisoida näitä kaksiulotteisia suunnitelmiamme saimmekin 

kerta toisensa jälkeen huomata, etteivät paperilla piirretyt ideamme todellisuudessa 

toimineetkaan. Käytimme valtavasti aikaa ja energiaa turhaan tämän takia. Meillä ei 

ollut malliston suunnittelusta ja toteutuksesta aiempaa kokemusta, johon peilata. Tämän 

vuoksi oli vaikeaa luoda yhteys piirroksen ja kolmiulotteisen muodon ja tekstuurin välillä 

ja näin ollen ennakoida lopputulosta tai saavuttaa haluttua sellaista. Lähtiessäni tekemään 

kandimallistoani halusin välttää tätä ilmiötä. 

Tein ensimmäisen opiskeluvuoteni jälkeen työharjoittelun ruotsalaisella HAAL-

vaatemerkillä. Esimiehelläni, merkin suunnittelijalla Anders Haalilla oli mielenkiintoinen 

tapa lähestyä malliston suunnittelua. Mallistokokonaisuuden, eli ammattislangissa lineupin 

kanssa työskentelyn sijaan hän suunnitteli vaatteita tuoteryhmittäin, vaatekappaleittain 

(yläosat, alaosat, takit…) tai materiaaleittain (denim, neuleet, trikoo jne.). Lopulta hän 

paperinukkemaisesti yhdistellen kokosi tuoteryhmistä koherentin mallistokokonaisuuden, 

joka toimi paitsi yhdessä, myös itsenäisinä tuotteina ja tuoteryhminä. Koin tämän 

3 .  SUUNNITTELUPROSESSI
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suunnittelumetodin hyvin mielenkiintoiseksi, sillä sen avulla fokus tuntui pysyvän 

oleellisessa: vaatteissa. Malliston taustalla oli konkreettisten vaatereferenssien lisäksi 

selkeä tunnelmallinen ja filosofinen konsepti. Selkeän (joskin hänelläkin monipuolisen ja 

rönsyilevän) researchin puitteissa malliston punainen lanka pysyi käsissä, vaikka sen osia 

suunniteltiinkin ikään kuin fragmentaarisesti. Opintojeni aikana olin huomannut jääväni 

helposti ajatuksen tasolla jumiin, jos työstin mallistoa yhtenäisenä pakettina. Tällöin 

lähestyin mallistoa ikään kuin kuvana, ja piirretystä lineupista tuli pakkomielle, jota oli 

noudatettava. Malliston pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin auttoi keskittymään 

ja vapautti näennäisestä pakotteesta pysytellä alkuperäisessä mallistokokonaisuudessa.  

Tässä luvussa kerron suunnittelumetodeistani ja –tavoitteistani, joita hyödynsin 

kandimallistossani, luonnostelutekniikoideni ja materiaalien kehittelyprosessin kautta.
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Päätin siis lähestyä malliston suunnittelua tuoteryhmien kautta. Loin rungon, tai ikään 

kuin raamin mallistolle asettamalla tavoitteekseni tehdä 7-8 asun kokoelman. Päätin pitää 

vaatteiden lähtökohtana ja malliston rakennuspalikoina perinteiseen miesten vaatetukseen 

kuuluvia elementtejä: housuja, takkeja ja paitoja. Näiden tavoitteiden kautta pystyin 

tekemään karkean arvion siitä, minkälaisia tuotteita ja tuoteryhmiä halusin tehdä ja missä 

mittasuhteissa niitä tarvittaisiin. Määrittelin esimerkiksi sen, että tulisin tarvitsemaan 7-8 

alaosaa mallistoon. Tein alustavan suunnitelman siitä, minkälaisia vaatekappaleita halusin 

tehdä tavoitellun asumäärän puitteissa. Tämä perustui puhtaasti siihen, minkälaiset siluetit 

3 .1 LUONNOSTELU JA 
KAAVOITUS
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loivat mielestäni hyvän dynaamisen kokonaisuuden, ja minkälaiset tuotteet toimisivat 

hyvin keskenään. Huolimatta siitä, etten halunnut lähtökohtaisesti työstää mallistoa 

kokonaisuutena, tein jo hyvin varhain karkean lineupin, jonka funktio oli kuvata tavoiteltua 

kokonaistunnelmaa, siluetteja, mittasuhteita ja värimaailmaa. Tämä toimi työkaluna 

paitsi itselleni, myös kommunikaatiovälineenä esimerkiksi opinnäytetyöni ja sitä tukevien 

kurssien ohjaajille. Värimaailmaan hain inspiraatiota paitsi 70-luvun aikuisviihteestä 

myös Christon veistoksissa paljon esiintyvästä ruskean sävyisestä polyetyleenimuovista. 

Lopullisessa mallistossa pääväreinä olivat lämmin keltainen, kerman valkoinen sekä 

ruskean ja beigen eri sävyt. Lähtökohtaisesti mukana oli viininpunaisen ja taivaan sinisen 

sävyjä, jotka myöhemmin karsiutuivat pois. Kaiken kaikkiaan tunnelman ja värimaailman 

puolesta mallisto säilyi kuitenkin kohtalaisen muuttumattomana prosessin alusta loppuun. 

Mallistoni vaatteellinen muotokieli oli lähtöisin vaatteista, joita riippuliitäjät käyttivät 

Don Liddardin valokuvissa: haalareista, pilottitakeista, neuleista ja yleisestikin 

kerroksellisuudesta. Ajatukseni oli lähtökohtaisesti tehdä vaatteita, jotka olivat 

perusmalliltaan funktionaalisen selkeitä ja yksinkertaisia, joita sitten riippuliitovälineistä 

inspiroituneilla vyö- ja kiristysrakenteilla saisi muokattua ja ikään kuin drapeerattua 

eri tavoin (viitaten myöskin Christon paketoitujen esineiden runsaisiin, laskostettuihin 

ja naruilla kiristettyihin pintoihin). Minua kiehtoi tässä ajatus siitä, että vaatteiden 

rakenteilla olisi jokin funktio, etteivät vaatteiden leikkaukset ja rakenteet olisi tehty 

puhtaasti esteettisistä, vaan myös toiminnallisista syistä. Totesin, että tämän kaltaisten 

rakenteiden luonnostelu piirtämällä olisi hyvin hankalaa, ellei mahdotonta, ja päätin 

lähestyä tätä muotoilun kautta. Suunnitelmani oli kaavoittaa vaatteiden perusmuodot 

ja muotoilla näitä rakenteita protojen avulla. Kuitenkin materiaalien kehittyessä (tästä 
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lisää seuraavassa kappaleessa), luonnosten ja protojen rinnalla alkoivat monimutkaiset ja 

kerrokselliset vyö- ja kiristysmekanismit tuntua päälle liimatuilta ja väkinäisiltä, ja ne jäivät 

hiljalleen taka-alalle. Mallistossa säilyi toki edelleen vyöelementtejä, D-lenkkirakenteita 

ja funktionaalisuutta, mutta paljon hillitymmässä mittakaavassa, kuin olin alun perin 

suunnitellut. Luonnostelin ja kaavoitin pitkään myös esimerkiksi kaksikerroksisia housuja 

(ks. kuva) ja haalaria, jotka jäivät lopulta pois malliston kokonaisuudesta. Kaksikerroksisten 

housujen idea säilyi kuitenkin etäisesti suurissa housujen ja takkien halkioissa. 
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Materiaalimuokkaus ja omien tekstiilien kehitteleminen oli muodostunut opintojeni 

aikana itselleni tärkeäksi ja luontevaksi tavaksi prosessoida malliston konseptia ja 

taustatutkimusta, ja niiden avulla hakea tuntumaa siihen, mitä halusin konkreettisemmin 

tehdä. Omien materiaalien valmistaminen ja käyttäminen merkitsi minulle myös sitä, 

etten olisi rajoittunut olemassa oleviin tekstiileihin, vaan voisin aloittaa ikään kuin 

puhtaalta pöydältä ja luoda jotakin täysin omaa, mitä omalta osaltaan tuki vahva DIY-

mentaliteetti lähdemateriaalissani (punkin ja Christon tee-se-itse –asenne). Näistä syistä 

johtuen päätin aloittaa materiaalien kehittelyn jo varhain mallistoprosessin aikana. 

Mallistossani käytettyjä materiaaleja ovat kudotut jacquardit, jacquard-neuleet, 

painokankaat, muovipussit, nappikirjailtu kangas, sekä kevyet silkit. Muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta (lähinnä nahkahousuissa) jokainen materiaali mallistossani 

oli itse muokattu tai alusta asti itse tehty. Aloitin materiaalien kehittelyprosessin syksyllä 

2015 Tekstiili ja ihminen –kurssilla, joka yhdisti neule- kudonta- ja painostudiot. Kurssin 

tavoitteena oli luoda monipuolinen tekstiilimallisto. Materiaaleissa pääreferenssejäni 

olivat Christon paketoidut aikakausilehdet yhdistettynä punk- ja Plaboy-kuvastoon. 

Tavoitteeni oli kehitellä näistä inspiroituneena läpinäkyviä, kerroksellisia ja kolmiulotteisia 

materiaaleja käyttämättä suoraan esimerkiksi valmista muovia tai lateksia. Niin Christon 

3 .2 MATERIAALIEN 
KEHITTELY
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veistoksissa kuin riippuliitovälineissä on havaittavissa selkeää kontrastia raskaiden ja 

kevyiden materiaalien, sekä kiiltävien ja mattojen pintojen välillä. Halusin jäljitellä näitä 

kontrasteja tekstiileissäni, rinnastamalla hyvin laskeutuvia ja kevyitä kankaita runsaiden 

ja raskaiden materiaalien kanssa ja käyttämällä sekaisin esimerkiksi puuvillaa tai villaa ja 

toisaalta läpinäkyviä ja kiiltäviä polyamidilankoja. 
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Kävin ensimmäisen kudonnan kurssini toisen opiskeluvuotenani keväällä 2015. Tällöin 

kudoimme ainoastaan varsipuilla (niin perinteisillä kuin tietokoneohjatuilla), joilla on 

mahdollista kutoa vain suhteellisen pieniä kuvioraportteja. Kolmantena vuotenani minulla 

oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus toteuttaa kudottujen näytteiden pohjalta kankaita ja 

perehtyä jacquard-struktuureihin. Jacquardit avasivat minulle uudenlaisia mahdollisuuksia 

kehitellä omia kankaitani, ja koin sen erinomaiseksi tekniikaksi mallistoni kannalta, koska 

sen avulla pystyin tekemään suuria raportteja ja monimutkaisempia rakenteita. Sen avulla 

pystyin siis kutomaan lehden kannen kaltaisia, valokuvamaisia kankaita. 

Aloitin kutomalla yksikerroksisia kankaita, joissa oli naisfiguureita. Halusin kuitenkin 

jäljitellä Christon paketoitujen aikakausilehtien kerroksellisuutta ja näin ollen opettelin 

itsenäisesti ja lehtori Annamari Leppisaaren opastuksella tekemään monikerroksisia 

kankaita. Jaoin loimen kahteen osaan siten, että ikään kuin ”pohjassa” oli 2/3 loimista, 

ja ”päällikerros” oli näin ollen harvempi. Pohjakerroksessa käytin kuteena ylikierteistä 

villalankaa, joka loi naisfiguurin ja päällimmäisen kerroksen kuteena käytin ohutta 

ja läpikuultavaa lurex-lankaa. Polyamidi ja villa värjäytyvät samassa liemessä ja päätin 

kokeilla värjätä näytteen teellä. Tätä tehdessäni innostuksissani unohdin, että villa kutistuu 

ja huovuttuu radikaalien lämpötilamuutosten myötä. Laitoin näytteen suoraan kuumaan 

3 .21 KUDOTUT KANKAAT
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teeuutteeseen. Tämän seurauksena näyte kutistui hetkessä puoleen (kuteen suunnassa). 

Onnellisena sattumana näytteestä tulikin mielestäni kaksin verroin parempi (ks. Kuva). 

Taustalla oleva kuva ei kuitenkaan enää kutistumisen myötä erottunut ja mittasuhteet 

vääristyivät, minkä vuoksi tekniikka vaati runsaasti jatkokehittelyä. Lopullinen raportti oli 

suuri, lehden kantta imitoiva kuva, jossa oli naisfiguurin lisäksi tekstiä. Toteutin keväällä 

Jacquard-workshopin yhteydessä tästä 6 metriä kangasta yritysyhteistyönä Lapuan 

kankureilla. Tämä oli varsin opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus, sillä en ollut 

ennen teettänyt tai päässyt seuraamaan oman kankaan teollista valmistusta. Viimeistelin 

kankaan ensin höyryttämällä, ja sitten värjäämällä sen osissa teellä huovutuskoneessa. 

Kankaasta valmistin mallistoon pitkän päällystakin ja neppiverryttelyhousut.  

Esittävän kuvaston lisäksi halusin kehitellä jacquardin, jonka kuvio olisi abstrakti. Tein 

kuosin, joka jäljitteli Christon pakettien laskoksia. Käytin tässä myös huomattavasti 

paksumpia ja raskaampia lankoja saadakseni aikaan kolmiulotteista pintaa. Paksujen 

lankojen käyttäminen nopeutti myös konkreettista kudontaa, joka tehtiin käsin koulun 

TC2-jacquardkoneella. Kudonnassa minua avusti kudonnan studion harjoittelija 

Henna Jokela-Lohenoja. Värjäsin tämänkin kankaan teellä ja toteutin siitä lyhyen 

päällystakin, jossa hyödynsin myös kankaan hulpioreunoja. Ylijäämälangoista kudoin 

yksinkertaisemman version em. Kankaasta. Tämän värjäsin keltaiseksi reaktiivivärillä ja 

toteutin siitä takin. 
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Jacquardien kehittelyn aikana oli syntynyt runsaasti suuriakin näytepaloja, ja tuntui 

haaskaukselta olla käyttämättä niitä. Päätin värjätä palat ensin teellä ja sitten keltaisella 

reaktiivivärillä. Yhdistelemällä paloja kollaasimaisesti sain niistä lyhyen päällystakin. 

Vaatteen kokoaminen paloista oli hyvin palkitsevaa ja koin, että se tuki hyvin 

taustatutkimustani punkin osalta (vrt. patchwork-estetiikka, kappaleessa 2.1). Hyödynsin 

jacquardien leikkuujätteitä myös malliston hanskoissa niin ikään kollaasimaisesti 

yhdistellen. 
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Aloitin myös painokankaiden kehittelyn Tekstiili ja ihminen –kurssilla, syksyllä 2015. 

Tein tällöin kollaasimaisesti Playboy-kuvista yhdistellen naisfiguurin, josta valotin kaksi 

seulaa: kuvan positiivin ja negatiivin, eli ikään kuin valo- ja varjopuolen. 

Halusin kehitellä vaihtoehtoisen tavan saada valokuvamaista jälkeä aikaan käyttämättä 

siirtokuvaa tai digiprinttiä, jotka mielestäni usein  jäävät liian helpoiksi ja ilmeisiksi 

menetelmiksi. Yhdistämällä erilaisia painomenetelmiä, kuten viinihapporeserviä ja suoraa 

reaktiivipainantaa ja käyttämällä edellä mainittua kahta seulaa sain aikaan monivärisiä 

kuvia. Myöhemmin tein vielä toisen seulan vastaavalla periaatteella (positiivi-negatiivi), 

jossa oli naisfiguurin lisäksi myös tekstiä, jälleen lehden kannen kantta jäljitellen. 

Painokangaspohjina käytin puuvillapopliinia, puuvillavuorineulosta, silkkiä ja nahkaa. 

Tavoitteenani oli kuitenkin luoda painokankaisiinkin vastaavanlaista kerroksellisuutta, 

kuin mitä olin saavuttanut jacquardeissa. Näin ollen päädyin tuotteissa kerrostamaan 

painettujen kankaiden päälle muovipusseja, läpikuultavia silkkejä ja painettuja 

kangaspaikkoja. 

3 .22 PAINOKANKAAT



Malliston värimaailma säilyi kohtalaisen muuttumattomana koko prosessin ajan, 

joten pystyin hyödyntämään lopullisiin tuotteisiin jo syksyllä, suunnitteluprosessin 

alkuvaiheessa kehittelemiäni värireseptejä. Värjäsin malliston tekstiilit teellä (Earl Grey) 

ja reaktiiviväreillä. 
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Neuleiden kehittelyn aloitin syksyllä 2015 Neulesuunnittelu-kurssilla. Keskityin 

tuolloin kehittelemään Playboy-kuvastosta inspiroitunutta alastonta figuuria paitsi 

kuvallisena elementtinä myös rakenteellisesti siten, että neuleen läpikuultavat rakenteet 

paljastaisivat osan kantajansa vartalosta. Samalla tämä jatkoi ideaa Christon läpinäkyvien 

ja kerroksellisten materiaalien käytöstä. Aloin kehitellä intarsia-jacquard-neuletta, jonka 

ideana oli, että jacquard-osuus muodostaisi naisfiguurin ja muu osa neuleesta olisi 

läpinäkyvää ohutta neulosta. Tämä osoittautuikin varsin  hankalaksi toteuttaa teknisistä 

syistä. Keväällä Neulesuunnittelu-workshopin yhteydessä päädyin applikoimaan muotoon 

neulottuja naisfiguureita (verkkotausta-jacquard) silkkitylliin. Tällä saavutin esteettisesti 

varsin saman lopputuloksen, kuin mitä hain intarsia-jacquard-rakenteella. Silkkityllin ja 

paksun jacquard-neuleen yhdistelmä teki neuleen kokoamisesta kuitenkin varsin hankalan 

ja monivaiheisen työprosessin, jossa lopulta onnistuin lehtori Päivi Kovasen avustuksella. 

Muotoon neulominen itsessäänkin oli haasteellista ja vaati useita kokeiluja, ennen kuin 

saimme neulestudiomestari  Miia Oksasen kanssa aikaan ehjiä paloja oikeilla mittasuhteilla. 

Eräässä em. kokeilussa naisfiguuri oli vääristynyt niin suureen mittakaavaan, ettei sitä 

enää erottanut esittäväksi kuvaksi. Värjäsin näytteen ja neuloimme vastaavia paloja lisää. 

Tein näistä pitkähihaisen neulepaidan. Sisällytin lopulliseen mallistooni myös jo syksyllä 

Neulesuunnittelu-kurssilla toteuttamaani kerrossilmukka-neuletoppia. Applikoin ko. 

toppiin kaksi naisfiguurilla varustettua jacquard-neulenäytettäni. 

3 .23 NEULEET
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Tavoitteenani oli kehitellä muovin kiiltoa jäljitteleviä materiaaleja käyttämättä muovia 

suoraan pakasta. Kokeilin tätä paitsi kudotuissa kankaissa ja viimeistyksissä myös 

erilaisia vaihtoehtoisilla menetelmillä. Kehittelin tekniikan, jossa brodeerasin kankaan 

täyteen helmiäisnappeja. Ompelin ensin ikään kuin ”pohjan” nappiompelukoneella 

ompelustudiossa, ja loput napeista ommeltiin käsin. Luonnollisesti prosessi oli hyvin 

aikaa vievä, ja sain suureksi onnekseni apua tässä äidiltäni. Toiveissani olisi ollut tehdä 

myös takki, jossa napit muodostaisivat pikselimäisesti / pointillistisesti naisfiguurin, 

mutta tekniikka oli niin aikaa vievää, etten ehtinyt tehdä sitä aikataulun puitteissa. 

Kehittelin nappikirjailun lisäksi niin sanotun non-woven materiaalin prässäämällä 

liimaharson avulla yhteen suikaleita, jotka olin ottanut kirpputorilta ostetuista huutosakki-

viuhkoista. Asetin suikaleet ikään kuin kuteen ja loimen suuntaan, ja niiden väliin asetin 

liimaharson. Lämpö sulatti liiman ja yhdisti suikaleet yhtenäiseksi pinnaksi. Päällystin 

tällä materiaalilla osan mallistoni kengistä. 

Käytin omien kankaideni lisäksi mallistossa ompelimoiden ylijäämänahkoja, joista tein 

pitkät housut, sortsit ja vöitä. Nämä ovat ainoita materiaaleja mallistossani, joita olen 

käyttänyt sellaisenaan muokkaamatta niitä. 

3 .24 MUUT 
MATERIAALIT
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Aloitin lopullisten tuotteiden valmistuksen huhti-toukokuussa 2016, mikä oli huomattavasti 

myöhemmin, kuin olin alun perin suunnitellut. Olin arvioinut valmistusaikatauluni 

prototyyppien valmistukseen kuluneen ajan perusteella, mutta tuotteiden viimeistely 

vei yllätyksekseni jopa enemmän aikaa kuin itse tuotteiden kokoaminen. Tähän olisi 

voinut varata huomattavasti enemmän aikaa. Tuotteiden ompeleminen sujui kuitenkin 

suurimmaksi osaksi ongelmitta. Virheitä kuitenkin sattui. Toisinaan ne tuntuivat 

todella raskailta epäonnistumisilta, toisinaan ne olivat onnellisia sattumia. Tuotteiden 

valmistuksessa minua avusti suuresti assistenttini Hanna Herva, joka ompeli minulle 

esimerkiksi housuja ja auttoi viimeistyksissä. 

Aikataulullisesti malliston kanssa tuli kiire, enkä viimeiseen kahteen viikkoon juurikaan 

poistunut koululta. Aikataulutusta ei helpottanut viime hetken stressaantuneessa 

mielentilassa aiheutetut kommellukset, kuten esimerkiksi tapaus, jolloin viiden minuutin 

sisään onnistuin heittämään valmiille housuille kahta siihen kuulumatonta painoväriä, 

rikkomaan seulani ja hajottamaan  silitysrautani. Sain kuin sainkin malliston kuitenkin 

valmiiksi Näytöstä edeltävänä päivänä. Mallistokokonaisuus käytiin läpi yhdessä lehtori 

Tuomas Laitisen ja vierailevan suunnittelijan Lutz Huellen kanssa. Näkemyksemme 

tuntuivat olevan hyvin samankaltaiset ja olin tyytyväinen stailaukseen. 

4 .  TUOTTEET JA 
VALMISTUS
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Lopullisessa mallistossa on kolme neuletta, joita kuvailin kappaleessa 3.23. Silkkitylliin 

applikoidun neuleen lisäksi mallistossa on vastaavanlainen paita, jossa naisfiguuri 

on painettu vuorineulokseen ja applikoitu tylliin, jonka lisäksi värjäsin ja ompelin 

yksinkertaisen alustopin silkistä. Useiden takkien alla ei ollut ollenkaan paitaa. Mallistossa 

on viisi takkia, joista 4 on tehty suunnittelemistani jacquard-materiaaleistani. Viides on 

kollaasimainen kokonaisuus, jossa yhdistyy sikkiorganza ja puuvillapopliinille painetut 

naisfiguurit, jotka on kerrostettu muovipussilla. Lyhyet takit ovat vuoritettuja, pitkät 

takit ovat viimeistelty kanttinauhalla tai pussisaumoilla. Mallistossa on kolmet shortsit: 

nahkaiset, kreppisilkkiset ja silkkiorganzalla päällystetyt satiinisortsit. Shortseja ei ole 

painettu. Lisäksi mallistossa on viidet pitkät housut. Tein yhdet suorat housut nahasta 

ja toiset kerrostamalla painetun puuvillapopliinin päälle silkkiorganzaa. Mallistossa 

on kolmet verryttelyhousut, jotka on tehty kappaleessa 3. kuvaillusta jacquardista, 

nappikirjaillusta materiaalista, sekä raskaasta silkistä, johon on kollaasimaisesti yhdistetty 

painettuja tilkkuja ja muovia. Housut on viimeistelty pääosin vinonauhalla. Suorissa 

housuissa ja shortseissa on D-lenkkikiinnitteiset vyöt. Mallistossa on myös yksi nahkaliivi, 

johon on applikoitu päälle painettu ja muotoon leikattu naisfiguuri. Lisäksi tein 3 paria 

keltaisia jacquard-silkki hansikkaita, ja muokkasin  kenkiä tekemälläni non-woven 

materiaalilla.
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Näytös pidettiin 25.5.2016. Se sujui onnistuneesti ja koin valtavaa helpotuksen tunnetta, 

että pitkään jatkunut projekti oli viimein ohi ja olin saanut malliston valmiiksi. A 

Magazine Curated By –lehden kokoama kansainvälinen tuomaristo (Dan Thawley, Lou 

Stoppard, Thomas Tait, Lotta Volkova, Paul Hameline ja Lucy Moore) myönsi minulle 

Näytös16-palkinnon mallistostani. Lisäksi italialainen kangasfirma Lodetex myönsi 

minulle stipendin. Mallistoni tulee esille syyskuussa 2016 myös Liike-myymälään 

Helsinki Design Weekin aikana. Osallistun mallistollani myös Designer’s Nest –kilpailuun 

Kööpenhaminassa elokuussa 2016.

Kesän alussa minulle oli jäänyt Näytös-menestyksestäni huolimatta tunne, etten 

kuitenkaan aivan saavuttanut sitä, mitä hain mallistollani. Näytöksestä on kulunut nyt 

kaksi kuukautta, ja tauon jälkeen voin todeta kuitenkin olevani erittäin tyytyväinen 

lopputulokseen. Projektini oli varsin laaja niin lähdemateriaalin kuin työmäärän puolesta. 

Mielestäni onnistuin kuitenkin saamaan aikaan selkeän ja vaikuttavan kokonaisuuden. 

Projektin myötä opin tunnistamaan itselleni ominaisia työskentelytapoja, niin hyviä kuin 

huonojakin, ja jo näiden tiedostaminen tulee varmasti helpottamaan mallistoprosesseja 

tulevaisuudessa. Aloin myös löytää itselleni ominaista estetiikkaa ja tyyliä tehdä asioita. 

Näiltä osin siis projektin alussa asettamani tavoitteet täyttyivät varsin hyvin. 

5 .  YHTEENVETO
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Kolmas opiskeluvuoteni oli hyvin intensiivinen niin kurssitöiden kuin malliston osalta. 

Tavoite, minkä olin asettanut itselleni malliston suhteen oli pikemminkin abstrakti 

laadun ja estetiikan taso, jonka halusin saavuttaa. Nämä ovat kuitenkin hyvin abstrakteja 

ja henkilökohtaisia määritelmiä, ja niitä on liki mahdotonta sen laajemmin kvantifioida 

tai sovittaa muille ymmärrettävään muotoon. Jälkiviisaasti ajateltuna nämä määritelmät 

olivat jopa itsellenikin turhan abstrakteja ja prosessiani olisi voinut helpottaa selkeämmin 

asetellut tavoitteet. Sen sijaan monesti jäin työskentelyssäni jumiin tunteeseen, ettei 

keskeneräinen työ ollut juuri sitä, mitä tavoittelin, mutta tavoitteen  abstraktiudesta 

johtuen en osannut avata tai osoittaa muille (enkä itsellenikään), mistä epävarmuuden 

tunne johtui. Tämä oli varmasti omiaan aiheuttamaan tunteiden vuoristorataa, jonka koin 

lopulta paljon raskaammaksi kuin työmäärän itsessään tai sen tuomat pitkät työpäivät. 

Käytin lopulta luultavimmin suurimman osan kevään työskentelyajasta loputtomalta 

tuntuvaan  pohdiskeluun. Samalla havaitsin, että päätöksen tehtyäni saan varsin nopeasti 

aikaan asioita. 

Tästä oppineena kuitenkin toivoisin jatkossa muistavani pitää enemmän taukoja 

työskentelystä ja ottamaan etäisyyttä projektiin. Kun tauotta pähkäilee samojen asioiden 

parissa pienetkin ongelmat suurenevat suhteettomiin mittakaavoihin. Suureksi onnekseni 

sain kullan arvoista apua niin ohjaajaltani Tuomas Laitiselta kuin kanssaopiskelijoiltani, 

joiden henkinen tuki projektin aikana oli mittaamattoman arvokasta. 
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Hanna Herva

Tuomas Laitinen

Henna….

Eija Korkeila

Lapuan kankurit

Suomen nauhatehdas

Haklift 

Annamari Leppisaari

Maija Fagerlund

Päivi Kovanen

Päivi Kokko-Vuori

Miia Oksanen

Eeva Heikkinen

Reetta Myllyniemi

Avshalom Gur

Eetu Sihvonen

A Magazine Curated By

Dan Thawley

Lou Stoppard

Thomas Tait

Lotta Volkova

Paul Hameline

Lucy Moore

Lutz Huelle

Lodetex

6 .  KIITOS

Sekä kaikki muut, jotka minua tukivat matkan varrella. Ilman teitä en olisi tähän pystynyt!
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7 .  LÄHTEET

7.1 KUVALÄHTEET

Seuraavasta osiosta löytyvät tarkemmat tiedot lähteistä niin kuvien kuin kirjallisten viit-
tauksien osalta. Olen lisäksi listannut muita opinnäytteeseen, sen taustatutkimukseen ja 
mallistoprosessiin vaikuttaneita lähteitä.

KUVA 1, KANSILEHTI: Kuva neuleesta sovituksissa. Malli: Eetu Kemppainen. Kuva itse 
ottamani.
KUVA 2, s. 1:  Ote taustatutkimuksesta. Mayfair, 1968, Vol. 3, No.3
KUVA 3, s.2: Oma kuva sovituksista, malli Ossi Kunnas
KUVA 4, s.4: Ote taustatutkimuksesta: vasemmalla: Playboy-lehti, 10/1966. Oikealla: 
John Stokess Warlingham Kentissä Dave Lewis Wasp 221 -liitimen kanssa, kuva: Don 
Liddard, 1976
KUVA 5, s. 8: Ote taustatutkimuksesta, kuva: Steve McCurry
Kuva 6, s. 11: SEX shop, vasemmalta oikealle: Steve Jones, Danielle, Alan Vega, Chrissie 
Hynde, Jordan ja Vivienne Westwood. Kuva: David Dagley, Vivienne Westwood Archive
KUVA 7, s.12: Ote taustatutkimuksesta, Punk: The Illustrated History of  a Music 
Revolution by Adrian Boot & Chris Salewicz
KUVA 8, s.15: seditionaries.com, kravaatti: SEX, Vivienne Westwood & Malcom McLaren
KUVA 9, s. 16: seditionaries.com, paita: SEX, Vivienne Westwood & Malcom McLaren
KUVA 10, s. 19: seditionaries.com, paita: SEX, Vivienne Westwood & Malcom McLaren
KUVA 11, s. 21: Christo, Wrapped Look Magazines, 1964, mutualart.com
KUVA 12, s. 22: christojeanneclaude.net, Christo: Wrapped Portrait of Jeanne-Claude, 
1963
KUVA 13, s. 23: Ote taustatutkimuksesta, Christo - Prints & Objects, Wrapped Look 
Magazine, 1965
KUVA 14, s. 24: Ote taustatutkimuksesta, kuva: Don Liddard, 1977, Dunstable Downs 
Bedfordshire. 
KUVA 15, s. 26: Ote taustatutkimuksesta, kuva: Don Liddard, 1978, Essex.
KUVA 16, s. 27: Ote taustatutkimuksesta, Dave Lewis, kuva: Don Liddard, 1977, 
Dunstable Downs
KUVA 17, s. 29: Oma kuva, neuleen kehittelyä.
KUVA 18, s. 30: Kollaasi taustatutkmikusesta
KUVA 19, s. 32-33: Oma kuva, mallistoluonnoksia
KUVA 20, s. 35: Mallistoluonnoksia
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KUVAT 21-22, s. 36-37: Omat kuvat sovituksista. Malli: Eetu Kemppainen
KUVA 23, s. 38: Oma kuva, materiaalikokeilua: printti- ja jacquardkehittelyä.
KUVA 24, s. 40: Kuva sovituksista, kuvan ottanut Eetu Sihvonen. Malli: Janne Punkari
KUVA 25, s. 41: Oma kuva, mallistoprosessi: hanskojen kehittelyä.
KUVA 26, s. 43: Oma kuva, jacquard-kokeiluja
KUVA 27, s. 45: Oma kuva malliston takista. Jacquard-kangas tehty Lapuan kankureilla.
KUVA 28, s. 46: Kuva sovituksista, kuvan ottanut Eetu Sihvonen. Malli: Janne Punkari
KUVA 29, s. 48-39: Oma kuva, jacquard-takin kehittelyä
KUVA 30, s. 50-51: Oma kuva Näytöksen takahuoneesta. Malli Miles Felix, pukemassa 
Katariina Klimenko ja Iida Pii. 
KUVA 31, s. 53: Oma kuva sovituksista, malli: Eetu Kemppainen.
KUVA 32, s. 55: Oma kuva, painokankaiden kehittelyä. 
KUVA 33, s. 56: Kuva Näytöksestä: Anna Äärelä. Malli: Oliver Kumbi (Nisch 
Management) 
KUVA 34, s. 57: Kuva Näytöksestä, Diana Luganski. Malli: Joonas P
KUVA 35, s. 58: Oma kuva, neuleen kehittelyä.
KUVA 36, s. 60: Oma kuva, neuleen kehittelyä.
KUVA 37, s. 61: Kuva Näytöksestä, A Magazine Curated By, kuvaaja: Eeva Suutari. 
KUVA 38, s. 63: Oma kuva, nappiverkkareiden kehittelyä.
KUVA 39, s. 64-65: Oma kuva, kenkien kehittelyä.
KUVA 40, s. 69: Oma kuva Näytöksestä, malli Gaby Sahhar (TIAD). 
KUVAT 40-47, s.70-71: Mallisto Näytöksessä. Kuvaaja: Guillaume Roujas.
KUVA 48, s. 74-75: Oma kuva Näytöksestä. Mallit: Oliver Kumbi, Miles Felix ja Gaby 
Sahhar. 
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1: Deborah Harry / Punk: The Whole Story
2: Panic Attack! Art in the Punk Years: 
“...It was about trying really to live life. It was about finding ‘a more intense life- that 
has not really been found’ (Debord). ‘In a world where we had been looking for life we 
found only wreckage,’ wrote Michael Mourre in 1950. Punk expressed dissatisfaction with 
humdrum conventional life, with capitalism creating our desires and then selling those to us 
as needs: ‘The degredation of being into having’ (Debord). For Paul McCarthy ‘our culture 
has lost a true perception of existence... we are fumbling in what we percieve to be reality. 
For the most part we do not know we are alive.’ Punk was a protest against life that was not 
living. It attacked the constructs of the media, consumerism and capitalism with venom 
and passion to snap us out of it. Punk was edgy and ugly but not cynical.”
3: viviennewestwood.com/en-gb/history/430-kings-road
4: i-D: How Punk Helped Kickstart a Sexual Revolution (1.8.2016), Paige Silveria
5: christojeanneclaude.net/life-and-work

7.3  VIITTEET
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Panic Attack! Art in The Punk Years – Marc Sladen & Ariella Yedgar (2007)

Punk: The Whole Story – Nick Kent (2006)

i-D: How Punk Helped Kickstart a Sexual Revolution (1.8.2016)

Sleek Magazine: Fashion’s History of The Patch (4.8.2016)

Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols –dokumentti, Matthew Longfellow (2002)

Who Does Punk Belong To In 2013? – Tom Hawking (2013)

Vogue Archives: Vogue 191.3 (03/2001): The Power of Choice: Gender Bias; The End of 

Gender

Vogue Archives: Vogue 186.5 (05/1996): Vogue Views: Gender Flap

Playboy Centrefolds (Playmates) Full Collection 1953-2016, alafoto.com

Playboy, Maifair ja Lui –lehdet 1970-1980

Christo and Jeanne-Claude: Prints and Objects, 1963-2013 (2013)

7 .3  MUUT LÄHTEET
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Christo and Jeanne-Claude: Early Works 1958-64 (2009)

Christo and Jeanne-Claude (2006)

Christo and Jeanne-Claude: Projects Selected from the Lilja Collection (1996)

Christo – Marina Vaizey (1990)

Christo – Dominique G. Laporte (1985)

Christojeanneclaude.net

Don Liddardin valokuvat riippuliitäjistä:

flickr.com/photos/donliddard/


