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Bombay 

 
 

Ollessani alle kouluikäinen perheeni asui pidempiä jaksoja Intiassa. Tämä lienee ollut ensimmäinen kerta, kun minulle aukesi uudenlainen 

tapa nähdä ja kokea maailmaa. Temppelialueiden rakennukset olivat kuin sadusta eri vaaleanpunaisen, -sinisen, -keltaisen ja kullan sävyissä. 

Kadulla ihmiset pukeutuivat kirkkaanvärisiin vaatteisiin köyhintä kansanluokkaa myöten ja kukkia oli kaikissa sateenkaaren väreissä. 

Toisaalta taas, oman ikäiseni lapset juoksivat kaduilla likaisissa vaatteissa kerjäämässä tai myymässä milloin mitäkin vastaantuleville 

länsimaalaiselle. Osalta heistä puuttui raajoja, kaikkialla haisi mausteiden, suitsukkeen ja ihmisulosteen muodostama karvas ja kuvottava 

parfyymi. Vastakohdista huolimatta tai ehkä nimenomaan juuri niiden takia, maailma tuntui olevan aivan poikkeuslaatuisella tavalla elossa. 
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1. Prologi 
 
Kulttuurien monimuotoisuus on ollut aina kauniina sekamelskana 
läsnä elämässäni. Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni eri 
kulttuureissa ja monet etnografiset tekstiilit ovat olleet alkuperäinen 
syyni hakeutua tekstiiliopintojen kautta työskentelemään esittävien 
taiteiden pariin. Pukusuunnittelun maisteriopintojeni aikana eri 
kulttuurien vaikutus ja niistä inspiroituminen on alkanut kiinnostaa 
minua suunnitteluprosessin osana. Monikulttuurisen opiskelija-
yhteisön myötä, juuri eri näkökulmien jakaminen ja niistä 
keskusteleminen, ovat olleet ehdottomasti opintojeni parasta antia. 
 
Koen itseni hyvin materiaalilähtöiseksi suunnittelijaksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että suunnitteluprosessini lähtee liikkeelle hyvin usein 
väri- ja materiaalimaailman hahmottamisesta ennen varsinaisten 
pukuluonnosten tekemistä. Aasialainen esittävä taide on 
koskettanut minua hyvin syvästi ja olen iloinen siitä, että olen päässyt 
tutustumaan esimerkiksi kiinalaisen Peking-oopperan, japanilaisen 
Kabuki-teatterin ja intialaisen Kathakalin maailmaan. Tätä kautta 
kiinnostukseni kulttuurisidonnaiseen väriestetiikkaan ja tekstiilien 
valmistusmenetelmiin on johdatellut minua kohti kulttuurisen 
omimisen miinoitettua kenttää. Mielestäni vieraaseen kulttuuriin 
liittyy aina tietynlaista salaperäisyyttä, silloin kun kyseiseen 
kulttuuriin liittyviä sosiaalisemotionaalisia- ja historiallisia 
konteksteja ei tunneta. Luulen, etten ole ainut, jota nimenomaan 
tämä tuntemattoman herättämä uteliaisuus viehättää ja jonka 
saattelemana haetaan inspiraatiota esimerkiksi eri kulttuurien 
rituaalivaatetuksesta. Itse miellän suomalaisessa luterilaisessa 
kulttuurissa häät ja hautajaiset mieleenpainuvimpina nykypäivän 
rituaaleina. Näin ollen hautajaisvaatetus, sekä kuolemaan liittyvien 
myyttien tutkiminen, luo hyvän alustan kulttuurillista omimista 
käsittelevälle työlleni. Koen vahvasti, että arkipäiväinen on 

mahdollista nähdä inspiroivana, kun sitä katsoo uudesta 
näkökulmasta. Tämän näkökulman kääntäminen Remember me 
please -elokuvan suhteen, tapahtui katsomalla hyvin traditionaalista 
luterilaista muistotilaisuutta muinaissuomalaisen vainajakulttuurin 
ja meksikolaisen kuolemanpäivän symboliikan läpi. Tällä tavoin koin 
ymmärtäväni jotain syvemmin elokuvan aiheesta, muistojuhlasta ja 
tuovani esiin jotain elokuvan hahmojen syvemmistä syistä osallistua 
muistotilaisuuden rituaaliin.  
 
Minulle uuden ja erilaisen etsiminen on elinehto luovuudelle ja 
inspiraatiolle. Kuitenkin yhtä tärkeää kuin inspiraation hakeminen on 
ymmärtää ne lainalaisuudet, mitkä liittyvät kulttuurisidonnaisten, 
itselle vieraiden elementtien parissa työskentelyyn. Mielestäni 
suunnittelijan vastuuseen kuuluu ennen kaikkea balanssi sen välillä, 
mitä erityistä vieraasta kulttuurista lainatut elementit tuovat 
kokonaisuuteen ja missä valossa puolestaan kokonaisuus tuo esiin 
vieraasta kulttuurista lainatut elementit. Halu ymmärtää oman 
suunnitteluprosessini syy-seuraussuhteita, on ajanut minua 
eteenpäin tutkimaan taustoja omille ajatusmalleilleni ja kulttuurisen 
omimisen käsitteelle. Erilaisuus on viehättänyt ja kauhistuttanut 
kautta historian ehkä nimenomaan siitä syystä, että se pakottaa 
katsojan hetkeksi tarkastelemaan omia käsityksiään. Erilaisuuden 
ollessa mielestäni eräänlainen kasvualusta luovuudelle, vapauden 
liiallinen rajoittaminen voi tukahduttaa hienon prosessin.  
 
Vieraillessani 2017 kesällä World Stage Design -tapahtumassa 
Taipein taideyliopistolla (TNUA) Taiwanissa, oli todella 
mielenkiintoista keskustella näyttelyssä esillä olleista teoksista 
yhdessä paikallisten taideopiskelijoiden kanssa. Taiwanilaisille 
työpareilleni skandinaaviset, minimalistiset ja ei niin värikkäät  



10 
 

teokset, olivat kaikista mielenkiintoisimpia, kun taas minulle hyvin 
perinteinen paikallinen ja värikylläinen suunnittelu oli inspiroivinta. 
Se, mikä on tavallista jokapäiväisessä ympäristössä, menettää osin 
kiinnostavuutensa, kun taas uusi näkökulma saa sen heräämään 
henkiin uudella tavalla. Paikallisten käydessä temppelissä koko 
ikänsä, visuaalinen tunneside paikkaan muodostuu heille hyvin 
erilaiseksi. Koristeelliset kuviot muodostuvat osaksi arkipäivää ja 
värien moninaisuus ei ole mitään erityistä. Minulle, joka näin tällaisia 
temppeleitä ensimmäistä kertaa elämässäni, tämä kokemus oli hyvin  
tavallisuudesta poikkeava ja erilainen (kuva 1). Yhteisten 
kokemusten ja näkemysten jakamisen kautta myös näyttelystä tuli 
poikkeuslaatuisen mieleenpainuva kokemus. Juuri tällaisten 
elämysten tuottamisesta minusta taiteessa tulisi olla kysymys. 
Toivon, että tämä työ avaa kulttuurisen omimisen ilmiön kautta 
uudenlaisen näkökulman pukusuunnitteluprosessin moni-
muotoisuuteen sekä suunnittelijan työn merkityksellisyyteen 
ilmiöiden ja tunteiden tulkitsijana.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. 
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Koh Phi Phi, Thaimaa 

 

Häviääkö ilmiön viehätysvoima, jos sen ymmärtää täysin? Tai katoaako elokuvan vetovoima, sen joutuessa lähemmän tarkastelun alle? Ne 

taide-elämyksen, jossa jokin ensisilmäykseltä tietyksi todettu, osoittautuukin aivan joksikin muuksi, saavat ainakin minut arvostamaan niitä 

uudella tavalla. Näiden oivallusten tuottamiseen minä toivon pystyväni luovassa työssä. 
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2. Työn tarkoitus ja tavoitteet  
 
Opinnäytetyöni tavoite ja tarkoitus on kartoittaa kulttuurista 
omimista ilmiönä ja selventää, miten tämä näkyy pukusuunnittelussa 
elokuvapukusuunnittelun näkökulmasta. Tarkastelen kulttuurisen 
omimisen käsitettä suomalaisen hautajais- ja kuolemankulttuurin 
näkökulmasta ja tässä keskeisimpänä tutkimuskohteenani käytän 
omaa pukusuunnitteluani Remember me please -elokuvaan. Työn 
tavoitteena on analysoida Remember me please -elokuvan 
pukusuunnittelun symboliikkaa kulttuurisen omimisen 
näkökulmasta haastatteluja ja kirjallisuutta apuna käyttäen. Tämän 
lisäksi kirjallinen osuus nostaa esiin kulttuureista inspiroitumisen 
ongelmallisuutta pukusuunnittelun näkökulmasta. Keskityn 
nimenomaan elokuvapukusuunnitteluun elokuvien saavuttaman 
globaalimman ja laajemman katsojakunnan vuoksi, jolloin 
kulttuurisen omimisen näkökulma tulee konkreettisemmaksi. 
 
Elokuvan pukusuunnittelun kautta tutkin länsimaisten, japanilaisten 
sekä meksikolaisten vaate-elementtien käyttöä suomalaisessa 
elokuvassa. Haastattelujen kautta pyrin saavuttamaan laajemman ja 
globaalimman näkökulman Remember me please -elokuvaan. 
Japanilaisen sekä meksikolaisen kulttuurin asiantuntijoiden 
näkökantojen kautta saan myös arvokasta tietoa puvun erilaisista 
semioottisista tulkintatavoista. Lähestyn aihetta oman suunnitteluni 
onnistumisten ja erehdysten kautta ja näin pyrin hahmottamaan, 
missä suunnittelijan vastuun ja vapauden välinen raja tällaisessa 
tapauksessa kulkee. Mielestäni pukusuunnittelu on ennen kaikkea 
erilaisten näkökantojen ymmärtämistä ja esiintuomista esittävän 
taiteen formaatin ja sen kontekstien sisällä. Siksi koen tärkeäksi 
kartoittaa kenttää sekä yleisesti, mutta myös henkilökohtaisella 
tasolla. Toivon haastattelujen kautta ymmärtäväni, miten minun 
työtäni luetaan ja miten se eroaa siitä mielikuvasta, mitä minä toivon 

ja luulen välittäväni. Toivon myös ymmärtäväni jotain siitä, missä 
menee raja muista kulttuureista inspiroitumiseen, vai onko sellaista 
ollenkaan. Koen myös tärkeäksi ymmärtää, loukkaanko omalla 
tietämättömyydelläni ja taiteilijan vapauden nojalla kulttuureja, 
josta haen inspiraatiota. 
 
Keskeisimmissä tutkimuskysymyksissäni pyrin selvittämään, mitä on 
kulttuurinen omiminen ja miten tämä on tulkittavissa 
pukusuunnittelijan työssä. Tähän liittyen pyrin selvittämään, missä 
menee suunnittelijan vastuun ja vapauden rajat liittyen vieraiden 
kulttuurien vaate-elementtien käyttämiseen. Puvun ontologian 
näkökulmasta pyrin selvittämään mitä emotionaalisia, 
antropologisia ja sosiologisia aspekteja puvun mukana siirtyy 
lähdekulttuurista kohdekulttuuriin. Omaa taiteellista työtä 
materiaalina käyttäen, pyrin haastattelujen kautta selvittämään 
miten Remember me please -elokuvan sisällön lukutapa eroaa 
pukusuunnittelun näkökulmasta lähdekulttuurin ja kohdekulttuurin 
edustajien välillä, sekä onko mahdollista luoda uudenlaisia 
merkityksiä puvuille käyttäen lähdekulttuurin ja kohdekulttuurin 
välistä eroa inspiraationa pukusuunnitteluun.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikana perehdyn mahdollisimman hyvin 
kulttuurillista omimista käsittelevään kirjalliseen aineistoon, sekä 
vireillä oleviin keskusteluihin sosiaalisessa mediassa. Taiteellinen 
työni antaa minulle arvokkaan omakohtaisen ja konkreettisen 
kokemuksen aiheesta sen ollessa samalla yksi tärkeimmistä 
tutkimusmateriaaleistani. Haastattelen suomalaisen kuoleman 
kulttuurin asiantuntijaa Paula Heikkistä, japanilaisen kulttuurin 
asiantuntijaa, lavastajapukusuunnittelija Kazue Hatanoa sekä 
meksikolaisen kulttuurin asiantuntijaa Hanna Suihkoa, käyttäen 
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omaa taiteellista työtäni pohjamateriaalina haastatteluille. 
Haastattelut toteutin puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin, 
sekä sähköpostihaastatteluna valmiiden kysymysten ja 
lähdemateriaalin avulla. Haastattelujen avulla pyrin saamaan 
mahdollisimman kattavan näkemyksen erilaisista näkökulmista 
tulkita Remember me please -elokuvan pukusuunnittelun 
semiotiikkaa. Tätä kautta toivon saavuttavani laajan ymmärryksen 
siitä, mitä on otettava huomioon kulttuurisidonnaisten vaate-
elementtien käytössä pukusuunnittelussa ja näin ollen myös opin 
katsomaan omaa ajattelu- ja työskentelyprosessiani uudesta 
näkökulmasta. 
 
Kuvauksen, lavastuksen ja editoinnin merkitys elokuvan tulkinnan ja 
sen pukusuunnittelun kannalta on olennainen. Kuitenkin Remember 
me please -elokuvan ollessa editointivaiheessa työni kirjallisen 
osuuden tekemisen aikana, en keskity opinnäytetyössäni 
analysoimaan näiden elementtien vaikutusta omaan työhöni. Näin 
ollen en tarkastele aihetta valmiin elokuvan näkökulmasta, vaan 
analysoin ja kartoitan omaa prosessiani elokuvan käsittelemättömän 
raakamateriaalin pohjalta. 
 
Tässä opinnäytetyössä käytän termejä puku, vaate sekä vaate-
elementti. Puvulla tarkoitan vaatetta tai asukokonaisuutta esittävän 
taiteen formaatissa, vaatteella puolestaan arkielämässä käytössä 
olevaa asua tai vaatekappaletta. Vaate-elementillä tarkoitan mitä 
tahansa asukokonaisuuden osaa niin esittävän taiteen kuin 
arkielämänkin kontekstissa. 
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Taipei, On my way hostel, toinen yläpunkka 

 

Näyttelykokemus oli vartaansa vailla. Niin paljon eri elementtejä, mutta kaikki olivat löytäneet paikkansa. Useat aasialaiset pukusuunnittelijat 

tuntuivat näyttelyssä noudattavan tätä ylellistä tyyliä käyttäen paljon värejä ja koristeita. Vertaillessa skandinaavisia ja aasialaisia 

esityskokonaisuuksia, ihailen sitä, kuinka aasialaisen esittävän taiteen kentällä, kaikki elementit; puvut, lavastus, valo, ääni ja esiintyjän työ, 

saavat täyden tilan ja volyymin loistaa ja silti kokonaisuus toimii. Skandinaavisessa taiteessa pyritään mielestäni nostamaan aina yksi elementti 

keskiöön ja muut myötäilevät tätä taka-alalla. Tämä näkyy myös ympäristössämme; yksi iso mainos kerrallaan, ei satoja. Joko puita tai taloja, ei 

talon seinistä, parvekkeilta ja katoilta kasvavia puita. 
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3. Vaatteen merkitys ja uuden luomisen dilemma 
 
Minulle vaatteesta erityisen kiehtovan tutkimuskohteen tekee sen 
kyky välittää sanattomia viestejä. Vaate on ollut mitä suurin vallan 
väline läpi historian, silloinkin, kun sen muoto on pyritty pitämään 
huomiota herättämättömänä. Kirjassaan Vaatteiden valtapeli – 
näkymättömän kulttuurianatomia (2009) Lönnqvist avaa 
mielenkiintoisella tavalla vallan eri ilmenemismuotoja vaatetuksen 
kautta. Erityisen kiinnostava on juuri se prosessi, missä vaatteiden 
merkitys siirtyy funktionaaliselta tasolta symboliselle tasolle, 
tästähän teatteripukusuunnittelussakin on pohjimmiltaan kysymys. 
Vaatteisiin liittyy valtava määrä assosiaatioita arvovallasta ja 
kunnioituksesta aina naurunalaiseksi saattamiseen. Yleisesti ottaen 
vaatetus kuvastaa vallalla olevaa maailmankuvaa, samalla sen ollessa 
tehokas vastarinnan väline tälle maailmankuvalle. Kuitenkin vallan 
ollessa katoavaista, sitä on otollista kuvata vaatteiden ja muodin 
keinoin. (Lönqvist 2009: 12-13, 21.)  
 
”Puettu ruumis ei ole vain yhteiskunnallinen yksilö, ryhmä, 
roolihahmo tai statusikoni. Puetusta ruumiista tulee myös vallan 
väline; se tekee naisen, miehen – tai mitä se nyt tekeekin.” (Lönqvist 
2009: 14.) 
 
Vaatteilla on iso merkitys niin ihmisen, kansakunnan kuin 
roolihahmonkin identiteetin luomisessa.  Tästä kertovat lähes kaikki 
identiteetin luomiseen liittyvät traditiot ja rituaalit 
alkuperäiskansojen initiaatioriiteistä nykypäivän penkkarijuhliin. 
Itsemääräämisoikeuden poistaminen vaatetuksen valinnassa 
voidaan rinnastaa identiteetin tai arvoaseman viemiseen. Tämä 
tapahtuu muun muassa vanhainkodeissa, sairaaloissa, luostarissa, 
armeijassa, keskitysleireillä tai vankiloissa, missä ihminen 

rekisteröidään objektiksi ja muokataan osaksi suurempaa koneistoa. 
(Lönqvist 2009: 40-41.) 
 
Vaatteiden historia Euroopassa on keskiajalta lähtien ollut jatkuvaa 
taistelua kristinuskon ruumis- ja siveellisyyskäsityksen sekä muodin 
välillä (Lönqvist 2009: 80). Tämä näkyy edelleen vahvana 
länsimaisessa hautajaispukeutumisessa, johon perehdyn tarkemmin 
luvussa 5. Kirkon ohella kansakuntien päämiehet ja poliittisesti 
päättävät elimet pyrkivät luomaan uusia symboleja, onnistuen tässä 
välillä hyvinkin suureellisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii 1800-
luvulla muotiin tullut surupuku, joka ensimmäisenä vaatekappaleena 
oli Euroopassa käytössä kaikilla kansanluokilla. Tästä enemmän 
luvussa 5.2. (Lönqvist 2009, Taylor 1983.) 
 
Otettaessa semioottinen lähestymiskanta pukusuunnitteluun, 
voidaan tarkastella vaatteen lomittaisia merkitysrakenteita 
jokaisessa asussa, asujen välillä sekä suhteessa muihin lavalla oleviin 
elementteihin (Monks 2010: 5). Vaate on sidoksissa niihin 
ideologioihin, merkityksiin ja assosiaatioihin, joille pukusuunnittelija 
antaa visuaalisen hahmon. Pukusuunnittelija käyttää muotia ja 
pukuhistoriaa työvälineenään pyrkien heijastamaan oman aikansa 
tai käsikirjoituksen mukaista ajankuvaa. Mielestäni taiteessa 
pyritään kyseenalaistamaan seremoniallisuus ja vanhat 
arvojärjestelmät erityisesti semiotiikan keinoin. Omassa 
pukusuunnittelussani Remember me please -elokuvaan pyrin 
kyseenalaistamaan normatiivisen hautajaispukeutumisen. Elokuvan 
kontekstissa ei kuitenkaan tarkastella ainoastaan vaatteen 
yksiselitteisiä merkityksiä, vaan myöskin tunteita joita puvustus luo.  
Katsojan subjektiivinen kokemus on työn tulkinnan kannalta yhtä 
oleellisessa asemassa kuin itse suunnittelukin. Katsojan 
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henkilökohtainen historia vaikuttaa siihen, miten hän elokuvan 
kokee. Katsojan ensisijainen kokemus ja ymmärrys elokuvasta sekä 
hänen sosioekonominen asemansa ja sen hetkinen elämäntilanne 
ovat myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat puvun mahdolliseen 
merkitykseen. Tietenkään unohtamatta tärkeintä elementtiä eli sitä, 
miten nämä kaikki yhdistyvät näyttelijän roolisuorituksen myötä. 
(Monks 2010: 5.) Näin ollen voi olla, että esimerkiksi juuri läheisensä 
hautajaisissa ollut Remember me please -elokuvan katsoja voi kokea 
elokuvan pukusuunnittelun loukkaavana ja ajatella, että suunnittelija 
ei ole perehtynyt aiheeseen ollenkaan. Toisaalta komediallisen 
trillerin kontekstiin asennoitunut katsoja voi nauraa päähahmon 
hassuille sukille ja koko muistojuhlan absurdille atmosfäärille. 
Loppujen lopuksi oma päämääräni suomalaisen hautajaisetiketin 
rajojen rikkomisella on osoittaa, miten käsikirjoituksen teeman ja 
elokuvan kontekstin niin salliessa on mahdollista luoda 
pukusuunnittelun keinoin tuttuunkin teemaan oma, aivan 
uudenlainen etikettinsä.  
 
Tutkittuani eri lähteitä olen tullut tarkastelemani aineiston pohjalta 
siihen tulokseen, että kulttuurisen omimisen teema ei käsittele 
vaatetta pelkkänä tyyli- tai kulutusilmiönä, vaan laajempana, 
useimmiten historiaan pohjautuvana kokonaisuutena, joka koostuu 
kansallisista identiteeteistä, kulttuurisista merkityksistä ja 
valtasuhteista. Tähän liittyy myös kysymys siitä, miten kulttuurisia 
rajoja rakennetaan värien, tyylin ja designin keinoin. Vaatteiden 
esteettisen ja aatteisiin liittyvän puolen vastapainona, minut yllätti 
se, kuinka usein vaate voidaan kokea stigmana tai traumana. Tämä 
selittää osittain sen, miksi kulttuurinen omiminen on noussut niin 
kiivaan keskustelun aiheeksi vaatetuksen piirissä. Kulttuuriseen 
omimisen problematiikkaan paneudun syvemmin seuraavassa 
luvussa.  
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Kiasma 

 

Voiko jotakin niin laaja-alaista ja monisyistä kuin kulttuuri omia tai varastaa? Tartutaanko liian usein siihen artefaktiin, mikä on esillä, sen 

sijaan, että perehdyttäisiin siihen, miksi se on esillä? Tohveli vitriinissä on tasan niin kauan pelkkä tohveli vitriinissä, kunnes saavutetaan 

ymmärrys siitä, minkä tarinan kertomiseksi se on siihen laitettu. Silloin tohveli ei ole enää pelkästään arkipäivän asia taidemuseossa, vaan 

symboli jollekin paljon suuremmalle. Mielestäni taiteessa on kysymys niemenomaan tästä. Uusien symboleiden ja merkitysten 

tilannekohtaisesta luomisesta. 
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4. Kulttuurinen omiminen 
 
Kulttuurisella omimisella tarkoitetaan vapaasti suomennettuna 
tunnustamatonta (unacknowledged) tai sopimatonta joko 
yksittäisen ihmisen tai kansakunnan tapojen, käytännön, käsitysten 
jne. käyttöön ottoa toisen, yleensä hallitsevassa asemassa olevan, 
ihmisen tai kansakunnan toimesta (Oxford Dictionaries 2018). 
 
Kulttuuri määritellään Suomen sivistyssanakirjan mukaan 
seuraavasti:  

1. Yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saa-
vutusten kokonaisuus. 

2. Sivistys. (Henkinen kulttuuri. Alkukantainen kulttuuri. 
Länsimainen kulttuuri. Intiaanien, Kiinan kulttuuri. Nykyajan 
teknistynyt kulttuuri. Talonpoikaiskulttuuri. Eliittikulttuuri. 
Populaarikulttuuri. Erikoismerkitys: tieteistä ja taiteista.) 

3. Yksilön tai yhteisön henkisten tai ruumiillisten kykyjen 
kehittäminen tai kehittyneisyys, ajattelu- tai toimintatapojen 
kehittyneisyys, vakiintuneet toimintatavat. Esimerkiksi: 
Liikenne-, ravintola-, tapakulttuuri. Ruumiinkulttuuri. 
Suomalainen yrityskulttuuri (Suomisanakirja 2018). 

 
Vapaasti käännettynä englanninkielinen sana ’appropriation’ 
määritellään jonkin viemiseksi toiselta ilman tämän suostumusta. 
Kulttuurinen omiminen on siis tiivistetysti prosessi, jossa lainataan ja 
muunnetaan jonkin kulttuurin symbolin, tuotteen, iskulauseen tai 
muodin elementtien merkitys joksikin toiseksi. Kulttuurinen 
omiminen on useasti avainasemassa nyky- sekä poliittisessa 
taiteessa, jolloin jonkin tunnetun, kansalliseen identiteettiin liittyvän 
elementin muuntamisen kautta, otetaan kantaa vallalla olevaa 
ideologiaa vastaan. (Sturken & Cartwright 2009: 83.)  
 

Kulttuurisesta omimisesta käytetään suomenkielessä useampaa 
ilmaisua tilanteesta riippuen. Näitä ovat esimerkiksi kulttuurinen 
appropriaatio, kulttuurinen varastaminen, kulttuurinen värinkäyttö 
tai kulttuurinen lainaaminen. Nämä kaikki ovat hieman eri vivahteisia 
käsitteitä kulttuuriselle omimiselle. Kulttuurisen omimisen termi 
(engl. cultural appropriation) on lähtöisin Yhdysvalloista ja 
käsitykseni mukaan sen on tuonut Suomessa ensimmäisenä käyttöön 
Helsingin sanomat kevään 2016 aikana.  
 
Paneuduttaessa kulttuuriseen omimiseen jo pelkästään käsitteiden 
’kulttuuri’ ja ’appropriation’ monimerkityksellisyys antaa osviittaa 
millaisella merkitysten miinakentällä liikutaan. Suurta osaa 
yllämainituista käsitteistä on pyritty kuvastamaan juuri vaatetuksen 
kautta ja tämä tekee mielestäni aiheesta pukusuunnittelijalle 
ensiarvoisen tärkeän. Vaatetuksen kautta kuvastuvat jaetut arvot, 
asenteet ja käytännöt, samoin kuin eri kulttuuri- ja ihmisryhmien 
erottelu. Tästä hyvänä esimerkkinä kansallispuvut ja rituaaliasut, 
joihin myös opinnäytetyössäni keskeisessä osassa oleva 
hautajaisvaatetus lukeutuu. Kun tähän lisätään omimisen käsitteen 
monimerkityksellisyys ja väkivaltaisuus, on ymmärrettävää, miksi 
aihe on herättänyt paljon kiivasta keskustelua juuri taiteen kentällä. 
 
Teatterin ja elokuvan näkökulmasta kulttuurisen mukauttamisen eli 
adaptaation käsitettä on käsitelty seuraavissa kirjoissa 
käännöstieteiden näkökulmasta. Esimerkiksi Pavis käsittelee 
kirjassaan Theatre at the Crossroads of Culture (1995) kulttuurista 
omimista näytelmien kääntämisen näkökulmasta ja perehdyttää 
lukijansa siihen, mitä haasteita on, kun alkuperäinen sanoma 
halutaan tuoda samankaltaisena lähdekulttuurista kohdekulttuuriin. 
Tällöin on otettava huomioon ja ymmärrettävä niin infrastruktuuri, 
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yhteiskuntarakenne, tapakulttuuri sekä poliittinen ilmapiiri 
kummassakin maassa. Toinen näkökanta on siirtää jokin 
kulttuurisidonnainen artefakti suoraan sellaisenaan 
lähdekulttuurista kohdekulttuuriin. Omassa työssäni esimerkiksi 
siirsin kimonon sellaisenaan osaksi omaa pukusuunnitteluani. Tosin 
käytin sitä omaan taustaani nojaten hyvin eri tavalla kuin sitä 
Japanissa perinteisesti käytettäisiin. Tästä enemmän kimonoa 
käsittelevissä luvuissa 5.5. ja 5.6. 
 
Linda Hutcheon puolestaan toteaa teoksessaan Theory of Adaptation 
(2006: 197) kulttuurisen mukauttamisen tulevaisuudesta 
seuraavasti: ”Tulevaisuudessa ihmisen mielikuvituksen tuotoksissa, 
adaptaatio ei ole poikkeus, vaan normi” Uskon myös itse tähän 
väittämään. Yleisen globalisaation, rajojen välisen liikkuvuuden ja 
yhä kehittyvien sosiaalisen median muotojen kautta, kulttuuriset 
rajat ovat häviämässä lähes jokaisella elämän osa-alueella. Kulttuurit 
sulauttavat toisilta lainaamiaan elementtejä osaksi omaansa ja voisi 
ennemminkin sanoa, että alkaa olla sula mahdottomuus olla 
omimatta muita kulttuureja. Tosin suurimmalle osalle meistä tämä 
tapahtuu puoli huomaamatta esimerkiksi valtavirtamuodin tai 
vaikkapa sketsiviihteen muodossa. Siksi suunnittelijoiden ja 
tekijöiden on mielestäni tärkeä tiedostaa vastuunsa prosessin osana. 
Myöskin kulttuurien välinen vaihto hankaloittaa sen ymmärtämistä, 
missä menee omimisen ja vaihtamisen välinen raja.  Mielestäni 
humoristinen, mutta hyvä esimerkki tästä on suomalainen 
ruokakulttuuri, jonka puitteissa alkaa olla vaikea sanoa, mikä 
itseasiassa on suomalaista ruokaa. Kahtiajako perunamuussilla 
höystetyn poronkäristyksen ja katkarapusushien välillä on sangen 
selvä, mutta asia mutkistuu heti, jos puhumme poropizzasta ja 
mustikkasushista. Tällainen ajattelumalli pätee mielestäni myös 
pukusuunnitteluun. Missä menee raja, jos suunnittelisin kimonoista 

inspiroituneen Kalevala-saagan? Loukkaako tällainen toteutus vai 
lasketaanko tämä kulttuuriseksi vaihdoksi.  
 
Sosiaalisen median maailmassa kulttuurisen omimisen kenttä on 
hyvin laaja ja vapaa. Erilaiset keskustelupalstat vilisevät mielipiteitä 
puolesta ja vastaan siitä, mikä kulttuurinen symboli kuuluu 
kenellekin ja missä asiayhteydessä sitä on soveliasta käyttää. 
Kuitenkin perehtyessäni useisiin keskustelufoorumeihin ja 
kulttuurista omimista kansan näkökulmasta käsitteleviin 
blogikirjoituksiin, keskustelut tuntuvat lähes poikkeuksetta 
kääntyvän väittelyn sekamelskaksi itse pohjalla olevan symbolin 
lopulta unohtuessa kokonaan. Jokaisella on oma oikeana pitämänsä 
näkökanta ja lopulta päädytään samaan vastakkainasetteluun, missä 
oltiin keskustelun alkaessa. Joitakin yhteisiä piirteitä kuitenkin löytyy. 
Ensinnäkin harvoin kommentointi kosketti pelkästään visuaalisen 
elementin omimista, vaan nimenomaan kaikkea sitä sosiaalis-
emotionaalista latausta, mitä tämän elementin mukana nousee 
pinnalle. Toiseksi melkein jokaisessa vaatteisiin liittyvässä 
keskustelussa nostettiin loukkaavana esille toisen kulttuurin pyhien 
symboleiden tai rituaalivaatteiden käyttö komediallisiin 
tarkoituksiin. Tästä globaalein ilmiö lienee naamiaisasujen 
problematiikka. Yleisesti ottaen vaatteiden asiallinen käyttö yli 
kulttuurirajojen koettiin puolestaan hyväksyttävänä. 
Mielenkiintoiseksi keskustelun aiheeksi nousi myös kysymys siitä, 
omistaako ihminen kulttuurin vai kulttuuri ihmisen. Tärkeimmäksi 
positiiviseksi ajatukseksi keskustelujen myötä jäi kuitenkin 
kollektiivinen halu tuoda se, mitä vanhoista perinteistä ja rituaaleista 
on jäljellä, osaksi nykyhetken kulttuurista ja kansallista statusta. 
Pohjan jokaiselle kansakunnalle antavat lopulta juuri ne muinaiset 
traditiot ja rituaalit, joita kuorrutetaan erilaisin kulloisenkin 
ajankuvan vaativin koristein.  
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Kulttuurisen omimisen teemaa voitaisiin käsitellä myös enemmän 
teoreettisesta näkökannasta käsin. Esimerkiksi Hutcheonin visioiman 
teorian mukaan, kulttuurisia kysymyksiä voidaan lähestyä 
teoreettisesta näkökulmasta kolmella eri tavalla. Ensimmäinen 
näistä on intermediaalinen lähestymistapa, jolla tarkoitetaan kahden 
tai useamman median välisestä vuorovaikutuksesta syntyneitä 
taidemuotoja, kuten elokuvia, YouTubea, tietokonepelejä tai 
fanikulttuuria. Toinen lähestymistapa on interkulttuurinen, joka 
tapahtuu kahden tai useamman kulttuurinen välisessä 
vuorovaikutuksessa. Kolmas lähestymistapa on kognitiivinen eli 
ihmisen sisäisestä informaation prosessoinnista liikkeelle lähtevä 
lähestymistapa. Nämä kolme muodostavat kaikista keskeisimmät 
kulttuurisen omimisen tutkimusalueet, joita täydennetään 
estetiikalla, kulttuurin tutkimuksella, sukupuolentutkimuksella, 
ekonomialla ja historialla. (Hutcheon 2006: 2.) 
 
Purkaessani Remember me please -elokuvan Hutcheonin visioiman 
teorian mukaan, kulttuurisen omimisen konteksti voidaan tulkita 
seuraavanlaisesti.  Remember me please -elokuva itsessään on 
intermediaalinen lähestymistapa kulttuurisen omimisen aihepiiriin. 
Elokuvaan pohjautuvien haastattelujen avulla pyrin puolestani 
avaamaan uuden näkökulman elokuvan tulkintaan interkultuurisen 
perspektiivin kautta. Interkulttuurinen aspekti on myös se, että 
Remember me please -elokuvan teksti on kirjoitettu alun perin 
ruotsiksi, joka elokuvaamme varten käännettiin suomeksi. Myöskin 
käsikirjoitus on tehty alun perin näytelmäksi ruotsalaiselle yleisölle 
(Minnestund, Tukholman kaupunginteatteri 2016), josta Remember 
me please on ensimmäinen elokuva-adaptaatio. Suurin osa työstäni 
pohjaa kuitenkin omaan kognitiiviseen prosessiini opinnäytetyön 
tekemisen aikana.  
 

Katsottaessa kulttuurista omimista vaateteollisuuden näkökulmasta 
elämme tällä hetkellä aikakautta, jolloin markkinat ovat täynnä 
brändejä, jotka markkinoivat tuotteitaan nuorekkaana ja 
trendikkäänä (’hip and cool’). Sturken ja Cartwrightin (2009: 86) 
mukaan vaihtoehto- ja alakulttuurien omiminen valtavirta-
markkinoiden toimesta, ei ole koskaan ollut näin yleistä. Nuoruuden 
ihannoinnin varjolla uusia katu-uskottavia trendejä luodaan 
markkinoille nimenomaan nuorisokulttuurille tyypillisten 
alakulttuurien inspiroimana. Luonnollisesti tällöin alakulttuurin 
visuaalinen statusarvo heikkenee tyylin tullessa valtavirtamuotiin. 
Tässä tilanteessa alakulttuuri vastavuoroisesti luo nahkansa 
uudelleen, omimalla valtakulttuurin- tai toisen alakulttuurien tyylin 
itselleen. Näin on saatu aikaan loputtomalta näyttävä uusien 
merkityksien luomisen kierre, jonka pohjalta voimme tehdä 
havainnon, minkä mukaan semioottisia merkityksiä on helppo luoda, 
muokata tai määrittää uudelleen tilannekohtaisesti ja ympäristön 
vaatimuksien mukaan. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että 
tärkeistä kulttuurisidonnaisista symboleista ja artefakteista saattaa 
tulla leijuvia, yleismaailmallisia käsitteitä ilman syvempää ja niihin 
liittynyttä alkuperäistä sisältöä. Osittain näin on mielestäni käynyt 
esimerkiksi meksikolaisen kuolemanpäivän juhlan (Dia de los 
Muertos) sokerikallomaskeilla, joista on tullut kuva-aihe, jos 
jonkinmoiseen kulutushyödykkeeseen. Kuitenkin tämä muodissa 
vallalla oleva kaiken inspiroivan omimisen ilmiö liittyy yhteen 
elokuvaformaatin kanssa. Ensinnäkin iso osa elokuvia puvustetaan 
valtavirtamuodin mukaan, jolloin ollaan välillisesti tekemisissä 
muoti-ilmiöiden kanssa. Toiseksi pukusuunnittelijan työ perustuu 
mielestäni muotimallistojen luomisen kaltaiseen, uusien visuaalisten 
lainalaisuuksien ja semioottisten merkitysten luomiseen. Remember 
me please -elokuvan pukusuunnittelu toimii juuri tästä esimerkkinä. 
(Sturken & Cartwright 2009: 87.) 
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Muodin ja nykytaiteen perustuessa alituiseen uudistumiseen ja 
uusien merkitysten luomiseen, sama pätee välillisesti myös 
pukusuunnitteluun. Samoja klassikkoteoksia tehdään niin teatteriin 
kuin elokuvaformaattiin uudestaan ja uudestaan ja yksi iso osa 
klassikkoteoksien suosiosta perustuneekin juuri niiden kykyyn 
muotoutua uusien merkityksien mukaiseen muotoon. Inspiraatiota 
uudenlaisiin visuaalisiin ratkaisuihin haetaan sekä vallitsevasta 
maailman tilasta, historiasta kuin muistakin aiheista. Uusiin 
ratkaisuihin mielestäni on tärkeää pyrkiä siksi, että niiden avulla 
pystytään tuomaan esille uusia näkökulmia katsojan tai kuluttajan 
saataville. Minusta suunnittelijan on tärkeää pyrkiä säilyttämään 
kyky muuntautua ja nähdä samaan asiaan useita näkökulmia. Yksi 
keino tähän on katsoa tuttua asiaa, jonkin itselle vieraan linssin läpi. 
Minulle luontevin keino on eri kulttuurien tuoma mahdollisuus 
muuntaa omaa näkökantaansa sukeltamalla mukaan uuteen 
ympäristöön, olkoonpa se konkreettinen paikan muutos tai jonkin 
toisen mielen maiseman ymmärtäminen. Konkreettisesti tämä 
tapahtuu minulle matkustelun myötä sekä keskustelemalla muista 
kulttuureista olevien ihmisten kanssa. Sturken & Cartwright (2009: 
88) tiivistävät tämän seuraavasti: 
 
“Kulttuurinen merkitys on hyvin laaja-alainen ja alati muutoksessa 
oleva käsite. Se on mielikuvien, niiden tuottajien, kulttuurin 
tuotteiden sekä kuluttajien monimutkaisen kanssakäymisen tulos. 
Mielikuvien merkitys ilmenee tulkinnan, sitoutumisen ja neuvottelun 
prosessin kautta. Mikä tärkeintä, tämä tarkoittaa, että kulttuuri ei 
ole vain sarja arvotettuja objekteja, vaan prosessi, jonka kautta 
merkityksiä luodaan koko ajan uudelleen ja uudelleen objektien ja 
ihmisten vuorovaikutuksen kautta.”  
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4.1 Saamenpuku ja kulttuurinen omiminen Suomessa 
 
Koen tärkeäksi nostaa työssäni esiin saamenpuvun niin sanottuna 
kotimaisena esimerkkinä kulttuurisesta omimisesta. Se on itselleni 
lähin samaistumispinta oppia ymmärtämään, mitä esittävän taiteen 
formaatissa siirtyy puvun mukana kuvattaessa etnistä toista. Toisin 
sanoen saamenpuku toimii minulle siltana ymmärtää paremmin 
meksikolaisen kuolemanpäivän juhlan pukujen mukanaan kantamaa 
sanatonta viestiä, johon liittyy niin poliittinen, sosiaalisekonominen 
kuin emotionaalinenkin puoli. 

Helsingin Sanomien mukaan, Suomessa keskustelua kulttuurisesta 
omimisesta ovat enimmäkseen käyneet taiteilijat, jotka ovat joko 
puhuneet oikeudestaan käyttää vieraita kulttuureja materiaaleinaan 
tai toisaalta tuoneet esille vieraan kulttuurin esittämisen ongelmia. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ainoastaan taiteilijat omisivat 
kulttuureja tai että omiminen kohdistuisi ainoastaan taiteilijoihin. 
Rajojen piirtäminen sen välille, mikä on kulttuurista vuorovaikutusta 
ja mikä omimista on osoittautunut hankalaksi niin puku-
suunnittelussa kuin myös pohdittaessa arkisia harrastus- ja 
vaatevalintoja. (Kanerva 2016.) Suomessa keskustelu kulttuurisesta 
omimisesta on noussut pinnalle useaan otteeseen saamenpuvun 
väärinkäyttämisen ja väärinymmärtämisen tiimoilta. Saamenpuku on 
maassamme ainoa kansanpuku, jonka käyttö on jatkunut tauotta läpi 
vuosikymmenien. Samalla se on maassamme yksi niistä harvoista 
vaatteista, jonka valmistuksessa ja pukemisessa kunnioitetaan 
edelleen vanhoja perinteitä. Saami museon (Sámi musea Siida & 
Anarâškiel) sivuilla kerrotaankin seuraavaa:  

”Puku on aikaisemmin ollut arkivaate, mutta sen käyttötarkoitus on 
nykyaikana muuttunut. Inarilaisesta kansanpuvusta on tullut 
monikäyttöinen juhla- ja edustuspuku, jota voidaan yhä käyttää 

myös työvaatteena. Puku on kansanpuku, joka elää perinteisesti 
vanhaa kunnioittaen, kehittyen uusien sukupolvien mukana. 
Saamenpuku on kielen ohella tärkeä osa inarinsaamelaista 
identiteettiä.” (Sarre 2006.) 
 
Maininta puvun tärkeydestä kansallisen identiteetin osana tuntuu 
jotenkin hienolta. Itse en ole koskaan omistanut kansanpukua, koska 
se ei ole kuulunut omana elinaikanani yleiseen käytäntöön. Toisaalta 
olen asunut jo lapsuuteni aikana niin monessa paikassa eri puolilla 
Suomea, että en olisi ihan varma, minkä maakunnan pukua saisin 
pitää tai mihin kokisin kuuluvani. Politiikasta -verkkolehden 
artikkelissaan Kulttuurinen omiminen on vallankäyttöä, Jyväskylän 
yliopistossa saamelaista kuvataidetta Arts of Belonging -
tutkimushankkeessa tutkiva Ahvenjärvi (2017) kuvaa saamenpuvun 
kulttuurista omimista seuraavasti:  
 
” Saamelaiskulttuurin ulkopuolisen voi tietysti olla vaikea ymmärtää, 
että saamenpuku eli gákti ei ole vain vaate. Se on kuulumisen ja 
erottautumisen merkki. Gákti kertoo kuulumisesta paitsi saamen 
kansaan myös tiettyyn alueeseen, paikkaan ja sukuun. Puvuissa 
näkyy käsityöperinteen ylisukupolvinen jatkumo. Silti se on elävää 
perinnettä nykyaikaisine muotivirtauksineen. Saamenpuku on aina 
kantajalleen tehty, ja se on usein sukulaisen tekemä. Puvun malleja 
ja myös sen pukemista määrittää tapaoikeus, joka säätelee niin 
kengänpaulojen kiertosuuntaa, huivin sitomista, korujen 
kiinnittämistä kuin hapsujen asetteluakin. Gákti on saamelaisuuden 
ilmaisemista. Se on ilon, ylpeyden ja myös kivun aiheuttaja. Se kantaa 
mukanaan muistoja epätasa-arvon historiasta, mutta kertoo ennen 
kaikkea saamelaisen kulttuurin elinvoimasta.” 
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Runoilija Niillas Holmberg pohti Ylen haastattelussa syksyllä 2016 
seuraavaa koskien gáktin käytön kritisointia: ”Voisi ajatella, että kyse 
on tärkeämmistäkin asioista, kuten oikeudesta kieleen, kulttuuriin ja 
maahan. Joten miksi me paasaamme vaatteista?” Tällainen asenne 
on kuitenkin ongelma, sillä pukukysymystä vähätellessä, ei 
tiedosteta sen takana vaikuttavaa laajempaa historiallista ja 
kulttuurista taustaa. Myöskin tuollainen väite kuulostaa itsessään 
vähän mitään sanomattomalta, sillä eikö nimenomaan 
määräämisoikeus oman kulttuurin pukuun, ole oikeutus omaan 
kulttuuriin? Ahvenjärvi kommentoi artikkelissaan myös Holmbergin 
haastattelua ja nosti esille monta hyvää argumenttia nimenomaan 
gágtiin liittyvistä historian tunnemuistoista. Ahvenjärvi nosti esille 
muun muassa niin kutsutun saamelaisen asuntolasukupolven, jota 
on kuvattu paljon saamelaisessa kirjallisuudessa: 
 
”Saamelaislapset asuivat 1950–1970-luvulla pitkiä aikoja koulujen 
asuntoloissa, joissa heidän vaatteitaan ja tapojaan usein pilkattiin. 
Suuri osa lapsista ei osannut kouluun tullessaan sanaakaan suomea, 
mutta silti saamen puhuminen kiellettiin.”  

Pukeutuminen on ollut muiden tapojen ohella näkyvin elementti, 
joista vähemmistöryhmät on ollut helppo tunnistaa ja näin ollen 
myös helppo pilkkaamisen kohde. Luonnollista siis on, että juuri 
pukuun liittyvä negatiivinen muistijälki on suuri. Toisena esimerkkinä 
hän mainitsee 1980-luvulla näkyvimmäksi saamelaisuuden 
representaatioksi nousseen sketsisarjan, jossa nokinaamaiset, 
likaisesti pukeutuneet ”nunnuka-miehet” hyppivät viinakasseja 
kilistellen. Mediasta siirtyvä esittämisen tapa muotoutuu helpoksi 
isoksi ongelmaksi. Sosiaalisen median levitys on laajaa, jolloin 
stereotypian valta-asema suhteessa todelliseen kulttuuri-
identiteettiin on helpommin omaksuttavissa. Suomen 
matkailuteollisuus on myös kautta linjan syöttänyt kuvaa mystisistä 

saamelaisista markkinoimalla tätä mielikuvaa halvoilla saamenpuvun 
kopioilla. Tästä Ahvenjärvi toteaa muun muassa seuraavaa: 

”Tuhannet Lapin-turistit ovat saaneet seurata oppaita, jotka ovat 
pukeutuneet Kiinassa tehtyihin ”neljäntuulenlakkeihin” – siitä 
huolimatta, että saamelaiset ovat aktiivisesti vastustaneet tätä 
käytäntöä kohta 30 vuotta”  
 
Niin kuin kulttuurinen omiminen muodin massatuotantofirmojen 
kohdalla, sama tapahtuu tässä Suomen matkailuteollisuuden nojalla. 
Vaate toimii vallan välineenä asettaen ihmiset määräämisoikeuden 
puitteissa eriarvoiseen asemaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa oman 
työni kohdalla? Olen kuitenkin länsimaista valtakulttuuria edustava 
pukusuunnittelija, jolla ei ole juuri minkäänlaista kosketuspintaa 
esimerkiksi meksikolaiseen kulttuuriin. Olen tietoinen 
kuolleidenpäivän juhlan traditioista ja symbolisista merkityksistä, 
mutta siirtäessäni puvut länsimaalaisen festarivaatetuksen sekaan, 
ymmärrän myös liikkuvani kyseenalaisella maaperällä.  
 
Keskusteltaessa saamenpuvusta sosiaalisessa mediassa, 
Ahvenjärven mukaan törmää usein tietämättömyyteen, 
vihamielisyyteen ja myös täydelliseen haluttomuuteen ymmärtää 
saamelaisten näkökulmaa ja kokemusta. Juuri tuon haluttomuuden 
Ahvenjärvi kokee kaikista huolestuttavimpana ja loukkaavimpana. 
Pahimmillaan tämän kuulee jopa poliittisesti valtaapitävissä 
asemissa olevien suusta. Ahvenjärven mukaan ongelma ei ole se, 
että saamenpukua käytetään, vaan se, miten palautteeseen 
reagoidaan. Jos saamenpuvun käyttö asiayhteydessä on koettu 
sopimattomaksi, valitettavasti ne, jotka myöntävät virheensä ja 
korjaavat sen perehtymällä paremmin saamelaiseen kulttuuriin, ovat 
vähemmistössä. Tässä on ollut myös miettimisen paikka itselleni, sillä 
sosiaalisen median kautta kulttuurista omimista käsitteleviä 
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keskusteluja seuraamalla päällimmäiseksi tunteeksi jäi aggressio 
siitä, että minua kielletään käyttämästä jotakin elementtiä. Kuitenkin 
aiheeseen syvemmin perehdyttäessä kysymys ei ole tästä, vaan 
esimerkiksi saamenpuvun mukanaan kantamien tunnelatausten ja 
symbolisen merkityksen tiedostamisesta. Uskon vahvasti, että 
taustatutkimuksen kautta hyvin moni kulttuurisidonnainen vaate-
elementti on pukusuunnittelussa muunnettavissa kaikkia osapuolia 
tukevaan muotoon. Kirjailija Jukka Laajarinne kuvaa mielestäni 
symboleiden ymmärtämisen merkitystä osuvasti Helsingin Sanomien 
haastattelussa:  

”Symboleihin sisältyy monimutkaisia vallankäytön rakenteita. Ne 
ovat vuosisatojen aikana muovautuneet niin vahvoiksi, että suurin 
osa ihmisistä käyttää niitä ajattelematta. Varsinaiseksi ongelmaksi 
nousevat valta-asetelmat, joita vieraan kulttuurin väärin esittäminen 
vahvistaa. Nämä asetelmat nimittäin sanelevat sen, minkälaista 
kohtelua, minkälaiset mahdollisuudet ja miten paljon sananvaltaa 
kukin saa. Tästä käyvät esimerkiksi tavat, joilla valkoihoiset 
länsimaalaiset ovat esittäneet niin afrikkalaisia, Amerikan 
alkuperäiskansoja kuin saamelaisiakin – mitä tahansa länsimaisesta 
normista poikkeavia ihmisryhmiä. Toistuvalla väärin esittämisellä on 
onnistuttu istuttamaan ihmisten mieliin ajatuksia siitä, millaisia älyn 
ja tunne-elämän valmiuksia ihmisillä on. Näin on oikeutettu sitä, että 
eri rotujen edustajia ei ole kohdeltu tasavertaisina. Esimerkiksi 
Britannia perusteli toimiaan Intian siirtomaassaan vielä 1900-luvulla 
sillä, että intialaiset olivat liian pehmeitä ja feminiinisiä 
huolehtiakseen itse itsestään.” (Kanerva 2016.)  

Edellä kuvattu esittämisen tapa on hyvin yleistä komedian kentällä. 
Huumorin varjolla erilaisten karikatyyrien esittäminen on 
ongelmallinen alue. Keskustelua kulttuurisesta omimisesta käydään 

globaalisti alkuperäiskansojen ja muiden rodullistettujen 
vähemmistöryhmien keskuudessa. Ahvenjärven mukaan aihetta 
käsitellään muun muassa F.A.I.R. Mediassa (For Accurate Indigenous 
Representations), jonka tavoitteena on tuoda esille populaari-
kulttuurin rasistisia ja stereotyyppisiä kuvauksia alkuperäiskansoista. 
Lisäksi tavoitteena on nostaa esiin alkuperäiskansojen omia 
representaatioita niin taiteen, populaarikulttuurin kuin vaikkapa 
muodinkin kentillä. Valtakulttuurin aiheuttamat haavat eivät 
umpeudu muutamassa sukupolvessa ja näitä haavoja on käsitelty 
paljon alkuperäiskansojen kirjallisuudessa, musiikissa ja elokuvassa. 
Taiteen voima on ensiarvoisen tärkeä auttaessaan meitä 
kuvittelemaan ja ymmärtämään alkuperäiskansojen kokemuksia. 
Nämä lähihistorian tapahtumat ovat kuitenkin useimmille 
valtaväestön edustajille tuntemattomia. Keskusteltaessa 
saamenpuvusta tai mistä tahansa vähemmistöryhmän puvusta, on 
syytä muistaa, että keskustelemme myös tästä perinnöstä, jonka 
valtaväestöt ovat alkuperäiskansoille jättäneet. Ei ole kysymys vain 
vaatteesta, vaan kansanryhmän identiteetin ja historian 
vertauskuvasta. (Ahvenjärvi 2017.) 

”Vaatteiden valta juontuu niiden erityisestä suhteesta muistoihin, ne 
ovat orgaanisessa yhteydessä ihon muistiin, siihen asentojen ja 
tuntemusten varastoon, toisiinsa liittyvien tapahtumien sarjaan, 
joilla ei ole mitään yhteyttä tietoiseen, järkeen tai loogiseen 
tapahtumien hallintaan. Ruumis on kokenut tietyn hetken vaatteissa, 
ja ne muistuttavat siitä jatkuvasti sanattomalla kielellään.” (Lönqvist 
2009: 242) 
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4.2. Kulttuurinen omiminen pukusuunnittelussa 
 
Esittävien taiteiden kentällä kulttuurinen omiminen on hyvin 
haastava tutkimusaihe. Pukusuunnittelun kohdalla aihe on noussut 
entistä ajankohtaisemmaksi oman käsitykseni mukaan viimeisen 
parin vuoden aikana ja oma kiinnostukseni eri kulttuurien tekstiilejä 
ja asuja kohtaan, on ajanut minut pohtimaan tätä käsitettä 
syvemmin. Pukusuunnittelu on alana mielestäni eräänlaisessa 
välitilassa muodin ja kuvataiteen välimaastossa, jonka 
vastuullisuuteen liittyviä lainalaisuuksia on hankala yksiselitteisesti 
määrittää. Vastuullisuutta kasvattaa myös se, että puku-
suunnittelijan toimenkuvaan kuuluu perinnepukujen, etnisten 
vähemmistöjen pukujen ja rituaaliasujen kuvaaminen yhä 
laajemmalle yleisölle varsinkin elokuvan puitteissa. Missä tällaisissa 
tapauksissa menee suunnittelijan vastuun ja vapauden raja? 
Haastavin genre tässä lienee komedia, missä on vaarana mennä liian 
pitkälle huumorin varjolla. Toisaalta olen sitä mieltä, että varman 
päälle pelaamalla ja kultaisella keskitiellä pysymällä, ei koskaan ole 
luotu mitään uutta, vaan usein päädytään kompakteihin 
kompromisseihin. 
 
Ennen elokuvaformaatin syntyä vaatetuksen kulttuurinen omiminen 
on ollut osana teatterin ja tanssitaiteen visuaalisuutta. 1900-luvulla 
länsimaalainen yleisö pääsi tutustumaan aasialaisten kiertävien 
ryhmien esityksiin ja näiden kautta aivan erilaisiin, upeisiin pukuihin. 
Aasialaisissa esityksissä puetun kehon alkuperäinen tarkoitus on 
ollut ruumiillistaa kulttuurin alkuperä rituaalisten esitysten kautta. 
Tuon ajan esittävän taiteen pioneerit eivät voineet olla 
vaikuttumatta näistä esityksistä ja pyrkivätkin uudistamaan teatteria 
hakemalla vaikutteita länsimaiden ulkopuolelta. Kulttuurinen vaihto 
on ollut molemminpuolista maiden välisen liikkuvuuden kasvun 
myötä. Esimerkiksi kimonon välityksellä on haluttu levittää 

tietoisuutta Japanin kulttuurista nimenomaan japanilaisten 
toimesta. Nykyään mielestäni tuntuu olevan vallalla enemmän 
ajattelu, että kulttuurinen vaihto on ollut enimmäkseen negatiivista 
eurooppalaisten ottaessa haltuun kaiken haluamansa. Tätä on 
tapahtunut toki paljon, mutta se on vain osa koko totuutta.  
Esitysvaatteiden näkökulmasta kulttuurisidonnaisten ja ritualististen 
objektien käyttö on tullut kyseenalaiseksi maaperäksi kulttuurisen 
omimisen globaalin keskustelun myötä. Tästä Barbieri mainitsee 
teoksessaan Costume in Performance (2017:15) seuraavasti: 
 
”Pukusuunnittelusta kulttuurisia ja ritualistisia objekteja käyttäen, 
on tullut taistelukenttä tulkittaessa kohdekulttuurin vaate-
elementtien käyttöä omimisena, kulttuuria, rotua tai etnistä ”toista” 
kuvatessa. Enemmän kuin mikään muu esityksen elementti, puku 
sisältää fyysisen transformaation prosessin, jota voidaan käyttää 
politiikan tai kulttuurisen transformaation välineenä.” 
 
Tämä transformaation prosessi on samalla vaarallinen, mutta 
kiehtova. Taiteilijat ovat hakeneet inspiraatiota esimerkiksi 
japanilaisesta Kabuki-teatterista, intialaisesta Kathakalista, 
balilaisesta tanssista ja kiinalaisesta akrobatiasta. Tällaiset 
taidemuodot ovat voimakkaasti yhteydessä myyttisiin tarinoihin. 
Erilaisten eleiden, liikkeiden, vaatteiden ja naamioiden avulla niillä 
on vahva yhteys kunkin kansakunnan juuriin ja ihmisten 
tunnemuistiin. Mielestäni nykyihminen on vieraantunut tästä 
yhteydestään sekä maailmaan ja itseensä ja se näkyy kasvavana 
kiinnostuksena esimerkiksi fantasiaelokuvia kohtaan. Ihmisellä on 
tarve etsiä syitä olemassaololleen tavalla tai toisella. Visuaalisen 
kuvaamisen ohella tunneassosiaatiot ovat mielestäni yksi 
pukusuunnittelijan tärkeimmistä työvälineistä. Näin ollen ei ole 
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ihme, että erilaisista rituaalivaatteista haetaan inspiraatiota yhä 
uudestaan myös pukusuunnitteluun. (Barbieri 2017: 15.)  
 
Kunkin kansakunnan juurien ja tunneassosiaatioiden ohella Barbierin 
kuvaileman ”toiseuden” ilmentäminen kuvastaa mielestäni 
universaalia vapautumisen ja ajattomuuden kokemusta. Toisen 
kulttuurin vaatteiden kautta ihmisestä tulee esiintyjä ja 
tarinankertoja, jolla on valta hyppiä kulttuuri- ja aikakausirajojen yli. 
Osa rituaalisiin esityksiin liittyvistä vaatteista on pidetty 
muuttumattomina tähän päivään asti juuri siitä syystä, että ne ovat 
syvässä yhteydessä esityksen kautta ihmisen fyysiseen ja 
kulttuuriseen muistiin. Useat rituaaleihin perustuvat esiintymisasut 
kuvastavat sankareita, jumalia, demoneita ja muita myyttisiä 
hahmoja. Usein näitä vaatteita on käytetty myös seremoniallisiin 
tarkoituksiin, joten puvun itsessään katsotaan sisältävän myyttisiä ja 
jopa puolijumalallisia voimia. Rituaaleissa ollaan tekemisissä itsestä 
riippumattomien, korkeampien voimien kanssa, joka antaa 
vaatteelle mystisen olemuksen. Nykypäivän rituaaleista 
universaaleimmat lienevät syntymään ja kuolemaan liittyvät 
rituaalit. (Barbieri 2017: 18.) 
 
Aasian avauduttua maailmalle ja maailman Aasialle syntyi useita 
hämmentäviä, kahden eri kulttuurin yhteentörmäyksestä johtuneita 
vaateilmiöitä. Tästä yhtenä esimerkkinä Japanin länsimaalais-
taminen Meiji-aikakaudella (1868-1912). Tällöin miehet pakotettiin 
pukeutumaan pukuun tai ammatin niin vaatiessa uniformuun. 
Muutos ei kuitenkaan tapahtunut käden käänteessä, vaan aluksi 
nähtiin esimerkiksi liikemiesten pukeutuvan kimonoon länsimaisten 
housujen ja hatun kanssa. Naiset puolestaan alkoivat käyttää 
länsimaisia kenkiä kimonon ja hakama-housujen kanssa vähitellen 
siirryttäessä kohti länsimaista, viktoriaanista pukua (Liddell 1989: 
189-190). Puvut kuitenkin ommeltiin osittain kimonokankaista. 

Esimerkiksi Puccinin ooppera Madame Butterfly, sijoittuu juuri tähän 
visuaalisesti mielenkiintoiseen aikakauteen. Ajateltaessa puhtaasti 
visuaalisen luomisen kautta, tällainen kahden vastakkaisuuden 
yhdistäminen on minulle valtavan inspiroivaa. Aluksi länsimaalaisen 
kulttuurin rantautuessa Japaniin, esimerkiksi Shakespearen 
näytelmiä yritettiin istuttaa uuteen ympäristöön pukemalla 
näyttelijät sukkahousuihin ja vaaleisiin peruukkeihin. Tämä tuntui 
kuitenkin oudolta ja etäännytti esiintyjät tekstistä. Uudelleen 
visualisoituna paikalliseen ympäristöön sopivaksi, se saatiin 
kuitenkin toimimaan. Tästä esimerkkinä mainittakoon Ninagavan 
samurai Macbeth 1980-luvulla, joka nopeasti niitti suurta 
kansanvälistä mainetta (Barbieri 2017: 24). Esimerkkejä 
tämänhetkisistä esityksistä, joissa vaate-elementtejä on lainattu 
muista kulttuureista ovat esimerkiksi Leijonakuningas musikaali, 
jossa on yhdistetty aasialaisia ja afrikkalaisia esiintymisasuja 
kaupalliseen Disney-formaattiin tai sangen usea Cirque du Soleilin 
esitys, joissa nimenomaan kulttuuriset elementit ovat keskeisessä 
asemassa. Kulttuurinen adaptaatio vaatteiden näkökulmasta oli 
mielenkiintoista katsottavaa myös World Stage Design 2017 -
näyttelyssä Taiwanissa, jossa usea länsimaalainen teos oli muutettu 
aasialaiseen estetiikkaan sopivaksi (kuva 2). Kuten edellisessä 
luvussa kävi ilmi, käytettäessä kulttuurisidonnaisia elementtejä on 
ensiarvoisen tärkeää tuntea vaatteen historia. Suurin osa 
kulttuuriseen omimiseen liittyvistä ongelmista näyttää syntyvän 
nimenomaan ymmärryksen puutteesta. Pelkkien visuaalisten 
elementtien käyttöönotto ilman alkuperäisen aiheeseen liittyvän 
merkityksen ymmärtämistä, johtaa hyvin suurella 
todennäköisyydellä ristiriitaisuuksiin ja samalla välittyy vääränlaista 
viestiä itse lähdekulttuurista. Kulttuurisidonnaista vaatekappaletta 
käytettäessä ei ainoastaan käytetä näyttävää vaatetta tai 
asukokonaisuutta, vaan se symboloi niin lähde kuin 
kohderyhmälleenkin mahdollisesti aivan erilaisia arvoja. Näiden 
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arvojen välimaastossa toimiminen, ja ymmärtäminen on 
pukusuunnittelussa yhtä lailla haaste kuin mahdollisuuskin. 
Lähderyhmältä lainatun puvun mukana siirtyy kauniiden 
materiaalien, muotojen ja symboleiden lisäksi sen ilmaisema 
symboliikka sekä historiaan liittyvä niin myyttinen kuin poliittinenkin 
arvomaailma. Puvun symboloidessa kaikkea tätä, vaatteen käyttö 
tarkoittaa lähderyhmälle myös puvun symboliikan käyttöä. 
Puhuttaessa alkuperäiskansojen asuista ja estetiikasta, seremonia- ja 
rituaaliasuista ollaan kosketuksissa kunkin kansakunnan syvemmän 
identiteetin kanssa. Tähän identiteettiin useimmissa tapauksissa 
sisältyy paljon epämiellyttäviä ja kipeitä kansakunnan historian 
käänteitä, joihin puuttuminen raottaa arpeutuneita tai hävettyjä 
haavoja. Puvun mukana tulee sen sisältämän symboliikan lisäksi 
myös annos tunnelatausta. Mielestäni ongelman ydin piilee tässä ja 
näin ollen suunnittelijan vastuu tällaisia vaate-elementtejä 
käytettäessä on äärimmäisen tärkeä. Visuaalisuuden luomisen lisäksi 
suunnittelija on myös tunteiden tulkki. 

Toisaalta ajatus provosoinnista voidaan kääntää myös voimavaraksi. 
Yhden oikean elementin esiin tuomisella, voidaan halutessa nostaa 
pinnalle suuria kysymyksiä ja avata keskustelua muuten vaietuista 
aiheista. Pukusuunnittelun näkökulmasta tämä on valtavan 
kiehtovaa. Ongelmallisuus piilee siinä, kuinka on mahdollista välittää 
ja muuntaa vaate-elementin sisältämä sosiaalisemotionaalinen viesti 
eteenpäin haluamassaan merkityksessä? Kimono edustaa minulle 
yhtä aistillisuuden ja esteettisyyden rikkaimmista symboleista. 
Remember me please -elokuvassa tämä taas kuvaa aistillisuuden 
ohella elokuvan johtohahmon, Ritan, kohdalla osaa hänen 
taiteilijamenneisyyttään kansainvälisenä dokumenttivalokuvaajana. 
Samalla tämä linkittyy myös omaan menneisyyteeni ja 
opiskelijavaihtoaikaani Japanissa ja on oma kunnianosoitukseni 
japanilaiselle tekstiilitaiteelle. Tietenkin oman taustani liittäminen 2. Yu Shen Lin Hamlet esillä WSD2017 -näyttelyssä Taiwanissa 
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elokuvan kimonoihin jää vain omaksi tiedokseni, mutta 
tarkoittamani merkityksellinen esteettisyys ja Ritan menneisyyden 
avaaminen avautuvat näyttelijätyön kautta yleisölle jo aivan eri 
tavalla. Kävimme myös näyttelijän kanssa kiehtovan keskustelun 
omista kokemuksistani Japanissa ja välillisesti uskon myös tämän 
vaikuttaneen tapaan, jolla roolihahmo kantaa vaatettaan. 
Taiteellisen työn kokemisessa suuressa osassa ovat katsojien 
yksilölliset näkökannat suhteessa yhtä lailla teokseen itseensä, mutta 
myös visuaaliseen symboliikkaan. Jokaiseen suunnittelun tulkintaan 
vaikuttaa sekä katsojan subjektiivinen kokemus, suunnittelijan 
näkemys ja näyttelijän tapa käyttää vaatetta. Elokuvassa tähän 
vaikuttaa myös lavastus, kuvaus ja leikkaus, joka saattaa muuttaa 
oman työni tarkoituksellisia merkityksiä suurestikin. Tässä voidaan 
myös pohtia sitä näkökulmaa, kuinka tärkeää on, että uusi merkitys 
on selkeästi luettavissa, vai joutuuko sen ymmärtämiseksi tekemään 
enemmän ajatustyötä.   

Uskon vahvasti, että uusi näkökulma arkiseen asiaan voi tuoda 
paremmin esille asian todellisen luonteen. Tämä on perimmäinen syy 
siihen, mikä inspiroi minut hakemaan uutta näkökulmaa Remember 
me please -elokuvan pukusuunnitteluun itselleni vieraan kulttuurin 
kuolemakäsityksestä. Kahden kulttuurin kohtaaminen synnyttää 
hyvin todennäköisesti jotain aivan uutta tai ainakin toisenlaisen 
näkökulman kumpaankin kulttuuriin. Perehtyminen meksikolaiseen 
kuolemanpäivän juhlaan (Dia de los Muertos) toi minulle täysin 
erilaisen näkökannan suhteessa suomalaiseen kuolemankulttuuriin. 
Avaan tätä tarkemmin luvussa 6.3. Japanilaisen kimonon 
käyttäminen suomalaisessa elokuvassa avasi minulle puolestaan 
näkemyksen siitä, miten sama vaate muuttaa merkitystään eri 
kontekstissa. Tämä näkyy muun muassa siinä, miten tulkitsemme 
väriä, muotoa ja symboliikkaa kokonaisvaltaisesta merkityksestä 
puhumattakaan. 
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”Muistakaa, että muistot ei koskaan jää siihen mihin ne on jätetty, eikä ne koskaan kuulu siihen paikkaan, mistä ne on löydetty” 

 

- Hugo, Remember me please 
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5. Kuvaus opinnäytteen taiteellisesta osiosta, suomalaisesta kuolemankulttuurista sekä surupuvusta 
 
Opinnäytetyön taiteellisena osiona toimii pukusuunnitteluni Heidi 
Lindénin ohjaamaan Remember me please -elokuvaan, jonka 
kuvaukset saatiin päätökseen elokuussa 2017. Elokuva on 
komediallinen trilleri, joka sijoittuu nykypäivän Suomeen ja sen 
teemana toimivan muistotilaisuuden sanelemaan kulttuuri-
sidonnaiseen, mutta fiktiolla väritettyyn maailmaan. Taiteellisessa 
työssäni käytin länsimaisten vaate-elementtien lisäksi sekä 
japanilaisia kimonoita että meksikolaisen kuolemanpäivän juhlasta 
inspiroituneita asuja. Taiteellinen työni toimi alkulähtökohtana 
kirjalliselle työlleni.  
 
”Remember me please” perustuu palkittuun ruotsalaiseen, Alejandro 
Leiva Wengerin näytelmään ”Minnestund” joka sai ensi-iltansa 
Tukholman kaupunginteatterissa helmikuussa 2016. Näytelmä on 
kriitikkojen ylistämä komediallinen trilleri perheestä, joka yrittää 
luoda muistoja menetetystä pojastaan, sekä Jonista, joka joutuu 
vedetyksi mukaan tähän tapahtumasarjaan täysin ulkopuolisena. 
Kunkin omien ja muiden muistojen manipuloiva prosessi eskaloituu 
loppuun, jota kukaan paikalla olijoista ei osannut odottaa. 
Päällimmäiseksi nousee kysymys siitä, kenen muistoja me katsojina 
haluamme uskoa?  
 
Elokuvan synopsis vapaasti suomennettuna englanninkielisen 
synopsiksen pohjalta 
 
Ovikello soi Jonin kotona. Ovella on Rita, Sakariaksen äiti, joka tuo 
traagisia uutisia poikansa kuolemasta. Sakarias ja Jon olivat parhaat 
kaverit lukiossa, joten Jonin osallistuminen Sakariaksen 
muistotilaisuuteen merkitsisi Ritalle paljon. Tässä on kuitenkin yksi 
ongelma. Jon ei muista Sakariasta ollenkaan. 

Muistotilaisuudessa Jon tapaa perheen, jonka jäsenet kertovat 
erilaisia näkemyksiä ja muistoja Sakariaksen elämästä. Pallo 
heitetään Jonille, jonka Sakariaksen läheisenä ystävänä odotetaan 
täyttävän muiden kertomusten väliin jääneet aukot. 
 
 

Elokuvan tekniset tiedot: 
 

Nimi: Remember me please 
Genre: Fiktio 

Tuotantovuosi: 2018, ensi-ilta 18.4.2018 
Tuotantomaa: Suomi 

Kesto: 48 min 
Elokuvan kieli: suomi 

 
Taiteellinen työryhmä: 

Tuottaja: Minna Haapkylä 
Ohjaaja: Heidi Lindén 

Kuvaaja: Kerttu Hakkarainen 
Lavastaja: Toni Kari 
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Kuvaukset opinnäytetyöni haastatteluosiosta sekä haastateltavista 
 
Saavuttaakseni kattavan kuvan opinnäytetyöni taiteellisen osion 
erilaisista pukusuunnittelun tulkintatavoista, koin haastattelun tähän 
sopivimpana työvälineenä. Toivoin saavani materiaalia niin tavallisen 
katsojan suomalaiseen muistotilaisuusetikettiin pohjautuvasta 
näkökulmasta, kuin kansainvälisen pukusuunnittelun ammattilaisen 
näkökulmasta. Erityisen tärkeältä tuntui saada kuuluviin japanilaisen 
ja meksikolaisen pukusuunnittelijan näkemys siitä, miten he kokevat 
pukusuunnittelussani käytetyt elementit heidän kulttuuristaan. 
Tuotannollisista syistä en pystynyt sisällyttämään valmista elokuvaa 
osaksi haastatteluprosessia, joten haastattelujen pohjana toimi 
ennakkoon haastateltaville toimittamani materiaali. Materiaali 
koostui elokuvan perustiedoista, pukusuunnittelun näkökulman 
kattavasta laajennetusta synopsiksesta, pukusuunnittelun 
lähtökohdista, sekä kuvamateriaalista. Mukaan oli liitetty myös 
haastattelukysymykset. Tämän materiaalin pohjalta toteutuneet 
haastattelut on taltioitu opinnäytetyöhön mukaan liitteenä. 
 
Pääsin haastattelemaan kolmea hyvin mielenkiintoista eri alan 
asiantuntijaa. Paula Heikkinen on suomalaisen kuolemankulttuurin 
asiantuntija ja antaa arvokkaan näkökulman työhöni elokuvan 
valveutuneen katsojan perspektiivistä. Kazue Hatano toimii 
pukusuunnittelun ja Japanin kulttuurin asiantuntijana ja antaa 
kulttuurista omimista käsittelevän näkökulman kimonon ja haori-
takin käyttöön osana Remember me please -elokuvan kontekstia. 
Hanna Suihko toimii puolestaan Meksikon kulttuurin suomalaisena 
asiantuntijana ja antaa näkökulman arkaan aiheeseen kuoleman 
päivän juhlan asuista osana suomalaisen elokuvan karnevaali-
kohtausta.  

 
Paula Heikkinen (os. Antikainen) on filosofian maisteri, joka Pro 
gradu -tutkielmansa innoittamana (2006) Kuoleman kuvat – 
kulttuuriset käsityksen kuolemasta kuolinilmoitusten muistolyriikan 
kertomana vuosina 1953 ja 2003, on perehtynyt Suomessa tällä 
hetkellä vallalla olevaan kuoleman käsitykseen, sekä yleiseen 
hautajais- ja muistotilaisuusetikettiin. 
 
Kazue Hatano on japanilainen lavastus- ja pukusuunnittelija, joka on 
toiminut suunnittelijana 1970-luvulta lähtien lukuisissa tuotannoissa 
niin Japanissa kuin ulkomaillakin. Hän on toiminut opettajana sekä 
Tokion Tama taideyliopiston teatteri- ja elokuvataiteen linjalla (Tama 
Art University), sekä Japanin taideyliopistossa (Nippon University, 
the College of Art, the Faculty of Theatre and Drama) ja on yksi 
PaCPA:n (Pacific Creators for the Performing Arts) perustajajäsenistä. 
Asha Foundation (UK) palkitsi hänet tittelillä “The 100 Inspired 
Women in the World” vuonna 2007. 
 
Hanna Suihko on taidehistorioitsija sekä Lahden julistemuseon 
tutkija. Työssään hän vastaa julistemuseon näyttelyistä, sekä 75 000 
julisteen kokoelmasta. Hän on Lahden taidemuseon suomalaista ja 
meksikolaista kuolemankuvaa vertailevan Hymyilevä kuolema -
näyttelyn toinen kuraattori sekä meksikolaisen kuolemankulttuurin 
asiantuntija.  
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5.1 Kuolemankulttuuri Suomessa ennen ja nyt  
 
Suomalaisen kuolemankulttuurin tärkeimpänä lähdeaineistona 
itselleni toimi haastattelu suomalaisen kuolemankulttuurin 
asiantuntijan, Paula Heikkisen kanssa. Haastatteluni pohjautui 
kysymyksiin hautajaisista rituaalina, sekä hautajaisvaatetukseen 
liittyvistä kysymyksistä niin yleisestä näkökulmasta katsottuna kuin 
koskien omaa pukusuunnitteluani Remember me please – elokuvaan. 
Haastatellessani Heikkistä, esiin nousi monia mielenkiintoisia 
näkökulmia niin suomalaisen kuolemankulttuurin muutoksesta kuin 
oman pukusuunnitteluni tulkinnasta, josta enemmän luvussa 6.  
 
Heikkisen mukaan hautajaisten etikettiä sanelee tarve saattoväen 
homogenisoimisesta. Sosiaalisessa mielessä saattoväen tulisi olla 
mahdollisimman huomaamatonta ja näkymätöntä, eikä joukosta 
saisi nousta esiin yksittäisenä ihmisenä. Kuitenkin nykymaailmassa 
trendinä on vahva yksilöllisyyden ja yksilöllisten ratkaisujen 
tekemisen korostaminen, joka aiheuttaa ristiriidan hautajaisten 
kohdalla. Perinteiden kohdalla on ollut tärkeää jonkin tietyn mallin 
jäljittely osana yhteisöllisyyttä. Tämä on pätenyt pitkään myös 
hautajaiskulttuurissa, hautaamisen tavoissa ja kuolemaan liittyvissä 
rituaaleissa. Haastattelussa Heikkinen tiivistää asian seuraavasti: 
 
”Perinteisesti Suomessa on ollut itäinen ja läntinen 
kuolemankulttuuri. Itäisessä kuolemankulttuurissa on korostanut 
yhteisöllisyys, jolloin suru on vastaanotettu suuremman kyläyhteisön 
voimin. Läntisessä kuolemankulttuurissa puolestaan suru on ollut 
pienemmän yhteisön, kuten ydinperheen asia. Nykyään 
kuolemankulttuurissa on siirrytty jo kymmeniä vuosia kohti läntisen 
kuolemankulttuurin tapaa. Tämä on nähtävissä myös muissa 
kulttuurin ilmiöissä vahvana yksilöllisyyden korostamisena. Tästä 
esimerkkinä vaikka yksin asumisen lisääntyminen.”  

Yksi isoimmista muutoksista on nimenomaan hautajaisten koon 
pieneneminen. Surun vastaanottaminen ei ole enää koko 
kyläyhteisön velvollisuus, vaan pienen piirin juttu. Näin on myös 
Remember me please -elokuvan kontekstissa, jossa ydinperheen 
lisäksi muistotilaisuuteen on kutsuttu vain kolme henkilöä. Heikkisen 
mukaan on toki myös suurhautajaisia, mutta pääasiassa nämä ovat 
valtion päämiesten tai tunnettujen henkilöiden hautajaisia. Tästä 
lähimpänä esimerkkinä edesmenneen presidenttimme Mauno 
Koiviston hautajaiset 25.5.2017.  
 
Suomalaiseen kuolemankulttuuriin liittyvät Heikkisen mukaan tietyt 
värit ja materiaalit. Selkeimmin tämä ilmenee hautajais-
vaatetuksessa. Samalla väreihin ja materiaaleihin liittyy kuitenkin 
tietynlainen odotus askeettisuudesta ja homogeenisuudesta. ”Ehkä 
Suomessa arvokkuus koetaan sellaiseksi, että se ei voi olla liian 
yksilöllistä” hän pohtii. Arvokkuuteen liittyy myös maltillinen 
käyttäytyminen ja ylipäätään huomiota herättämätön toiminta. 
Arvokkuus liittyy myös väreihin rajaten tietyt värit pois kokonaan. 
Esimerkiksi neonvärejä ei valtaosa ihmisistä koe arvokkaana tai 
soveliaana, vaikka ne kuinka olisivat liittyneet vainajaan. ”Sinänsä 
jotenkin se arvokkuuden määritelmän on edelleenkin aika suppea” 
hän summaa. 
 
Heikkisen mukaan Suomessa kuolemaan ja siitä puhumiseen 
suhtaudutaan edelleen suurena tabuna. Tätä pohdimme myös 
työryhmän kanssa elokuvan suunnitteluvaiheessa. On iso riski rikkoa 
niin syvään juurtuneita käsityksiä kuolemaan liittyvästä estetiikasta, 
mutta koen, että elokuvan syvemmän sanoman puitteissa rajojen 
rikkominen oli ainut oikea vaihtoehto. Maamme koostuu mielestäni 
niin monesta tabusta, joita on hyvä nostaa esille myös taiteen 
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keinoin sille otollinen väylä löydettäessä. Kuoleman pois sulkeminen 
elämän piiristä on aiheuttanut siitä vieraantumisen ja ison pelon 
aiheen, josta Heikkinen pohtii seuraavaa: 
  
”Edelleen kuolemasta puhuminen luo sellaisen vaivaantuneen 
ilmapiirin. Jos joku puhuu esimerkiksi lapsen syntymästä, häistä tai 
synttärijuhlista, jotka ovat elämään kuuluvia rituaaleja, ne koetaan 
sallittuina aiheina. Mutta kuoleman ei ajatella kuuluvan elämään, 
vaan siitä puhuminen luo heti sellaisen synkän ilmapiirin. Ajatellaan, 
että eihän tästä sovi puhua, se ikään kuin vaietaan kuoliaaksi se 
kuoleman aihe, jos se tuodaan esille (naurua).” 
 
Ihminen on teknologian kehittymisen myöstä keksinyt ratkaisuja 
moneen askarruttaneeseen ongelmaan, mutta kuoleman 
kysymykseen liittyy vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. 
Heikkinen pohtiikin, että tämä saattaa olla yksi syy kuoleman tabuna 
säilymiseen. Kuolemaa pidetään ”ongelmana”, joka on edelleen 
sama kuin esimerkiksi 10 000 vuotta sitten ja tämä koetaan 
ihmiskunnan kehityksen kannalta jotenkin häpeällisenä. Myös 
kuoleman laitostaminen tekee siitä vieraan ja ehkä myös pelottavan 
aiheen, josta Heikkinen toteaa seuraavasti:  
 
”Hoitohenkilökunta hoitaa kaikki kuolemaan liittyvät toimenpiteet ja 
sitten omaiset saattavat vain arkun, jota ei välttämättä edes avata 
ollenkaan. Eli kuolema on vieraannutettu ihmisestä jopa 
hautajaisissa. Tällöin ei pääse muodostumaan sellaista visuaalista 
kuoleman näkymää. Ainoastaan kuolemaan liittyvien rutiinien ja 
toimitusten kautta saadaan muistikuva koko kuoleman 
tapahtumasta.”  
 
 

Mielestäni tämä on yksi syy, miksi muistotilaisuus on esiin 
nostamisen arvoinen juhla. Tällainen tapakulttuurin muutos 
edesauttaa kuoleman sulkemista elämän ulkopuolelle. Heikkisen 
mukaan on huomattavissa, ettei koeta sopivaksi viedä lapsia 
hautajaisiin tai puhua kuolemasta ylipäätään heidän kanssaan. 
Opettajan ammatissaan Heikkinen pyrkii käsittelemään kuoleman 
aihetta sivuten sitä esimerkiksi kirjallisuuden keinoin. Hän kertoo, 
että selvästi osa nuorista kokee aiheen ahdistavana verrattuna 
vaikkapa syntymään. Hänen mukaansa huomaa, ettei aiheesta ole 
puhuttu esimerkiksi kotona. Myös surun julkinen näyttäminen 
koetaan suomalaisessa kulttuurissa epäasiallisena. Heikkisen 
mukaan suremisen tulisi tavallaan loppua muistotilaisuuteen ja 
tämän jälkeen elämän tulisi jatkua normaaliin malliin. Tämä on ollut 
iso muutos vielä 1900-luvun alussa olleeseen tapaan, jossa oli 
säädetty suruaika, joka alkoi hautajaisista.  
 
Nykypäivänä Suomen kuolemankulttuurin ollessa edelleen 
pääasiassa muodollisuuksia kunnioittavaa, muistotilaisuuden 
kohdalla tietty formaalius on kuitenkin karisemassa. Saattoväen 
pukeutumisen ollessa muodollista sekä etikettiä kunnioittavaa, 
pyritään tuomaan esille vainajan yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta. 
Heikkisen hautausurakoitsijan kanssa käymän keskustelun mukaan, 
esimerkiksi vainajan harrastuksiin liittyvien esineiden laittaminen 
arkkuun on yleistymässä. Samoin omaiset voivat perinteisen alban 
sijaan valita asun, jossa vainaja haudataan. Remember me please -
elokuvassa veimme tämän tosin vielä astetta pidemmälle, jossa 
vainajan vaatteita puettiin muistotilaisuudessa olleen vieraan, Jonin, 
päälle. Vainajan vaatetuksen vapautumisen ohella, myös saattoväen 
pukukoodi on hiljalleen vapautumassa. Surupukeutuminen on 
kuitenkin säilyttänyt arvokkuutensa läpi vuosisatojen ja on edelleen 
iso osa hautajaisten arvokkaan ilmapiirin tuojista. Tähän perehdyn 
tarkemmin seuraavassa luvussa 5.2.
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“Dying is the most embarrassing thing that can ever happen to you, because someone's got to take care of all your details.” 

   Andy Warhol 
 

 
 
 
  

3. Näyttelijät Santeri Koivisto ja Carl-Kristian Rundman 

http://en.proverbia.net/citasautor.asp?autor=17531
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5.2 Surupuku ennen ja nyt 
 
Perheenjäsenen tai läheisen sukulaisen kuollessa on koettu tarvetta 
näyttää suru myös muille. Tutkimani eri lähteistä koostuvan 
aineiston pohjalta, suremisen rituaalia on korostettu eri puolilla 
maailmaa joko kehon maalaamisella tai pukemisella se tiettyjä 
traditioita kunnioittaen. Eri kulttuureissa kuolemaan ja suremiseen 
liitetään useasti symboleita, joista yleismaailmallisin lienee ihmisen 
pääkallo. Länsimaisessa kulttuurissa suru on näytetty pukeutumisen 
keinoin ja tästä mainitsemisen arvoinen esimerkki on 1800-luvun 
musta surupukeutuminen, josta nykypäivän hautajaisetiketti on 
riisuttu jäänne. 
 
Musta väri on hallinnut pitkään ja hallitsee edelleen länsimaista 
hautajaispukeutumista. Mustan värin käyttöön lienee monta syytä, 
mutta yksi oleellisimmista on mustaan väriin liitettävä niin 
symbolinen kuin konkreettinenkin arvokkuus. Aikoinaan musta väri 
saatiin aikaan kastamalla kangasta useita kertoja siniseen väriin, 
kunnes siitä noin kymmenen käsittelyn ja hapettumisen jälkeen tuli 
lähes mustaa. Tästä tietenkin seurasi, että musta kangas oli hyvin 
kallista ja näin ollen tumma kangas tai yleensäkin musta, edustaa yhä 
jotakin arvokasta, tärkeää ja juhlavaa. Hautajaismenoissa mustalla 
haluttiin korostaa tilanteen juhlavaa vakavuutta, mutta samalla se 
edusti pimeän manalan voimia, joiden armoilla ihmisten uskottiin 
elävän. Edelleen musta on luterilaisen hautajaisetiketin mukaan 
korrektein valinta, mutta nykyään myös muun sävyinen, tumma 
pukeutuminen on sallittua. (Huttunen 2005: 107.) 
 
Mustan lisäksi myös kokovalkeaan pukeutuminen on ollut 
länsimaisessa kontekstissa suruväri. Valkea symboloi puhtautta ja 
hyvyyttä, mutta samalla se on ollut viktoriaanisella ajalla vaurauden 
vertauskuva, sen hankalan puhtaanapidon tähden. Kuninkaallisissa 

piireissä valkoinen on miehillä 
edelleen käytetty suruväri. Mielestäni 
oli yllättävää, että valkealla 
kuolemaan liittyvänä värinä on ollut 
Euroopassa mustaa paljon pidemmät 
perinteet. Esikristillisen opin mukaan 
valkea on liitetty sielun 
hyveellisyyteen ja hurskauteen. Tämä 
puolestaan on johtunut 
ajattelutavasta, jonka mukaan luu 
muistuttaa kehon kätköissä olevaa 
ihmissielua. Samankaltaisia 
vertauskuvia yhdistetään edelleen 
luihin muun muassa meksikolaisessa 

kuolemankulttuurissa. Luut ja niiden valkea väri on liitetty pyhiin ja 
yliluonnollisiin voimiin, joka kuvainnollisesti symboloi hengen voittoa 
aineesta. Tämä näkyy selvästi myös keskiajan taiteessa, joissa 
pääkallo ja luut olivat suosittuja symboleita. Valkean värin 
yliluonnollisuus ja ihannointi heijastui tietenkin aikakauden 
kauneusihanteisiin, jotka mielenkiintoista kyllä, ovat vallalla vielä 
nykyäänkin. Vaalean ihon ja hiusten viattomuutta, puhtautta ja 
ylhäistä statusta kuvastavien stereotypioiden maailmasta ei olla 
onnistuttu murtautumaan ulos vielä tänäkään päivänä. (Lehikoinen 
2011: 216.) 
 
Surupuvusta vaatteena tekee erityisen mielenkiintoisen se, että 
siihen kiteytyy erityinen yhdistelmä taidetta, suunnittelua ja 
sosioekonomista historiaa. Ennen kaikkea surupuvun tutkimus 
kertoo kuitenkin laajan kuvauksen naisen asemasta tuon ajan 
yhteiskunnassa. Surupukuun pukeutuminen on Euroopassa saanut 
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alkunsa kirkon määräyksestä, mutta tämä ei kuitenkaan kerro koko 
totuutta. Sangen monimutkaiset säännöstelylait ja surupukujen tyylit 
vaikuttavat ennemminkin olevan kuvaus yhteiskunnan muutoksista 
ja puvun kantajan statuksesta, kuin kantajansa suruajasta. 
Hautajaisrituaalien kehittyminen 1800-luvun Euroopassa tarjosi 
hyvän julkisen näyttämön surupuvun käyttämiselle. Suru oli 
muodikasta ja kauppiaat tienasivat omaisuuksia mitä 
mielikuvituksellisimmilla muotiluomuksillaan. Yhtenä harvoista 
vaatekappaleista koko historiassa, surupuku oli käytössä kaikissa 
kansanluokissa. (Taylor 1983: 17, 20.) 
 
Kuolemaa seuranneesta suruajasta määrättiin suomen maan 
kohdalla vuoden 1686 kirkkolaissa. Puolisonsa menettäneellä 
miehellä se oli kuusi kuukautta, leskeksi jääneellä naisella vuosi. 
Surun merkiksi myös täällä pidettiin surupukua, jota varsinkin naiset 
käyttivät koko vuoden vielä 1800-luvulla. Euroopassa suruaika oli 
puolestaan pidempi. Keski- tai yläluokkaan kuuluvan 1800-luvun 
lesken suruaika kesti kaksi ja puoli vuotta. Tätä ajanjaksoa 
määrittivät tarkat säännöt, jotka ylsivät pukeutumisesta, huoneen 
sisustukseen ja sosiaalisen elämän kontakteihin. Ensimmäisenä ja 
syvimmän surun vuonna leski sai pukeutua huomiota 
herättämättömiin silkki- ja kreppikankaista tehtyihin vaatteisiin. 
Asunnosta hän sai poistua ainoastaan kirkonmenoihin, joissa sai olla 
tekemisissä vain lähimpien sukulaisten kanssa. Toisena vuonna leski 
sai pukeutua tavalliseen surupukuun ja laajentaa sosiaalisia piirejään 
vähitellen. Viimeisen kuuden kuukauden aikana hänen oli sallittua 
käyttää puolisuruvärejä (half-mourning) joita olivat musta, valkea, 
harmaa ja mauve eli vaalea lila. Mielenkiintoista on se, että useat 
naiset eivät enää koskaan pukeutuneet muihin väreihin kuin 
mustaan suruajan jälkeen. Näin tuli miltei mahdottomaksi erottaa 
mikä itseasiassa oli surupuku ja mikä vain musta muotipuku. Mustat 
leningit ja jakut olivat sopiva asuvalinta lähes tilaisuuteen kuin 

tilaisuuteen, jonka seurauksena ylimystön ja aristokraattien 
vallankahvan pönkittämisen sijaan, surupuvusta alkoikin 1800-luvun 
aikana tulla jokaisen kansalaisen hankittavissa oleva asu, sekä 
maailmanlaajuinen muoti-ilmiö. Käsitykseni mukaan juuri tästä 
juontaa juurensa myös naisten ”pikku mustan” -puvun 
etikettisuositus nykypäivän juhlatilaisuuksissa. (Lehikoinen 2011: 
145, Taylor 1983: 57, 124-125.) 
 
Miesten vaatetuksen kohdalla surupukuetiketti ei ollut lähellekään 
niin tiukka kuin naisilla. Naisten surupuvun koristeellisuuden ja 
materiaalien lisääntyessä, miesten surupuku puolestaan muuttui 
yksinkertaisemmaksi. Lopulta miehen suruajan saattoi erottaa vain 
vasemmassa kädessä olevasta surunauhasta. Perus sääntö miesten 
surupuvun kohdalla kuitenkin oli, ettei mikään materiaali saanut 
syvimmän surun aikana olla kiiltävää. Etenkään kulta ei ollut sallittua 
siihen liitettävän auringon, elämän ja ilon symboliikan vuoksi. Tähän 
liittyen viktoriaanisen ajan miehet poistivat takeistaan kaikki kiiltävät 
napit ja soljet ja korvasivat ne mustilla. Tästä on jäänteenä 
hautajaisten nykyinen etikettisuositus tummasta metallista miesten 
vyönsoljen väriksi. Naiset koristivat mustaa surupukuaan 
mattamustilla koruilla, sekä mustilla ja valkoisilla koristeilla. Nykyään 
mustat korut koetaan liian huomiota herättävinä, sen sijaan 
hopeakorut ja helmet ovat sopiva valinta. (Karhunen 2014, Taylor 
1983: 128-129.) 
 
Nykyään etiketin mukaan suositeltava miesten hautajaisasu on 
tumma puku, valkea, puuvillainen kauluspaita ja valkea taskuliina. 
Tämän kanssa puetaan musta tai tummansävyinen hillitty solmio tai 
kravatti, mustat sukat, sormikkaat ja kengät. Säästä riippuen musta 
tai tumma päällystakki on korrekti. Miesten puvussa voi olla hillitty 
tekstuuri, mutta kiiltäväpintaista kangasta tulee edelleen välttää. 
Arkunkantajien kaulahuivi on valkoinen, kun taas muiden 
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hautajaisvieraiden kaulahuivi on tummansävyinen. Hautajaisten 
jälkeen pidettävää surunappia käytetään lähiomaisen, esimerkiksi 
aviopuolison tai äidin kuoltua. Surunapin paikka on takin 
vasemmassa kauluksessa, kaksi senttiä napinläven alapuolella. 
(Taylor 1983: 134, Airaksinen 2015) 
 
Nykyinen pukeutumisetiketti ei erottele lähiomaisia ja hautajais- 
vieraita, mutta se on luonnollisesti tiukempi lähiomaisten suhteen. 
Naisten tulisi etiketin mukaan pukeutua kokonaan mustiin asusteisiin 
asiallisesti ja tarpeeksi peittävästi. Suositeltavaa on tumma hame, 
jakkupuku, leninki tai jakun ja leningin yhdistelmä. Mustan lisäksi 
pusero voi olla vaaleanharmaa, tummansininen tai tumma lila värin 
kirkollisen yhteyden vuoksi. Tummat umpikärkiset kengät, 
esimerkiksi kauniit avokkaat, ovat paras ratkaisu. Naisten tulee 
välttää hautajaisissa huomiota herättäviä asusteita, materiaaleja ja 
koruja. Naisille sopii myös leningin kanssa suruhuntu tai huivi ja 
lähiomaisille suruhattu harsoineen. Käsilaukun tulee olla hillitty ja 
musta. Tummat aurinkolasit ovat myös sallittu asuste sekä naisille, 
että miehille. Lasten kohdalla etiketti on vapaampi. Lapset puetaan 
siisteihin pyhävaatteisiin. Tytölle sopiva asukokonaisuus muodostuu 
tummansinisestä hameesta ja valkoisesta paidasta. Pojalle 
puolestaan suositellaan tummansinisiä housuja ja valkoista paitaa. 
Edellä kuvattu pukuetiketti kuvastaa myös isoa osaa 
traditionaalisesti puvustetuista elokuvan hautajaiskohtauksista. 
(Lönnroth 2018.) 
 
Kirkon asiantuntijan Terhi Paanasen mukaan nykyinen 
hautajaispukeutuminen on kuitenkin alkanut tulla lähemmäksi 
muuta juhlapukeutumista. Tilaisuuksissa näkyy perinteistä poiketen 
valkoista väriä ja entistä lyhyempiä helmoja. Miehillä muodissa ovat 
olleet etenkin tummansininen ja vaaleanharmaa puku, mutta 
räikeimmässä esimerkissä hautajaisiin on tultu jopa 

verkkarihousuissa. Tiukasta hautajaisetiketistä lipsuminen sallitaan 
erityisesti lapsille ja nuorille, jotka pukeutuvat usein muuhun kuin 
mustaan. Kirkkaita värejä käytetään kuitenkin harvemmin ja 
pitäydytään hillityissä sävyissä kuten harmaissa ja tummansinisissä. 
Paanasen arvion mukaan hautajaisten pukukoodiin suhtautuminen 
vaihtelee alueittain. Pääkaupunkiseudulla pukeutuminen on 
moninaisempaa ja hajanaisempaa, kun taas pohjoisessa 
noudatetaan tiukemmin perinteitä. Paanasen mukaan taustalla on 
se, että perinteet ovat höllentyneet pääkaupunkiseudulla. Etiketin 
vastainen pukeutuminen herättää usein keskustelua ja paheksuntaa. 
Kuolemaan liittyy paljon voimakkaita, vaikeita ja ristiriitaisia tunteita 
ja joskus ne saavat purkautumistien sitä kautta, että joku on 
ärsyttänyt pukeutumalla toisin kuin etiketti sanoo. Loppujen lopuksi 
nykyisen hautajaisetiketin tärkeimmäksi säännöksi nousee ajatus 
siitä, että hautajaisiin pukeudutaan tavalla, joka kunnioittaa vainajaa 
ja hänen lähiomaisiaan. (Kivioja 2014, Huttunen 2005:107) 
 
Remember me please -elokuvaa suunniteltaessa käytimme hyvän 
tovin aikaa sen miettimiseen, millainen ihminen vainaja oli ollut. 
Ainut vilaus, joka elokuvassa hänestä nähdään, on tämän lapsuuden 
valokuva ja räikeän värikkäät vaatteet. Perehdyin visuaaliseen 
mielikuvaan siitä, millaiseksi elokuvan hautajaisetiketti muodostuisi, 
jos elokuvan hautajaisvieraat puettaisiin etikettiä mukaillen (kuva 4). 
Tämän tyyppinen puvustus ei kuitenkaan tuntunut oikealta 
vaihtoehdolta elokuvan käsikirjoituksen sisällön kannalta. Aloin 
kääntää hautajaisetiketin perusajatusta lähemmäs sitä perspektiiviä, 
ettei kukaan ei oikeasti tunne vainajaa, eikä tätä kautta myöskään 
koe tarvetta kunnioittaa normatiivista pukuetikettiä. Tämä mielikuva 
tuntui oikealle ja päädyimme ohjaajan kanssa ajatukseen 
pukusuunnittelusta, joka hautajaisetiketin kunnioittamisen sijaan, 
rakentaa mielikuvaa elokuvan keskiössä olevasta, näkymättömästä 
vainajasta (kuva 5).  
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         Rosa                    Jon                       Hugo                                   Rita                            Lethe                    Kujje   
 
 
 

 

 

 

 

  

4. Luonnoshahmotelma etiketin mukaisesta pukusuunnittelusta Remember me please - elokuvaan 



39 
 

 

 

  

   Rosa                   Jon                  Hugo                                     Rita                    Lethe                Kujje   
 

5. Luonnoshahmotelma Remember me please -elokuvan muistotilaisuuspuvuista 
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Onnibus Tampere-Helsinki 

 

Tajusin, että pukusuunnittelu on minulle kuin musiikkia. Se edustaa materiaalien, ornamenttien ja muodon keinoin hahmon omaa 

äänimaisemaa ja melodiaa. Hahmoista muodostuu sinfonia, joka toimii kokonaisuutena tai yksittäisinä kappaleina. Musiikin saralla eri 

kulttuureiden instrumentteja ja melodiakulkuja on lainattu jo vuosisatoja. Myös muodissa etniset vaikutteet ovat toimineet mallistojen ja 

kauneusihanteiden innoittajina kauppaliikenteen synnystä lähtien. Miksi juuri toisen kulttuurin vaate tai asuste aiheuttaa niin suuria 

ristiriitoja? Jos valta määrittää yhdistymisen ja yhteentörmäyksen välisen rajan, niin kenellä tämä valta on? 
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6. Kuvitteellinen surupuku ja sen tulkinta 
 
Remember me please -elokuvassa pukusuunnitteluni pohjautuu 
ajatukseen puvusta jokaisen hahmon surun kuvana. Samalla puku 
toimii eräänlaisena naamiona todellisuuden ja fiktion välillä. Suurin 
osa elokuvasta sijoittuu muistotilaisuus juhlaan, joka tarinan 
edetessä risteilee todellisuuden ja mielikuvituksen rajatilassa. Tätä 
ajatusta korostaakseni pyrin tietoisesti rikkomaan etiketin mukaista 
suruvaatetusta ja lähestymään enemmän teatraalista visuaalisuutta. 
Erilaisia materiaaleja tutkimalla, muodostimme lopulta ohjaajan ja 
kunkin näyttelijän kanssa, jokaiselle hahmolle raamit kuvitteelliseen 
surupukuun.  
 

 
Haastattelussani Paula Heikkisen kanssa, esiin nousi hyvin 
kallisarvoisia huomioita siitä, miten oikeaan muistotilaisuuteen 
osallistunut katsoja mahdollisesti kokee elokuvan pukusuunnittelun 
omaa näkemystäni vasten. Yksi itselleni palkitsevimmista huomioista 
Heikkisen haastattelussa oli se, että hänen mielestään 
ensisilmäyksellä pukuluonnokseni hahmot olivat tunnistettavissa 
hautajaissaattueeksi. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että 
jokaisessa asussa oli konservatiivisesta näkökulmasta katsottuna 

jotakin pielessä. Hän myös kiinnitti huomiota etenkin naisten 
vaatteiden materiaaleihin ja malliin, joista osa oli vahvasti 
ristiriidassa tämänhetkisen länsimaalaisen hautajaisetiketin kanssa. 
Heikkinen luonnehti puvustuksen yleisilmettä seuraavasti: 
 
”Yleisesti hahmojen ulkoisessa olemuksessa on havaittavissa ne 
tietyt elementit, mitä hautajaisissa on totuttu näkemään. Pikaisella 
silmäyksellä esimerkiksi pukujen värikoodit ovat kohdallaan, eikä 
kukaan erottunut selkeästi joukosta. Lähempi tarkastelu kuitenkin 
erottaa hahmot siihen kategoriaan, että eihän tämä nyt olekaan ihan 
sopivaa! Surupuku kuitenkin yleisesti mielletään sellaiseksi 
konservatiivisen peittäväksi asukokonaisuudeksi, jolla pyritään 
häivyttämään vartalon muodot. Ritan (kuva 6) puku, jossa oli 
levenevät lahkeet, jotenkin korosti trendikkäällä leikkauksellaan 
liikaa vartalon muotoja ja teki siitä konservatiivisesta näkökulmasta 
epäsovinnaisen hautajaisasun.”  
 

6. Rita / Jonna Järnefelt 

7. Lethe / Ulla Raitio 
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Käsitykseni mukaan muistotilaisuuden vaate-etiketti on luotu 
tilanteiden sujuvuuden takaamiseksi ja sen kunnioittamiseksi. Mutta 
entä jos vainajaa ei tahdokaan kunnioittaa? Remember me please -
elokuvassa tilaisuus on jokaiselle osanottajalle vastenmielinen. 
Mielestäni kuvitteellisen surupuvun tulisi silloin olla sellainen, että se 
tuo itselle hyvän olon. Suurimman huomion Heikkisen mukaan 
herätti Lethen hahmon nahkatakki ja kaulakoru (kuva 7), jotka toivat 
liikaa esille hahmon omaa persoonaa. Halusin käyttää nykytrendin 
mukaisia mustia koruja osana Lethen asukokonaisuutta viittauksena 
viktoriaanisen surupuvun kontekstiin. Tämä kuitenkin Heikkisen 
mukaan on liian muodikasta nykyetiketin puitteissa. Tämä oli itselleni 
tärkeä havainto symbolien lukutavan muutoksesta, mutta ennen 
kaikkea sai syvemmin pohtimaan muotipukuna käytetyn surupuvun 
funktioita. Heikkisen mukaan puolestaan nahka vaatteen 
materiaalina viestii liikaa seksuaalisuudesta ja fetisseistä 
hautajaisten yhteydessä. Tilanne tuo vahvasti esiin materiaaleihin 
muodostuneen emotionaalisen mielikuvan.  
 
Naishahmojen muistotilaisuuspuvuista Heikkisen mukaan Rosan 
(kuva 10) asu oli ensisilmäykseltä kaikista lähinnä etiketin mukaista 
hautajaisvaatetusta. Kuitenkin paidan läpinäkyvyys, koristeet ja 
hameen helman pituus kiinnittivät huomiota negatiivisessa mielessä. 
Elokuvan sijoittuessa kesäiseen ympäristöön, kevyemmät 
asuvalinnat olivat kuitenkin perusteltuja. Miesten asuista eniten 
huomiota etikettivirheen kannalta herätti Kujjen asu (kuva 8).  
 
 ”Tämä Kujjen ulkoasuhan viestii enemmän sellaista renttu-
vaikutelmaa, jos nyt suoraan käytän tämmöistä käsitettä. Vaikka 
värit ovat täysin suomalaisen surunormiston mukaiset, niin on muita 
elementtejä jotka viestivät jotakin ihan muuta.”  
 
 

8. Kujje / Kai Vaine 
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Mielenkiintoinen havainto oli, että kiiltävästä kankaasta tehty takki 
antaa tässä yhteydessä viitteen epäluottamuksesta. Tumma 
kauluspaita ja housut, jotka ovat antoivat lähemmin tarkasteltuna 
puolestaan liian arkisen vaikutelman. Etiketin mukaan miehet eivät 
koristaudu koruin hautajaisiin, mutta Kujjen kaulassa roikkuu risti. 
Risti sinänsä on sallittu symboli, mutta sen esilletuontitapa kuvastaa 
liikaa hahmon omaa persoonaa. Kujjen ollessa Sakariaksen paras 
kaveri, koimme ohjaajan kanssa luontevaksi tuoda hänen 
kuvitteelliseen surupukuun pilkahduksen vainajan narkomaani- 
menneisyydestä. Jonin (kuva 10) ja Hugon (kuva 9) asut olivat 
puolestaan kaikista lähinnä oikeaa etikettiä. Hugon asun poolokaulus 
tuo tosin Heikkisen mukaan viittauksen läntiseen hautajais-
kulttuuriin: 
 
”Pystykaulus tuo mieleen enemmän tällaisen pohjanmaan meiningin 
ja länsisuomalaisen pukeutumistyylin. Mutta muutenhan hänellä 
vaikuttaisi olevan ainakin tämän piirretyn kuvan perusteella, 
semmoinen melko perinteinen hautajaisasu. Ja samoin sitten Jonilla. 
He ehkä ovat niitä konservatiivisempia pukeutujia näissä kuvissa.” 

 
 

Hugon ja Jonin hahmojen kohdalla koimme ohjaajan kanssa tärkeäksi 
rennon tyylin, joka kunnioittaa etikettiä, mutta mahdollistaa hahmon 
rennon olemisen. Tätä kuvaa esimerkiksi Hugon hahmolla olevat 
sisätohvelit, jotka eivät erotu niin selkeästi piirrettyjen kuvien 
pohjalta. Perheenjäsenten vaatetus kertoo myös siitä, että kukaan 
heistä ei ota hautajaistilaisuutta vakavasti. Tarkoitus on tämän 
epämukavuusalueen kautta herättää katsoja pohtimaan, mikä on 
koko elokuvan muistotilaisuuden oikea päämäärä. Haastattelussani 
kysyin myös Heikkiseltä mielipidettä hänen tulkintaansa Ritan 
toiminnasta pukea Jonin päälle kuolleen poikansa vaatteita.  
 

 
 
Tämä lienee yksi elokuvan räikeimmistä tabuna pidetyistä aiheista. 
Kukkakuvioisten vaatekappaleiden symboliikka saa alkunsa 
ajatuksesta kukkien peittämästä, hautaan saatettavasta kehosta. 
Kuitenkin kukkien esiin tuominen tekstiilin keinoin, voi olla liian 
radikaali (kuva 11). Tähän Heikkinen kommentoi seuraavaa:  
 

9. Hugo / Carl-Kristian Rundman 

10. Rosa / Miila Virtanen, Jon / Elmer Bäck 
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”Vaatevaihdon merkitys Muistotilaisuus-elokuvassa tuo mieleeni 
välittömästi jonkinasteisen pyhäinhäväistyksen. Ehkä tämä 
ensimmäinen ajatus johtuu mielestäni kulttuurissamme edelleen 
vallitsevasta kuolleiden mystifioinnista ja ikään kuin pyhäksi 
tekemisestä. "Kuolleista ei saa puhua pahaa" -tyyppiset sanonnat 
elävät edelleen, ja vain harvoin hautajaisten muistotilaisuuksissa 
puututaan vainajan puutteisiin. Näin ollen vainajan vaatteisiin 
pukeminen tuntuu ikään kuin vainajan reviirille astumiselta; se, että 
vainajan äiti pakottaa Jonin näin tekemään, luo mielikuvan vainajan 
henkiin herättämisestä. Omalta osaltaan hivenen säpsähdyttää 
vaatteissa käytetty kuosi: kirjava kukallinen väritys tuntuu istuvan 
huonosti muistotilaisuuden vakavaan ilmapiiriin. Vaatteiden vaihto 
siis tuntuu rikkovan rajoja tapakulttuurisesti ainakin kahdella eri 
tasolla.” 
 
Elokuva pohjautuu ajatukseen siitä, kenen muistoja ja tarinoita 
katsoja tahtoo uskoa ja samalla herättää tämän mahdollisesti 
pohtimaan omaa suhtautumistaan kuolemankäsitykseen. Kysyessäni 
haastattelussa millaisen mielikuvan suunnitteluni antaa hahmojen 
suhtautumisesta kuolemaan, Heikkisen mukaan tilanteen irvokkuus 
heijastuu puvustukseen seuraavalla tavalla: 
 
”Tulee semmoinen tunne, että ihmiset eivät oikein tiedä, miten 
tilanteeseen pitäisi suhtautua. Koko tapahtuman ristiriitaisuus ja 
irvokas lähtötilanne, että siellä on kaksi ihmistä, jotka eivät ole edes 
varmoja, että tuntevatko he koko vainajaa, heijastuu minusta 
kaikkien pukeutumiseen. Nyt puhun ehkä vähän mututuntumalla, 
mutta olisiko se sellainen elokuvan visuaalinen ajatuskin 
mahdollisesti. Jos lähtötilanne ei ole kovin konservatiivinen, niin 
miten se visuaalinen ilmekään sitten voisi olla.”  
 

Edellä Heikkinen tiivistää koko suunnitteluni lähtöajatuksen; jos 
käsikirjoituksen kuvaama tilanne ja genre niin vaativat, on mielestäni 
oikeutettua suunnittelijan vapauden nojalla rikkoa oman 
kulttuurinsa rituaalien pukunormeja. Tästä voisi mielestäni käyttää 
myös termiä kulttuurinen omiminen, jolloin pyrin muuttamaan 
jonkin olemassa olevan, yleisesti tunnetun elementin merkityksen 
joksikin toiseksi. Toivon, että olen pystynyt käsikirjoitusta ja elokuvan 
tyyliä kunnioittaen, rikkomaan oman kulttuurini normeja, luoden 
täten pukusuunnittelun keinoin elokuvaan omanlaisensa 
semioottisen kielen, joka avautuu katsojalle syvemmällä tasolla 
elokuvan edetessä. Konservatiivisia normeja kunnioittamalla 
saadaan elokuvan formaatissa aikaan tyylikästä kokonaiskuvaa. 
Häiritsemällä tunnetun normiston rajoja, toivon, että olemme 
saaneet aikaan erilaisella tavalla puhuttelevan katsomiskokemuksen. 
 
 

 
  

11. Jon pukemassa vainajan paitaa 
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Kyoto 

 

Uteliaisuuttani kävin paikallisessa Marimekko-liikkeessä. Huomasin, että osa tutuista kuoseista oli painettu hyvin erilaisilla väreillä kuin 

Suomessa. Samoin erilaiset värivalinnat alkoivat tulla esiin omissa taiteellisissa töissäni aivan huomaamatta. Taiteilijana olin imenyt itseeni 

vaikutteita kuitenkaan täysin ymmärtämättä, mistä valintani lopulta tulivat. Se tapa, jolla ympäristö vaikuttaa luovaan mieleen on kiehtova, 

kaunis ja pelottava. 
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6.1. Kimono ja sen vaikutus omaan suunnittelijuuteni 
 
Oma rakkauteni kimonoon syttyi tekstiiliopintojeni aikana Kuopion 
Muotoiluakatemiassa. Kiinnostukseni japanilaisia tekstiilejä kohtaan 
johdatti minut lopulta vaihtoon Kiotossa sijaitsevaan Kawashiman 
tekstiilikouluun (Kawashima textile school). Tämä koulu on 
erikoistunut kimonokudontaan, sekä perinteisiin japanilaisiin 
värjätysmenetelmiin. Ymmärrys ja omakohtainen kokemus 
kimonokankaan valmistusmenetelmien vaatimasta taidokkuudesta, 
sai arvostukseni kasvamaan entisestään. Japanilaisten arvostus 
omaa tekstiilihistoriaansa kohtaan huokuu myös heidän tavoistaan 
käsitellä kimonoa. Pukeutumiseen, viikkaukseen ja säilytykseen on 
omat tarkkaan määritellyt rutiinit ja materiaalit. Kawashiman 
kokemukseni pohjalta toivon, että pääsen vielä joskus palaamaan 
aasialaisen esittävän taiteen pariin. 
 
Kimonolla on yli kahden tuhannen vuoden värikäs historia ja jo 
itsessään se tekee siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Vaatteena 
se on pystynyt sulautumaan olosuhteiden muutoksiin ja imemään 
inspiraationsa muista kulttuureista. Kuitenkin mielenkiintoinen 
yksityiskohta on, että kimonon malli, värit ja kuvioaiheet ovat alun 
perin lähtöisin Japanin ulkopuolelta. Kimonon historian katsotaan 
alkaneen kiinalaisesta talonpoikaisasusta, josta se muovautui 
silkkiseksi alusasuksi ja lopulta nykymuotoonsa tekstiilitaiteilijoiden 
ja muotisuunnittelijoiden taidonnäytteiden alustaksi. Voisi siis sanoa, 
että kimono itsessään on kulttuurisen omimisen ”japanilaistettu” 
tulos, joka on istutettu erottamattomaksi osaksi japanilaista 
kulttuuriperintöä. (Liddell 1989: 219.) 
 
Tutkiessani kimonon historiaa, mielikuva tarkkaan kategorisoiduista 
väri- ja kuvioaiheista on väistämätön. Teoriassa kimonon värityksen 
ja kuvioinnin tulisi kuvastaa kulloinkin meneillään olevaa 

vuodenaikaa. Vuodenaikojen ohella kimonon värisävyjen sekä 
kuvioaiheiden määrän ja sijainnin tulisi puolestaan kuvastaa 
pukeutujan ikää. Kustannussyiden ohella juuri iän määrittämisen 
mahdollisuus lukeutuu yhdeksi suurimmista syistä länsimaisten 
vaatteiden suosioon Japanissa. Harva nainen haluaa paljastaa 
ikäänsä vaatetuksellaan. Sääntökoodistoa on noudatettu erityisen 
tarkkaan menneisyydessä, mutta länsimaisen vaatteiden 
syrjäytettyä kimono jokapäiväisenä vaatekappaleena, vanhat 
säännöt eivät ole enää relevantteja. Nykyään sääntöjä noudatetaan 
tarkasti enää teeseremoniassa ja tietyissä juhlatilaisuuksissa. (Liddell 
1989: 208.) Tämä käy ilmi myös haastattelussani japanilaisen 
lavastaja- pukusuunnittelija, Kazue Hatanon kanssa kysyessäni 
häneltä kimonoon liittyvistä nykyetiketeistä:  
 
” Suurin osa naisista ei käytä kimonoa Japanissa enää nykypäivänä, 
vaan he pukeutuvat siihen vain hyvin satunnaisiin tilaisuuksiin kuten 
häihin, hautajaisiin tai pukukoodin niin eritysesti vaatiessa. Kimonon 
suhteen ei ole epäkunnioittavia värejä tai symboleita paitsi 
hautajaisissa, jonne on pukeuduttava mustaan." 
 
Kimonoja on useaa eri tyyppiä, joiden jaottelu perustuu pääasiassa 
vuodenaikoihin ja käytettäviin materiaaleihin. Hatanon mukaan 
Japanissa on kaksi ehdotonta kimonotyyppiä, joihin pukeudutaan 
kesän ja talven vaatimien olosuhteiden mukaan. Kesällä 
pukeudutaan ohuempaan silkkikimonoon (Hitoe-kimono) sekä 
pellava- tai puuvillakimonoon, kun taas talvella pukeudutaan 
villakimonoon tai vuorelliseen, paksuun silkkikimonoon (Awase-
kimono). Käytännöllinen kimono, johon voidaan huoletta pukeutua 
shoppailukierroksesta illalliskutsuihin, on nimeltään komon. Termi 
tarkoittaa pientä toistuvaa kuviota, jollainen esimerkiksi Ritan 
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hahmolle käyttämässäni vaaleanpunaisessa kimonossa oli 
kuvioaiheena (kuva 12). Komon-aiheiset kuviot ovat suuressa 
suosiossa sinivalkoisten Yukata-kimonojen kuvioaiheina. Yukata 
valmistetaan puuvillasta ja värjätään sekä oikealta, että nurjalta 
puolen indigoväripainannan keinoin. Perinteen mukaan miesten 
Yukatassa on valkeat kuviot sinisellä pohjalla ja naisten Yukatassa 
päinvastoin, nykyään tämä ei kuitenkaan enää päde niin tarkkaan. 
Muodin mukaisesti nuoret suosivat suuria kuvioita, kun taas 
vanhemmat pienempiä, komon-aiheita. (Liddell 1989: 172, 208) 
 
Hatanon mukaan Japanissa hautajaiskimono, mofuku, koostuu 
mustasta obi-vyöstä sekä mustasta kimonosta, jossa ei saa olla 
kudottuja tai muunlaisia koristeita. Ainoat sallitut ornamentit ovat 
suvun valkeat kamon-symbolit (kuva 13). Nämä symbolit on joko 
kirjottu vaatteeseen tai tehty värjäyksen yhteydessä. Ne sijoittuvat 
keskelle yläselkää, sekä molempiin hihoihin. Kokonaan valkeat 
alusvaatteet kuuluvat myös osana huoliteltuun kokonaisuuteen. 
Tässä asiayhteydessä valkeilla alusvaatteilla tarkoitetaan kaikkia 
kimonon alle tulevia vaatekerroksia. Näkyvimmät näistä ovat 
esimerkiksi aluskimonon valkea kaulus, joka näkyy mustan kimonon 
alta, sekä valkeat tabi-sukat, jotka puetaan mustien varvassandaalien 
kanssa. Ritan hahmon hautajaisasuun otin vaikutteita niin 
materiaalien kuin muodonkin puolesta mofuku-kimonosta, mikä taas 
suomalaisesta näkökannasta katsottuna tuntui liian boheemilta 
verrattuna omaan hautajaisetikettiimme. 
 
Useaan maahan verrattuna, Japanissa käsityöperinteen 
kunnioittaminen on aivan omaa luokkaansa. Tämä selittyy 
suurimmaksi osaksi sillä, että kimonon materiaali ja tämän 
koristeluun käytetyt taidokkaat värjäys- ja kankaan-
painantamenetelmät ovat toimineet vaurauden mittarina.  
 

Kimonosta on tullut arvokkain perintökalleus japanilaisessa 
kulttuurissa ja juuri tämä seikka on vetänyt japanilaiset taiteen ja 
käsityöalan ammattilaiset erityisesti tekstiilien pariin. 1950-luvulla 
Japanin hallitus sääti lain, jossa perinteisten taide- ja 
käsityömenetelmien harjoittajat saavat valtion avustusta sekä 
tittelin, jota englanniksi kutsutaan termillä ”Living National 
Treasure”. Näihin ”eläviin kansallisaarteisiin” kuuluvat muun muassa 
klassisen maalaustaiteen, esittävien taiteiden kuten Noh- ja Kabuki-
teatterin harjoittajat sekä perinteisten värjäys, kudonta ja 
kankaanpainantamenetelmien harjoittajat. (Liddell 1989: 2018, 213.) 
Tosin perinteiden vaalimisesta on seurannut se, että kimonon 
uudistaminen nykymaailman vaatimuksiin on muodostunut 
hankalaksi. Japanilaisen tekstiilitaiteen yksi ehdottomista 
suurnimistä, Itchiku Kubota, kommentoi jo vuonna 1982 tätä 
muutosvastaisuutta seuraavasti: 
 
”Olen yrittänyt esitellä uusia näkökulmia kimonon näkemiseen. 
Erityisesti vanhat säännöt, kuten kimonon pukeminen niin, että 
vasemman etukappaleen tulee olla oikean etukappaleen päällä, tai 
korkokenkiä tai koruja ei saisi käyttää kimonon kanssa, ovat sangen 
ahdistavia. Jos haluemme japanilaisen kimonon pysyvän edelleen  
tärkeänä osana elämäämme, se täytyy päivittää ajankuvan 
mukaiseksi. Meidän täytyy nähdä jähmeiden perinteiden taakse, 

12. Ritan asun Komon -kuvio                                13. Kamon-symboli 
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jossa kimono on enemmän kuin sääntöjen mukaan laadittu 
uniformu. Mielen jäykkyys on se, johon haluaisin puhaltaa uusia 
tuulia.” (Liddell 1989: 219.) 
 
Perinteiden jähmeys leimaa useaa paikkansa löytänyttä rituaaliasua, 
eikä tämä mielestäni oli pelkästään huono asia. Kuitenkin maailman 
ja ihmisten käsitysten muuttuessa on aiheellista pohtia myös näiden 
vaate-elementtien päivittämistä. Jos historian arvokkaita 
elementtejä ei kyetä päivittämään nykypäivän vaatimiin raameihin, 
vaarana voi olla niiden käytön kankeus ja mahdollisesti kokonaan 
unohtaminen. Viimeksi Japanissa käydessäni vuonna 2010 oli hienoa 
huomata katukuvassa etenkin nuoria, jotka olivat pukeutuneet 
kimoon. Perinteiset jalkineet olivat vaihtuneet länsimaisiin mai-
hareihin ja obi-vyö oli kiristetty paikalleen niittivyöllä. 
Tämänhetkinen perehtymiseni kimonon uusimpiin muoteihin ei riitä 

kommentoimaan nykytilannetta, mutta uusi sukupolvi näyttäisi 
vievän kimonon mukanaan Kubotan toivomalle seuraavalle tasolle. 
 
On ollut todella mieleenpainuvaa saada olla mukana kokemassa 
inspiroitumisen ja oppimisen hetkiä ympäristössä, jossa tekstiileihin 
pohjautuvaa suunnittelua arvostetaan ja sillä on kouriintuntuva 
merkitys. Valitettavasti en ole saanut Suomessa toimiessani tekstiili- 
tai pukusuunnittelijana kokea mitään vastaavaa. Yllättävän usein 
tekstiili- ja vaatetusalaan liittyvät toimet koetaan mielestäni edelleen 
enemmän pakolliseksi pahaksi ja naisten ”rättirumbaksi” kuin 
taiteellisia ansioita sisältäviksi töiksi. Toivon, että voin 
tulevaisuudessa olla omien töideni kautta mukana muuttamassa tätä 
käsitystä. 
 

 
 
  

14. Näyttelijät: Ulla Raitio ja Jonna Järnefelt 
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6.2. Kimono ja kulttuurinen omiminen Remember me please -elokuvassa 

 
Vapaasti suomentamassani haastattelussa japanilaisen lavastaja- 
pukusuunnittelija Kazue Hatanon kanssa, esille nousi kiinnostavia 
näkökulmia niin kulttuurisen omimisen käsitteestä kuin faktoja 
kimonosta ja sen käytön tulkinnanvaraisuudesta omassa 
suunnittelussani. Hänen näkemyksensä mukaan kulttuurinen 
omiminen pukusuunnittelijan työssä on hyvin paljolti tulkittavissa 
tilannekohtaisesti ja sidoksissa käsikirjoitukseen sekä tuotannon 
tyylilajiin. Pohjimmiltaan kulttuuriset vaikutteet ovat tärkeä tekijä 
hahmojen ilmaisussa niin teatterissa kuin elokuvissakin. 
 
Kysyessäni onko Japanissa keskusteltu kulttuurisesta omimisesta 
viime aikoina, hän nosti esille tyttöjen kaksikymmentävuotis 
juhlaseremonian (Seijin Shiki), jota vietetään kaupungintaloilla 
ympäri Japania aina tammikuun toisella viikolla. 600-luvulla alkaneen 
perinteen mukaan tytöt pukeutuvat juhlavaan kimonoon, furisodeen 
(Liddell 1989: 203). Tämä kimono on värikkäin ja näyttävin 
nykypäivän kimonoista ja se on kirjailtu täyteen mitä moninaisimpia 
kuvioaiheita. Hatanon mukaan furisode-kimonokokonaisuus on 
kuitenkin erittäin kallis ostettuna tai vuokrattuna, joten kysymys sen 
käytöstä seremoniassa on noussut Japanissa kiistanalaiseksi. Osa 
tytöistä on alkanut pukeutua länsimaalaisiin juhlapukuihin, joka 
ymmärrykseni mukaan katsotaan epäsopivana. Mielenkiintoista 
Hatanon esiin nostamassa aiheessa on se, että itse en osaisi edes 
ajatella länsimaalaisen juhlapukeutumisen rantautumista Japaniin 
kulttuurisena omimisena. Länsimainen juhlapukeutuminen on 
mielestäni kulttuurisesti persoonatonta samantyylisten vaatteiden 
ollessa käytössä useassa maassa. Ulkopuolisesta, mutta näemmä 
myös omasta näkökulmastani, on helppo niputtaa esimerkiksi 
eurooppalainen tai aasialainen muoti yhdeksi suureeksi köntiksi. 
Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että länsimaisen 

juhlapukeutumisen käsite jakautuu useisiin eri suuntiin. Tämä 
havainto kuitenkin herätti pohtimaan, onko niin sanotun 
valtavirtamuodin puitteissa, kansallinen identiteettikin katoava 
luonnonvara? Ainakin tämän tyyppinen homogenoitu pukeutumisen 
tapa ajaa minua suunnittelijana hakemaan inspiraatiota eri 
kansakuntien eksoottisemmista vaate-elementeistä. Kysyessäni 
Hatanolta, mitä hänen mielestään tulisi ottaa huomioon vieraiden 
kulttuurien vaate-elementtejä, sekä kimonoa käytettäessä, hän 
kiteytti mielestään tärkeimmät asiat seuraavasti: 
 
”Yleisesti on otettava huomioon aikakausi sekä tyyli ja asianmukaiset 
materiaalit sekä huomioitava vaatteen alkuperäinen käyttötarkoitus. 
Tämän tulee yhdistyä suunnittelijan tulkintaan vääjäämättömistä 
käsikirjoituksen vaatimuksista sekä ohjaajan toiveista. Kimonon 
käyttö on mielestäni hyvä asia, ei ongelmaa, niin kauan kun 
suunnittelijan tulkinta kimonoa käyttävästä hahmosta on hyvin 
perusteltua tuotannon kannalta. Olkoonkin tuotanto länsimaalainen 
teatteriesitys tai elokuva. Suunnittelijan kansallisuudella ei niinkään 
ole merkitystä, vaan ennen kaikkea hänen tulkinnallaan.” 
 
Tämä on mielestäni osuvasti kiteytetty. Suunnittelijan perehtyessä 
kunnolla käsiteltävään aiheeseen sekä siihen liittyvään 
visuaalisuuteen, on mielestäni oikeutettua käyttää elementtejä yli 
kulttuuristen rajojen. Toki mielipide-erot siitä, mikä on kenenkin 
mielestä suunnittelijan oikeanlaista tulkintaa, on jo ristiriitaisempi 
kysymys. Tärkeintä mielestäni kuitenkin on, että kulttuurinen vaihto 
tapahtuisi tasavertaisella maaperällä, ilman vaatteeseen liittyviä 
valta-asetelmia. Pyysin haastattelussani Hatanoa kommentoimaan 
käyttämäni kimonon (kuva 15) ja kimonon kanssa käytettävän haori-
takin (kuva 16) symboliikkaa. Toivoin häneltä tähän näkökulmaa 



54 
 

suhteutettuna länsimaisen elokuvan luomiin raameihin, sekä 
näkökulmaa vastavuoroisesti japanilaisen elokuvan kannalta. 
Länsimaisesta näkökulmasta kimonon käyttö aamutakkina ja haori-
takin käyttö takinomaisena asusteena, tuli ymmärretyksi. 
Japanilaisesta näkökulmasta katsottuna puolestaan molempien 
kohdalla oli selviä ongelmia, jotka voitaisiin tulkita loukkaavana.  
 
Käyttäessäni vaaleanpunaista silkkikimonoa aamutakkina, jouduin 
kuvauksissa tilanteeseen, jossa kuvakulman ja kimonon riisumisen 
kannalta näytti paremmalta kimonon vyöttäminen niin, että oikea 
etukappale tuli vasemman etukappaleen päälle. Tiesin, että tämä oli 
vastoin japanilaista etikettiä, jossa kimono poikkeuksetta puetaan 
päinvastoin. Kuitenkin paremman kuvan aikaansaaminen, sai minut 
rikkomaan tietoisesti etikettiä. Hatano kommentoi tilannetta 
seuraavasti: 
 
”Voin nähdä vaaleanpunaisen kimono käytön loukkaavana, mutta 
autenttisesta (japanilaisesta) näkökulmasta käsin. Oikea tapa pukea 
kimonon mallinen aamutakki, on kietoa vasemmanpuoleinen 
kappale oikeanpuoleisen kappaleen yli. Ainoastaan vainajille 
kiedotaan kimonon oikeanpuoleinen kappale vasemmanpuoleisen 
kappaleen yli. Joten japanilaisesta näkökulmasta kimono pitäisi olla 
valokuvassasi puettu päinvastaisella tavalla, mutta ei se mitään!” 
  
Vaaleanpunaisen kimonon suhteen Hatano suhtautui 
asiavirheeseeni sangen rennosti ja tähän vaikutti varmasti se, että 
kyseessä oli länsimaalainen elokuva. Uskon, että lyhyen kohtauksen 
aikana, kovinkaan moni länsimaalainen katsoja, joka ei ole tietoinen 
kimonon kietaisutapaan liittyvistä säännöksistä, ei kiinnitä huomiota 
vaatteen kietaisutapaan. Keskiössä on kuitenkin näyttelijän tulkinta 
ja tapahtumat valkokankaalla. Toisaalta mielestäni oman 
suunnitteluni kannalta tilanne on tulkittavissa myös omaksi edukseni  

 
 
niin, että elokuvan aikana todellisuuden ja fiktion väliset raja-aidat 
hälventyvät ja lopulta ei ole varmaa, kuka on elossa ja kuka kuollut. 
Tällainen piilotettu yksityiskohta voisi toimia rajatulle osalle yleisöstä 
myös yhtenä johtolankana tapahtumien fiktiivisyydestä. 
 
Haastattelussani kysyin Hatanon suhtautumista mustaan haori-
takkiin ja sen käyttöön hautajaisissa. Japanissa tämä ei tulisi 
kuuloonkaan, sillä haorin pitäisi olla poikkeuksetta musta. Kuviollisen 
vaatteen käyttö hautajaisissa olisi loukkaavaa. Suomalaisessa 
muistotilaisuudessa sen sijaan ei niinkään vaatteen kuviointi ollut 
ongelma, vaan vaatteen huomiota herättävä muoto. Hatano 
kommentoi mustan haori-takin käyttöä hautajaisissa seuraavasti: 
 
”On parempi välttää mustan, värikkäillä kuvioilla koristellun haorin 
käyttämistä hautajaisissa. Tulevaisuudessa et voi toimia näin, mutta 
et tiennyt tarkkaa japanilaista merkitystä. Sinun täytyy olla 

15. Rita vaaleanpunaisessa kimonossa 
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varovainen sen suhteen, että yleisön joukossa saattaa olla henkilöitä, 
jotka tietävät japanilaisesta kimonosta. Enkä tarkoita välttämättä 
ketään japanilaista, mutta tässä suhteessa maailma käy 
pienemmäksi ja pienemmäksi tiedon leviämisen myötä.”  
 

 
 
Täytyy tunnustaa, etten arvannut saavani näin jyrkkää vastausta 
etikettivirheestä. Tämän olisin voinut välttää tutustumalla 
tarkemmin japanilaiseen muistotilaisuus pukuetikettiin. Tällaiset 
kommentit osoittautuvat kuitenkin juuri tutkimukseni parhaaksi 
anniksi. Itse länsimaalaisena nuorena koen kasvaneeni osaksi 
sellaista kulttuuria, jossa yksilön vapaus ottaa ja käyttää haluamiaan 
elementtejä, on luettavissa itsestäänselvyydeksi. Kuitenkaan en koe 
jyrkkää kommenttia loukkauksena taiteilijanvapauttani kohtaan. 
Suunnittelijan luovaan prosessiin kuuluu kokeilla rajoja ja löytää 
kullekin esitykselle sopivat viitekehykset. On paljon haasteellisempaa 

luoda hallittu kokonaisuus, jos minkäänlaisia rajoja ei ole. Ehkä koko 
kulttuurisen omimisen ongelmallisuus perustuu pukusuunnittelussa 
juuri tilannekohtaisen arvioinnin haastavuuteen. Valmista 
sääntökirjaa ei ole, vaan jokainen esitys on arvioitava taideformaatin, 
kohdeyleisön, sisällön, genren, ohjaajan vision, näyttelijän, 
roolihahmon ja oman taiteellisen vision mukaan. Elokuva-
pukusuunnittelun näkökulmasta kuvauksissa tapahtunutta virhettä 
on hankala lähteä jälkeenpäin korjaamaan.  
 
Oma intressini kimonon käyttöön osana Ritan hahmon luomista, lähti 
liikkeelle hahmon taustasta kansainvälisesti tunnettuna 
valokuvaajana. Ohjaajan kanssa käydyn keskustelun mukaan Rita on 
tämän lisäksi hahmo, joka haluaa tulla huomatuksi ja rakastaa 
boheemia muotia. Mielestäni kimono on tähän enemmän kuin 
sopiva valinta ja kuvastaa samalla sekä kansainvälisyyttä, että 
muodin tuntemusta. Toinen, mutta tässä tapauksessa 
vähäpätöisempi syy on oma kiinnostukseni japanilaisiin tekstiileihin 
inspiraation lähteenä. Elokuvassa käytetty kimono sekä haori-takki 
ovat molemmat omia hankintojani vaihto-opiskeluajoilta ja ovat oma 
kunnianosoitukseni japanilaiselle tekstiilitaiteelle tässä itselleni 
merkityksellisessä elokuvapukusuunnittelussani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

16. Rita mustassa haori-takissa 
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“The life of the dead is placed in the memory of the living.” 

 

 Marcus Tullius Cicero 
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6.3. Dia de los Muertos – kuoleman kukat 
 
Ymmärtääkseni meksikolaista kuolemankulttuuria, sekä Dia de los 
Muertoksen estetiikkaa paremmin, haastattelin aiheeseen 
perehtynyttä taidehistorioitsijaa Hanna Suihkoa. Hänen osaksi 
kuratoimansa näyttely Hymyilevä kuolema – A la Muerte con un 
Sonrisa, oli opinnäytetyöni tekohetkellä (kevät 2018) esillä Lahden 
taidemuseossa.  Näyttely toi esiin suomalaisen ja meksikolaisen 
kulttuurin erilaista tapaa kuvata ja nähdä kuolema. Näyttelyssä oli 
esillä muun muassa valikoima kuolemateemaisia julisteita Museo 
Mexicano del Diseñosta (MUMEDI), Mexico Citystä sekä Hugo 
Simbergin piirroksia kuolemasta arkipäiväisten askareiden parissa. 
Näyttelyssä oli esillä myös Suomen diakoniaopiston Lasse Kantolan 
ohjaaman Theatrum Olgan Taiteessa oppimisen prosessi -
kuntoutusprojekti, jonka puitteissa kuolemaa käsiteltiin 
mielenkiintoisella tavalla puvun ontologian näkökulmasta. Prosessin 
aikana eri taustoista tulleet kurssilaiset olivat käsitelleet 
mielikuvaansa kuolemasta perehtyen Dia de los Muertoksen 
symboliikkaan ja verranneet tätä omaan kuvaansa kuolemasta. 
Tämän innoittamana he loivat oman tulkintansa kuoleman 
visuaalisesta ilmeestä puvun ja maskin keinoin. Nämä 
kuolemahahmot olivat läsnä näyttelyn avajaisissa, sekä valokuvaaja 
Sonja Siikanen teossarjana itse näyttelyssä. 
 
Kuolleiden päivää (Todos Santos / Dia de los Muertos) juhlitaan 
Meksikossa ja meksikolaisissa yhteisöissä vuosittain 31. lokakuuta - 
2. marraskuuta. Meksikolaisen kuolemankäsityksen mukaan vainajat 
siirtyvät kuollessaan uuteen maailmaan ja kerran vuodessa he 
yhtyvät ilonpitoon elävien sukulaisten ja perheenjäsentensä kanssa. 
Suihkon mukaan Meksikolainen kuolemaan liittyvä perinne 
pohjautuu atsteekkien traditioihin, jotka eurooppalaisten tultua 
Meksikoon, ovat yhdistyneet puolestaan katolilaiseen perinteeseen. 

Oleellisin ero hänen mielestään suomalaiseen kuoleman kulttuuriin 
verrattuna on se, että atsteekeilla ei ollut käsitystä helvetistä. Suihko 
pohtii asiasta seuraavaa: 
 
”Ilmeisesti ainakin osittain tästä johtuu se, että kuolemaan ei heillä 
liity rankaisun ajatusta, vaan ajatus on, että rajan takana on hyvä 
olla. Näin ollen kuolleiden päivää vietetään Meksikossa 
karnevalistisesti juhlien kaduilla ja edesmenneitä ilolla muistaen. 
Suomessahan kuolema on hiukan pelottava ja arvaamaton, eikä siitä 
mielellään puhuta oikealla nimellä, koska kuoleman mainitseminen 
tuntuu melkein sen manaamiselta. Myös kuolemaan liittyvä 
perustarina ja –symboliikka poikkeaa Meksikossa suomalaisesta. 
Meillä kuolema on viikatemieshahmo, tosin ihan ystävällinen ja 
huolehtivainen (vrt. Simbergin teokset). Meksikossa kuolema 
ajatellaan naishahmona (La Calavera Catrina), joka viettelee tai 
flirttaa ihmisen rajan taakse – siirtymä rajan taakse on siis 
miellyttävä, ei kammottava. Meillä kuolleen saattaa Tuonelan joen 
toiselle puolelle joutsen, Meksikossa tietynlainen karvaton koira.” 
 
Keskeisessä osassa kuolleiden päivän juhlintaa on tätä varten 
rakennettu alttari (ofrenda), jonne sijoitetaan edesmenneiden 
valokuvat sekä uhrilahjaksi tarkoitetut ruuat, juomat ja vainajille 
mieleiset tavarat sekä vaatteet. Tällaisen alttarin Lahden 
taidemuseon näyttelyyn rakensi Meksikon designmuseo MUMEDIn 
johtaja Alvaro Rego.  Kuolleiden päivän juhlan alttari koristellaan 
näyttävästi kukkien, erilaisten luurankokoristeiden, kynttilöiden ja 
suitsukkeiden avulla. Koristeista näyttävimmät elementit ovat 
värikkäät sokerikallot, sekä keltaoranssit samettikukat (marigold). 
(Carmichael & Sayer 1991:18.) Samettikukkaa kutsutaan Meksikossa 
kuoleman kukaksi (flor de muerte), sillä niiden uskotaan johdattavan 
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edesmenneet takaisin elävien maailmaan. Kukkien terälehtiä 
ripotellaan niin alttarin ympärille kuin hautausmaailta asuntoihin 
johtaville teille. Myös haudoille rakennetaan omat alttarit ja ne 
koristellaan näyttävästi samettikukilla. Kuolleidenpäivän juhlaan 
liittyy värikäs visuaalisuus ja hyvin poikkeuslaatuinen iloisuus.  Juuri 
tämä lieneekin yksi sen vetovoiman syistä ulkomaalaisten 
keskuudessa. Meksiko cityssä vuosittain järjestettävä La Catrina -
paraati lienee näyttävin osa juhlintaa. Paraatiin osallistuvat 
maalaavat kasvonsa luurankomaskilla ja pukeutuvat, joko La 
Catrinaksi tai muuten asiayhteyteen sopivaksi katsomaansa asuun. 
(Carmichael&Sayer, 1991: 126, Cocking 2017)   
 
Ennen kristinuskon rantautumista Suomeen, myös muinais-
suomalaiseen kulttuuriin on kuulunut uhrilahjojen jättäminen 
edesmenneille sukulaisille ja perheenjäsenille. Vainajia ei ole pelätty 
vaan kuolema on nähty luonnollisena osana elämää. Tästä kertoo 
muun muassa hautapaikkojen sijoittaminen kodin välittömään 
läheisyyteen. Meksikolaisen kuolemanpäivän juhlan perustuessa 
ajatukseen vainajien muistamisesta ja ruokkimisesta, sama ajatus on 
ollut myös muinaissuomalaisessa perinteessä. Kristinuskon myötä 
alettiin kuitenkin levittää ajatusta kuoleman ja kuolleiden pelosta. 
Espanjan valloitettua Meksikon, tätä yritettiin myös rangaistusten 
uhalla Meksikossa, joskin onneksemme huonolla menestyksellä. 
Rankaisemisesta huolimatta meksikolaiset jatkoivat kuoleman 
päivän juhlimista ja sisällyttivät kristinuskon symbolit, kuten ristin ja 
pyhimysten kuvat osaksi kuolleiden päivän juhlan traditiota. Tämä 
traditio on hyvin elinvoimainen vielä tänäkin päivänä ja nykyään 
myös näyttämö paikallisille taiteilijoille luoda upeita koristeita ja 
taideteoksia. Lahden taidemuseossa esillä olevat julisteet ovat myös 
käsitykseni mukaan tällaisten kilpailujen satoa. (Lehikoinen 2011: 
113, Carmichael & Sayer 1991: 40.) 
 

Kuolleidenpäivän juhla on Meksikon 
ylivoimaisesti suurin juhla ja sitä aletaan 
valmistelemaan jo reilusti ennen 
juhlapäiviä. Juhlan visuaalisiin 
elementteihin kuuluvan muun muassa 
värikkäästi koristellut sokerikallot 
(Calaveda), taidokkaasti leikatut 
paperikuvat ja mitä moninaisemmat 
luurankomotiivit niin kodeissa kuin 
katukuvassakin. Näiden motiivien 
käyttö länsimaissa on herättänyt paljon 
ihailua, mutta myös ristiriitaista 

keskustelua. Kulttuurisen omimisen näkökulmasta sosiaalisen 
median keskustelufoorumeilla kiistanalaiseksi ovat joutuneet 
esimerkiksi kuolleidenpäivän juhlakulkueista mallia ottaneet 
naamiaisasut. Mielipiteitä alkuperäisväestön kuin ulkopuolistenkin 
toimesta löytyy toki joka lähtöön, mutta selkeäksi törkeäksi 
kulttuuriseksi omimiseksi on tämän perusteella kuitenkin luettavissa 
ulkopuolisten suuryritysten yksipuolinen vallankäyttö suhteessa 
juhlan estetiikkaan. Samoin naamiaispukeutumiseen liittyvä 
halventaminen, kuten alkoholin käyttö tai seksuaaliset viittaukset, 
ovat loukkaavia. Dia de los Muertos -naamiaisasuissa luurankokuosi 
ei ollut ongelma, vaan ennemminkin niiden kanssa käytettävän 
sokerikallomaskin symboliikan halventaminen. Itseäni sokerikallot 
viehättävät estetiikan, mutta ennen kaikkea niiden sisältämän 
valoisan viestin vuoksi. Länsimaissa pääkallot koetaan usein 
kuoleman pimeään ja pelottavaankin puoleen liittyvänä, kun taas 
meksikolaisessa kuolemankulttuurissa ne nähdään positiivisena 
symbolina. Koristeelliset sokerikallot symboloivat kuoleman 
jälkeisen uuden elämän jatkumista ja tästä tärkeimpänä symbolina 
ovat kallojen silmien ympärille tai silmiin piirretyt kukat (kuva 17) 
(Zalezina 2015). 

17. 
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Kirjallisen aineiston ohella perehdyin kahteen ajankohtaiseen 
elokuvaan, jossa Dia de los Muertoksen visuaaliset elementit ovat 
olleet olennaisessa osassa elokuvapukusuunnittelua. Tutustuin Peter 
Greenawayn Eisenstain in Guanajuato - elokuvaan (2015) sekä 
tuoreeseen parhaan animaatioelokuvan Oscarin voittaneeseen, Lee 
Unkrichin ohjaamaan Pixarin animaatioelokuvaan Coco (2017). 
Eisenstain in Guanajuato sisälsi Dia de los Muertos – juhlan 
alkuperään liittyvien atsteekkiviittausten ohella kohtauksia, jossa 
juhlassa käytettäviä asuja ja maskeja oli osana rekvisiittaa. Eräässä 
kohtauksessa kaksi alastonta miestä oli maalattu luurankomaskein ja 
heillä oli myös kuoleman päivän juhlan luurankonaamiot. Kohtaus oli 
eroottisesti vihjaileva. Kuitenkin elokuvan pukusuunnittelijan, 
Belinda Gomezin, ollessa meksikolainen, aiheen käyttöä eroottisessa 
yhteydessä ei olla kritisoitu ainakaan sosiaalisessa mediassa. Omasta 
mielestäni luurankomaskien käyttö tuki myös hyvin elokuvan teemaa 
ja on näin perusteltua. Coco animaatioelokuva puolestaan sijoittui 
kokonaan meksikolaiseen kuolemanpäivän juhlaan sekä sen 
valmisteluun. Elokuva oli kaunis kuvaus sekä itse juhlasta, mutta 
myös juhlaan liittyvän symboliikan syvemmistä merkityksistä. 
Elokuvasta on käyty paljon keskustelua muun muassa sen tiimoilta, 
onko Pixarilla oikeus tehdä ylipäätään tällaista elokuvaa. Elokuvan 
suunnittelun alkuvaiheessa Disney-yhtiötä syytettiin kulttuurisesta 
omimisesta sen yrittäessä saada tavaramerkin Dia de los Muertos -
käsitteelle. Tätä protestoitiin voimakkaasti meksikolaisten toimesta 
ja lopulta elokuvan nimi ja tavaramerkin haku muutettiin Cocoksi. 
Protestoinnin seurauksena, ensimmäistä kertaa Pixar palkkasi yhtiön 
ulkopuolisia työntekijöitä osaksi työryhmäänsä. Meksikolaisia oman 
kulttuurinsa asiantuntijoita palkkaamalla saatiin aikaan visuaalisesti 
upea elokuva, jolla on syvä tunneyhteys vanhaan traditioon ja 
uskaltaisin väittää, että tätä kautta myös ihmisen alitajuntaan. 
Mielestäni elokuvan maailmanlaajuinen suosio kielii juuri tästä. 
(Wakeman 2017.) 

 
Halusimme Remember me please -elokuvan taiteellisen työryhmän 
kanssa tuoda esille välähdyksen suomalaisesta kuolemakäsitystä 
poikkeavaa tulkintatapaa. Eri maiden kuolemankäsityksiä ja niihin 
liittyviä rituaaleja tutkiessa, La Catrina -kulkue ja sen symbolinen 
sekä visuaalinenkin estetiikka tuki ajatustamme lopulta parhaiten. 
Samaan aikaan meksikolaisen kuolleidenpäivän juhlan kanssa 
Euroopassa vietettävä Pyhäinpäivä yhdistetään nykyään 
kaupallistettuun Halloween-juhlaan. Kuitenkin myös Pyhäinpäivän 
alkuperä on kirkollisessa vainajien muistamisessa. Lopulta 
päädyimme kuvaamaan kohtauksen, jossa metromatkansa aikana 
näyttelijät joutuvat Halloweenin ja Dia de los Muertoksen 
välimaastoon. Vastapainona juopuneille naamiaisasuihin 
pukeutuneille juhlijoille, metrossa oli kuolemanpäivän teeman 
mukaisiin luurankoasuihin pukeutunut hääpari, sekä heidän kaksi 
lastaan. Juopuneiden juhlijoiden keskellä luurankoperheellä oli oma 
rauhallinen ja rakkaudentäyteinen maailmansa (kuvat 18 & 20).  

18. 



60 
 

 
Kysyin Suihkolta hänen mielipidettään elokuvamme tapaan näyttää 
kahden kuoleman kulttuurin yhteentörmäystä. Hän kommentoi 
asiaa seuraavasti: 
 
”Näkemättä elokuvaa tähän on vaikea vastata. Jos meksikolaisia 
hahmoja on käytetty, toivottavasti olette ottaneet selvää, mistä 
niissä on kyse. Ainakin trilleri-idean yhdistäminen Catrinas-
hahmoihin kuulostaa hiukan kummalliselta, sillä käsittääkseni 
Meksikossa kuoleman päivän juhlintaan ei liity mitään 
kammottavaa. Pääkallot ja luurangot koetaan ja tulkitaan heillä eri 
tavalla kuin meillä, ne eivät ole kauhuhahmoja. Tietysti myös erilaiset 
juopumisen kulttuurit on vaarallista liittää toisiinsa; Remember me 
please –elokuvan kuvien mukainen suomalainen sammumiseen asti 
juominen (kuva 19) ei ole mitenkään tyypillistä meksikolaisessa 
juhlinnassa, vaikka tequila kuuluukin Meksikossa kuolleiden 

muisteluun. Tequilan voimin ei sammuta eikä remuta, vaan tietty 
arvokkuus säilyy karnevalistisuudesta huolimatta. Ei varmaan 
kukaan suomalaisnuorikaan haluaisi sammua mummonsa läsnä 
ollessa?” 

 
Ymmärrän täysin, että liikun vaaravyöhykkeellä, sillä alkuperäinen 
ajatukseni Dia de los Muertoksesta saattaa välittyä liian heikkona 
elokuvan karnevalisoidussa kohtauksessa. Jos olisin perehtynyt 
ennen elokuvan kuvauksia tarkemmin meksikolaisen kuoleman 
päivän syvempään merkitykseen, olisin pystynyt keskustelemaan 
pukujen filosofiasta enemmän ohjaajan, sekä näyttelijöiden kanssa. 
Näin aion ehdottomasti tehdä tulevaisuudessa. Vertailukohtana 
omalle prosessilleni olin myös yhteydessä Theatrum Olgan Lasse 
Kantolaan. Hän kertoi kuntoutusprojektista ja sen herättämistä 
kokemuksista seuraavasti: 
 
”Tavoitteenamme oli tutkia kuolemaa eri kulttuureissa. Koko matkan 
ajan liikutimme kysymyksiä; mitä kuolema on suomalaisessa 
kulttuurissa, miltä se näyttää ja tuntuu? Minkä värinen ja muotoinen 
kuolema minulle on, minkälaista muotokieltä se ei ikinä käyttäisi. 
Miksi? Vertasimme matkaamme Meksikon juhlintaan; löysimme 
värejä, iloa. hymyä, onnellisuutta ja symboliikkaa.  Elä elämäsi niin, 
että kuoleman hetkellä voisit nauraa sille, itselle ja elämällesi. Tai 
ainakin hymyillä. Miten meille kävi näin, että täällä syödään 
diapamia eikä juoda teguilaa vainajia muistellessa?  Muodot ja värit 
rakentuivat prosessoinnin avulla.  Pohdimme asun merkitystä, värin 
merkitystä, vastavärejä ja niiden avulla puvustus syntyi. Asujen 
toteuttamisen matka tehtiin myös kysymyksin ja vanitas-henkeä, 
kaunista turhuutta, hakien. Pedagogina hain tietoisesti näyttelyn 
valokuviin henkilöitä jotka painivat aikamme maskien ja naamioiden 
kanssa. Tämä on ollut huikea prosessi ja kokonainen matka myös 
tutkia itseä kuoleman symboliikan, värien ja maailman avulla.” 

19. 
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Myös itselleni koko pukusuunnitteluprosessi niin suomalaisen kuin 
meksikolaisenkin kuolemankulttuurin parissa on ollut hyvin 
voimaannuttava. Olen kokenut saavani luvan ennen kaikkea ajatella 
aihetta jota yleensä meillä kulttuurinomaisesti halutaan välttää. 
Myös Suihko kertoo näyttelyn herättäneen poikkeuksellisen paljon 
positiivista palautetta: 
 
”Kuolema on jokaiselle väistämätön ja siitä on jokaisessa kulttuurissa 
oma tarinansa samoin kuin vaikkapa maailman synnystä. 
Suomalaiset ovat varsin synkkyyteen taipuvaisia tässäkin aiheessa ja 
halusimme tarjoilla tästä väistämättömästä isosta aiheesta toisen 
kulttuurin näkökulman. Ilmeisesti onnistuimme tässä, sillä 
näyttelyssä on käynyt ennen näkemättömän paljon yleisöä. Olemme 
lisäksi saaneet erittäin positiivista palautetta hiukan yllättäviltäkin 
kävijöiltä, esimerkiksi ammatikseen saattohoitoa tekeviltä ihmisiltä. 
He ovat kokeneet näyttelyn erittäin voimaannuttavana ja toivoa 
antavana. Olemme myös huomanneet, että monet kävijät ovat 
tulleet katsomaan näyttelyn uudestaan ja uudestaan. Kuolema-
teema selvästi saa kävijät pohtimaan. Molemmissa kulttuureissa on 
voimakkaasti käsitys siitä, että ihminen ei ole kuollut ennen kuin 
hänet on unohdettu. Oma yleisömme saa tuoda valokuvia omista 
omaisistaan alttarille. Suomessa taas esimerkiksi sukututkimus on 
kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Edesmenneitä ei haluta 
unohtaa, vaan heidät pidetään mukana omassa elämässä.” 
 
Onneksemme historian myllerryksessä on säilynyt muutamia, 
nykypäivään juurtuneita Dia de los Muertoksen -kaltaisia traditioita, 
joiden kautta on mahdollista ymmärtää käsitteitä uudessa valossa. 
Kulttuurinen vaihto on hienoa kasvualusta monille tervehdyttäville 
ilmiöille, vaikkapa suomessa tabuksi muodostuneen kuoleman 
aiheen uudelleen määrittämiselle. 
 

 
  

20. 
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Helsinki 

 

Yksi henkilökohtaisen suunnittelijuuteni huippuhetkistä, on onnistua tekemään jotain niin hyvin, että se herättää katsojan mielenkiinnon 

tutustua asiaan tarkemmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

7. Johtopäätökset 
 
Tutkimani aineiston perusteella kulttuurinen omiminen on 
monimutkainen vuorovaikutteinen prosessi, jossa lainataan tai 
otetaan jokin vieraan kulttuurin symboli, vaate tai muu elementti 
irralliseksi sen alkuperäisestä kontekstista ja muunnetaan sen 
merkitys joksikin toiseksi. Prosessiin liittyy usein valtarakenteiden 
epätasa-arvo lähdekulttuurin ja kohdekulttuurin välillä. Tästä 
näkyvimpinä esimerkkeinä etnisten- ja muiden vähemmistöryhmien 
symboleiden, kuten la Catrina -maskin kaupallistaminen 
valtaväestön toimesta. Yleensä tämä prosessi tapahtuu ilman 
lähdekulttuurin hyväksyntää tai sen edustajien toiveiden vastaisesti. 
Tekemieni haastattelujen pohjalta, elokuvapukusuunnittelun 
kohdalla tulkinta kulttuurisesta omimisesta on kuitenkin aina 
tilannekohtaista ja asiayhteydestä riippuvaa. Kunkin teoksen 
kohdalla on arvioitava, mitä lisäarvoa kulttuurisidonnaisten vaate-
elementtien käyttö tuo pukusuunnittelijan taiteelliseen prosessiin, 
hahmon persoonaan ja itse teoksen kontekstiin. Oman 
tutkimusprosessini perusteella pukusuunnittelijan työkentällä 
vähemmistöihin kuuluvien ihmisryhmien kuvaaminen on yksi 
arkaluontoisimmista aiheista. Tällaisissa tilanteissa tulee olla 
erityisen tarkka etenkin, jos niiden kuvaaminen koetaan 
tarpeelliseksi alkuperäisen kontekstin ulkopuolella. Puku-
suunnittelijan tulee tiedostaa vaatteiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus ja niihin liittyvien symbolien merkitys. Tutkimani 
aineiston perusteella pukusuunnittelijan omatessa kansallisuutensa 
tai taustansa puolesta kosketuspintaa kuvattavaan kulttuuriin, hän 
saa vapaammin muunnella rituaalivaatteita tarinaan ja sen sisältöön 
sopivaksi. Tämän kosketuspinnan puuttuessa, suunnittelija voi 
joutua kiistanalaisissa tilanteissa kovemman kritiikin alle.  

Puvun ontologian näkökulmasta vaatteen mukana siirtyy 
lähdekulttuurista kohdekulttuuriin niin emotionaalisia, 
antropologisia kuin sosiologisiakin aspekteja. Emotionaalisesta 
näkökulmasta katsottuna, vaatteen mukana siirtyy myös vaatteen 
käyttöön liittyvät kansakunnan historian tapahtumat. Etnisten 
vähemmistöjen pukuihin liittyy poikkeuksellisen paljon sortoon, 
halveksuntaan ja väkivaltaan liittyviä muistoja, jolloin puvun 
halventava käyttö tuo pintaan nämä muistijäljet. Antropologisesta 
näkökulmasta puku välittää viestin johonkin tiettyyn sukuun, 
ihmisryhmään uskontoon tai alueeseen kuulumisesta. Nämä 
elementit ovat pukusuunnittelijan työvälineitä ja elokuva-
pukusuunnittelua tarkasteltaessa kulloisenkin genren mukaan 
suhteellisen vapaasti käytettävissä. Sosiologisesta näkökulmasta 
puku toimii hahmon sosiaalisen aseman kertojana, sekä kuvastaa 
hahmojen välisiä suhteita. Nämä elementit ovat pohja 
pukusuunnittelijan mielikuvitukselle ja myös suhteellisen vapaasti 
muokattavissa elokuvan tyyliä ja ohjaajan toiveita kunnioittaen. 
 
Suurin osa kulttuurisen omimisen kiistanalaisuudesta puku-
suunnittelussa näyttää liittyvän jonkin ihmisryhmän joko tahalliseen, 
tai tahattomaan naurunalaiseksi saattamiseen. Tämä on tärkeä 
huomio siksi, että kulttuurisidonnainen puku kuvastaa niitä arvoja, 
joita ihmisryhmä toivoo itseensä liitettävän. Naurunalaiseksi 
saattaminen esimerkiksi alkoholin tai seksuaalisten viitteiden 
puitteissa, vaikuttaa niihin stereotypioihin, joita vähemmistö-
ryhmistä tai kansakunnista maailmalle leviää. Asenteen ja mielikuvan 
kerran muodostuessa, sitä on hyvin vaikea muuttaa. Puku itsessään 
toimii representaationa valtarakenteille tuoden esiin kysymykset 
epätasa-arvosta. Tästä kielii muun muassa se, että pienempien 
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kansanryhmien ääni on usein toistuvasti vaiennettu. Tähän voi ottaa 
myös laajemman näkökannan koskien kaikkia enemmistön 
ulkopuolella olevia ryhmiä. Poikkeavuus vallalla olevista normeista 
on edelleen valitettava syy joko sanalliseen tai sanattomaan 
syrjintään ja pukeutuminen on useasti vähemmistöryhmien väline 
säilyttää identiteettinsä sekä saada äänensä kuuluviin.  
 
Remember me please -elokuvan lukutavoissa haastattelumateriaalin 
pohjalta on havaittavissa eroavaisuuksia, jotka pohjautuvat 
erityisesti katsojan henkilökohtaiseen suhteeseen elokuvan 
aiheeseen ja sen sisältämiin kulttuurisidonnaisiin elementteihin. Osa 
niistä tavoista, jolla olen lähdekulttuurista lainattuja elementtejä 
käyttänyt, on tulkittavissa loukkaavana lähdekulttuurissa, mutta ovat 
perusteltuja kohdekulttuurin näkökulmasta. Ensiarvoisen tärkeää on 
tutkimukseni puitteissa painottaa pukusuunnittelijan huolellista 
aiheeseen perehtymistä etikettinormeja rikottaessa. Oman 
suunnitteluni puitteissa, hautajaisetiketin rikkominen on perusteltua 
elokuvan genren ja syvemmän ydinajatuksen näkökulmasta, mutta 
saattaa herättää negatiivista huomiota muistotilaisuuden 
halventamisena. Samoin Dia de los Muertos -hahmot olisivat 
vaatineet omalta osaltani vielä tarkempaa perehtymistä niiden 
symboliikkaan suunnitteluprosessin aikana. Näin olisin pystynyt 
tuomaan vaatteiden syvemmän sanoman osaksi ohjaajan ja 
näyttelijöiden työprosessia. Esittävien taiteiden pukusuunnittelussa 
on mielestäni mahdollista luoda uusia merkityksiä muuttuvien 
tilanteiden mukana. Itselleni luontevin tapa tähän on yhdistää kaksi 
toisilleen vierasta elementtiä. Oman suunnitteluni uutuusarvo 
selviää vasta valmiin elokuvan vastaanottamisen myötä, mutta 
uskon, että olen pystynyt oman ammattini keinoin nostamaan esiin 
erilaisen näkökulman tarkastella suomalaista kuolemankulttuuria.  
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Taipei, Quan Jingin temppeli 

 

Miten on mahdollista löytää asioiden todellinen olemus, jos jokaisella on tähän oma subjektiivinen kokemus? Vai onko kenties niin, että 

vahvan subjektiivisen kokemuksen kautta on mahdollista nähdä kaikki asiaan liittyvät totuudet samanaikaisesti? Saavuttaa eräänlainen 

visuaalisen ymmärryksen valaistus? 
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8. Epilogi 
 
Tämän työn prosessi niin taiteellisena kuin kirjallisena 
tutkimusmatkana, on herättänyt minussa valtavan määrän uusia 
kysymyksiä, mutta myös ylpeyttä omia juuriani kohtaan. 
Syväluotaava perehtyminen puvun ontologiaan on ollut minulle 
ammatillisesti tärkeä kokemus ja nostanut arvostustani niin itseäni, 
kuin koko pukusuunnittelijoiden ammattikuntaa kohtaan. Suurin osa 
siitä tietomäärästä, joka työmme sosiaalisten aspektien ohella on 
hallittava, koostuu nimenomaan opinnäytetyössä käsittelemistäni 
näkymättömien rakenteiden moniulotteisesta ymmärtämisestä ja 
visualisoinnista.  
 
Kulttuurisen omimisen haasteiden usein liittyessä vastakkaisten 
näkökantojen ja tapojen yhteentörmäykseen, on eristämisen sijaan 
oleellista kiinnittää huomiota yhteentörmäyksestä parhaimmillaan 
syntyvään eri näkökantojen ymmärrykseen ja yhdistymiseen. 
Pukusuunnittelija on tämän suhteen hienossa asemassa. 
Osoittamalla mielenkiintoa vähemmistöryhmien tapojen, historian ja 
symbolien kuvaukseen, on mahdollista antaa alkusysäys 
unohtumassa olevien traditioiden uudistamiselle. Suunnittelijan 
vastuu tiedon ja ennen kaikkea tiedostamisen levittäjänä on 
ensiarvoisen tärkeä. Väittelyn ja valtarakenteiden pönkittämisen 
sijaan tulisi entistä enemmän osoittaa mielenkiintoa juuri 
kansakuntien historiassa olevia kipupisteitä kohtaan. Ihmiskunnan 
kollektiivinen alitajunta koostuu valtavasta traumavyyhdistä, joka ei 
parane eristämällä se vain häpeätahraksi yhteisölle itselleen. 
Mielestäni esittävän taiteen kenttä on mitä otollisin alusta 
kollektiivisen alitajunnan puhdistamiseen ja uusien näkökulmien 
avaamiseen.   
 

Työn tekemisen aikana pohdin paljon myös sitä, olisiko 
suhtautumiseni traditioita kohtaan erilainen, jos vaikka 
kansallispuvun kautta kokisin olevani osa jotakin suurempaa 
jatkumoa. Nimenomaan moneen paikkakuntaan ja maahan 
sirpaloitunut menneisyyteni kannustaa minua traditioiden 
kunnioittamisen ohella luomaan ennen kaikkea uutta. Tämä 
heijastuu suoraan tapaani suunnitella ja etsiä inspiraatiota. Kuitenkin 
olen tämän opinnäytetyöprosessin aikana ymmärtänyt, että 
rituaalien ja niihin oleellisesti liittyvän vaatetuksen keinoin, voimme 
olla syvällisesti kosketuksissa kansakuntien historiaan ja 
ihmisluontoon itseensä. Uskon myös, että traditioiden merkitysten 
ymmärtäminen ja niiden mahdollinen nykyaikaistaminen voi olla 
väline tulevaisuuden positiivisiin muutoksiin. Elokuvat ovat yksi 
tehokkaimmista työvälineistä tällaisten asennemuutosten 
aikaansaamiseksi. Puku pitää sisällään laajan muodonmuutoksen 
prosessin, jonka ääripäiden avulla on mahdollisuus luoda joko 
negatiivisia asenteita tai vapautua olemassa olevien pelkojen 
otteesta. Kulttuurisen omimisen ilmiön pinnalle nousun myötä on 
avautunut hieno mahdollisuus haastaa koko ihmiskuntaa vaivaava 
valtarakennelmien epätasa-arvon näyttämö. Avaamalla mielemme 
ja sydämemme uusille tavoille haastaa oma ihmisyytemme 
pystymme toivottavasti jättämään koko kulttuurisen omimisen 
aiheen menneisyyden rippeeksi. Toivon, että tämä tutkimus on 
pystynyt avaamaan lukijalleen uusia tapoja puvun eri aspektien sekä 
kulttuuriseen omimisen ilmiön ymmärtämiseen ja mahdollisesti 
toimii inspiraationa uusille luoville prosesseille. 
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LIITE 1. 
 
Haastattelu 27.1.2018 

Haastateltava: Paula Heikkinen 

Haastattelun litteroinnissa M-kirjain merkkaa haastattelijaa ja P-kirjain 

haastateltavaa. Haastattelijan kysymykset on erotettu lihavoinnilla. 

M: Ennen virallista haastattelukysymystä haluaisin kysyä noin 

yleismaailmallisesti, että millainen fiilis sinulle jäi tuosta minun 

työstäni? 

P: Siis aihe kiinnosti aika kovasti ensinnäkin ja sitten kun katsoin esimerkiksi 

niitä kuvia, niin tuli semmoinen ajatus, että ensisilmäyksellä siellä oli 

hirvestä konservatiivisia aineksia, mutta sitten siellä on paljon sellaisia 

yksityiskohtia siinä vaatetuksessa, että se niin kuin poikkeaa siitä 

konservatiivisesta aika merkittävästi. Niin kun just materiaalit, niin kuin 

vaikka nahkapuku, vaatteiden leikkaukset…Kun itse kuitenkin mieltää sen 

sellaisen surupuvustuksen, sellaiseksi konservatiivisen peittäväksi, 

esimerkiksi sillä tavalla, että se pyrkii peittämään vartalon muodot. 

Esimerkiksi se yksi puku, jossa oli ne levenevät lahkeet ja hihat ainakin. Se 

oli jotenkin sellainen, että siinä korostui vartalon muoto ja se oli jotenkin 

sillä tavalla trendikkäämpi leikkaukseltaan. Se tuntui jotenkin 

konservatiivisesta näkökulmasta epäsovinnaiselta hautajaisasulta. Mutta 

sitten taas toisaalta ne miesten asut, ainakin ne kaksi ensimmäistä, niin ne 

taas oli enemmän sellaisia, joista tuli sellainen sovinnainen linja mieleen. 

Toisaalta tässäkin sitten materiaalit ja sen tyyppiset yksityiskohdat, oliko 

niissä jotain poikkeavaa? No se kolmas ei ollut (haastattelumateriaalien 

luonnosten järjestys), se oli enemmän sellaista rennompaa linjaa edustava. 

Mutta ne kaksi ylintä, ovat ihan perinteisiä pukuja. Eikös olekin, vai onko 

niissä jotain poikkeavaa? No tuo pystykaulus tuolla paidassa, mutta noin 

muuten? 

M: Kyllä ne silleen ovat perinteisiä, mutta elokuvan kuvissa erottuu sitten 

materiaalit näitä pikkukuvia paremmin. 

P: Joo, mutta se nahka jotenkin, siitä tulee se semmoinen muodikkaampi ja 

trendikkäämpi vaikutelma. Jotenkin sellainen vapaa-ajan vaikutelma 

enemmän, mitä se sellainen formaalin juhlan mielikuva on. 

M: Ja se oli tosiaan mielenkiintoista, kun tämän elokuvan kuvausten jälkeen 

perehdyin uudestaan tuohon hautajaisetikettiin, niin huomasin rikkoneeni 

lähes kaikkia sääntöjä. Materiaaleissa ei esimerkiksi missään nimessä saisi 

olla mitään kiiltävää, eikä myöskään mielellään nahkaa. 

P: Niin ja jotenkin, miten ajattelisin, että mikä siellä hautajaisissa sitä 

etikettiä sanelee noin niin kuin sosiaalisesti, niin siinä aika pitkälti on 

kysymys siitä, että saattoväen pitäisi olla mahdollisimman huomaamatonta 

ja näkymätöntä, joka vaan on mukana toimittamassa sitä toimitusta. Että 

siis tavallaan, niillä henkilöllisyyksillä ja sillä tuletko esiin sieltä yksittäisenä 

persoonana, niin sillä ei saisi…eli siis ei saisi tulla esiin yksittäisenä ihmisenä. 

Vaan saisi olla vaan osa semmoista joukkoa. Että tavallaan siinä on se 

sellaisen yhteisöllisen tapahtuman tuntu, mutta sitten nykyisellään, kun 

korostetaan hirvestä yksilöllisyyttä, niin siinä on sellainen ristiriita. Kun 

perinteisesti, jotenkin kun tämä yhteisöllisyys Suomessa…Nyt mennään jo 

vähän tähän kuoleman kulttuuriin ja kuoleman kulttuurin kysymykseenkin, 

niin nykyisellään on kauheasti karissut se yhteisöllisyys ja on menty kohti 

sitä yksilön valta-asemaa. Jotenkin on sellainen ajatus, että kaikessa 

korostetaan sitä yksilöllisyyttä ja että erotut. Esimerkiksi ihan muodissakin, 

ei oo enää sitä semmoista, että tää juttu pitää löytyä jokaiselta, vaan niin 

kun kaikessa, puhutaanpa vaatetuksesta, sisustuksesta ja kaikesta, niin on 

ehkä sellaisia trendikkäitä juttuja, mutta tarkoitus on, että jokainen 

soveltaa niitä omalla tavallaan. Niin samalla tavalla myöskin tuntuu, että 

näissä perinteissä, joissa on ollut hyvin tärkeää se yhteisöllisyys ja se, että 

jäljitellään kaikki jotain tiettyä mallia. Niin kuin vaikka hautajaiskulttuurissa, 

hautaamisen tavoissa ja kuolemaan liittyvissä tavoissa ylipäätänsä ja 

rituaaleissa. Niin tässä ehkä tulee semmoinen ristiriita. Tavallaan se, mikä 
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niin kuin eläessä tuntuu olevan vallalla, niin näissä perinteisissä 

toimituksissa se elämisen käyttäytymisen malli ja tapa, jota toteutetaan 

koko ajan, on ristiriidassa.  

M: Kyllä, hienosti sanottu. En ole itse ajatellut sitä tuolta kannalta, mutta 

noinhan se menee.  

P: Niin, itsestä se tuntuu sillä tavalla, kun jos ajatellaan mitä sille 

kuolemankulttuurille on tapahtunut, niin perinteisesti Suomessa on ollut 

itäinen ja läntinen kuolemankulttuuri ja itäinen on korostanut nimenomaan 

sitä yhteisöllisyyttä. On ollut se kyläyhteisö…suurempi yhteisö, joka 

vastaanottaa sen surun. Ja lännessä se on ollut perinteisesti se ydinperhe. 

Pienempi yhteisö, mutta joka tapauksessa yhteisö. Mutta nyt ollaan jo 

kymmeniä vuosia siirrytty sitä läntistä kuoleman kulttuuria kohti. Jotenkin 

näkisin, että kuolemankulttuurissa, niin kuin muussakin kulttuurissa, ollaan 

menty koko ajan sitä yksilöllisyyttä kohti. Niin kuin ollaan menty muissakin 

ilmiöissä. Jos niin kuin ajatellaan, että yksinasuminen lisääntyy koko ajan, 

ja tämän tyyppiset asiat…yksin oleminen. Omien yksilöllisten polkujen 

löytäminen on se, jotenkin mitä korostetaan niin kuin hirveän monessa 

asiassa yhteiskunnassa. Sitten kun tuleekin vastaan, tällainen ”ongelma”, 

jos nimitetään surua ongelmaksi. Tai sitä kuolemaa tai sitä tapausta, mikä 

aiheuttaa ongelman. Niin sitten on hirveän vaikea mukautua siihen, kun se 

vaatii sitä tiettyä yhteisöllistä toimintaa. Meillä kuitenkin, kun on se 

arkielämän malli, että pitäisi olla yksilöllinen ja päätyä yksilöllisiin 

ratkaisuihin. 

M: Ja näetkö, että tuo olisi yksi niistä isoimmistä muutoksista, mikä tässä 

kuolemankulttuurissa olisi tapahtunut, jos nyt puhutaan, vaikka 

viidenkymmenen vuoden ajalla. 

P: Kyllä. Eikä tarvitse mennä edes 50-vuotta taaksepäin. Minä jotenkin 

näkisin sen esimerkiksi siinä, että hautajaisten koko pienenee koko ajan. 

Sekin on mielestäni merkki siitä, että ei kutsuta enää suurta yhteisöä 

ottamaan sitä surua vastaan. Siitäkin tehdään semmoinen pienemmän 

joukon juttu. Eikä se varmasti pelkästään ole taloudellista, että johtuisi 

taloudellisista syistä se valinta. Että toki kyllä on myös niitä 

joukkohautajaisia, kyllä, kyllä. Mauno Koiviston hautajaiset ja näin, mutta 

ne on sitten suurmiehiä. Että tavallisessa yhteisössä ei enää ole sitä 

sellaista, että kun kylästämme kuoli joku, niin ei välttämättä olekaan enää 

sitä satapäistä joukkoa saattamassa häntä, vaan se voi olla hyvin 

pienimuotoista. 

M: Aivan. Miten mietit, jos nyt lähdetään näihin kysymyksiin, että mikä on 

suomalaisten tapa suhtautua kuolemaan. Onko se enemmän tabu vai 

jotakin muuta ja onko tässä tapahtunut jotakin merkittävää muutosta? 

P: Kyllä se on aika iso tabu. Siis ylipäätänsä jo aiheesta puhuminen. Jos niitä 

muutoksia miettii, niin onhan se ollut muutoksessa jo aika pitkän aikaa. 

Voisi sanoa, että noin 50-vuotta suunnilleen. Ainakin tällä tavalla, mitä 

tutkimuskirjallisuuden valossa, eli se muutos on lähtenyt heti sotien jälkeen 

jo jollakin tavalla. Mutta se ehkä eskaloituu 2000-luvun alulla sillä tavalla, 

että kun kuitenkin on sellainen ajatus, että ihminen pystyy hallitsemaan 

hyvin monia asioita. Lääketiede kehittyy, löydetään ratkaisuja moniin 

”ongelmiin”, niin kuin sairauksiin. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja 

muuta. Niin sitten tavallaan, että meillä onkin tällainen kysymys elämässä, 

kuten kuolema, joka on ongelma, koska se päättää sen elämän. Se on vähän 

niin kuin tabu, että miten meillä voi olla tämmöinen, mihin me ei nyt 

löydetä ratkaisua, kun meillä on teknologia ja meillä on lääketiede ja meillä 

on keksintöjä. Meillä on valtavia innovaatioita ja meillä on tietoa ja taitoa, 

niin miten voi olla tällainen kuin kuolema: sama ongelma, mikä meillä oli 

10 000-vuotta sitten. Miten se voi olla vielä ongelma. Tällä tavalla 

ajattelisin, että se ehkä luo sen, että se on niin suuri tabu. Edelleen siitä 

puhuminen luo sellaisen vaivaantuneen ilmapiirin. Jos joku puhuu lapsen 

syntymästä tai häistä tai synttärijuhlista, jotka kuuluvat elämään, niin ne 

ovat sallittuja aiheita. Mutta kuoleman ei ajatella kuuluvan elämään, vaan 

se luo, jos siitä ruvetaan puhumaan, sellaisen synkän ilmapiirin heti. Että 

eihän tästä sovi puhua, se vaietaan kuoliaaksi se kuoleman aihe jos se 

tuodaan esille (naurua). Miten moni puhuu, että ”voi olinpa mukavissa 

hautajaisissa” ja ”vainajasta muistan tällaisia ajatuksia” ja ”miten hän 
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menehtyi”. Ne jotenkin koetaan intiimimmiksi asioiksi, kuin vaikka se, että 

”olipa aviopari, jotka olivat tavanneet tällä ja tällä tavalla”. Vaikka onko 

näiden asioiden intimiteetissä noin niin kun objektiivisesti tarkasteltuna 

sitten hirveästi eroa. 

M: Aivan. Hyvä kysymys. Miten sanoisit, että mitkä ovat olleet 

mielenkiintoisimmat havainnot oman tutkimustyösi suhteen? Mitä siinä 

tuli esille? Tosin osahan tässä ollaankin jo puhuttu, kuten esimerkiksi 

tuosta kuolemankulttuurin muutoksesta. 

P: Yksi asia, mitä mietin tutkimusta tehdessäni ja mietin edelleen, on se, 

että tavallaan se on yllättävää, että eliniän jatkuminen 50-luvun 

näkökulmasta luonnottomiin lukemiin, ei muuta sitä ongelmaa, mikä meillä 

on, että ihmisestä luopuminen kuoleman kautta tuntuu ihan yhtä 

hankalalta. Melkein voi löytää esimerkiksi 105-vuotiaan kuolinilmoituksen, 

että lähdit liian varhain. En nyt pysty kertomaan, olenko nähnyt juuri 

kyseistä esimerkkiä, mutta erittäin korkeita ikälukemia. Esimerkiksi siinä 

tutkimuksessa oli vainajilla, joiden kohdalla oli viittauksia siitä, että elämä 

loppuu jotenkin kesken. Kun taas verrataan, vaikka 50-luvun aineistoon, 

jolloin oli hyvin yleistä, että kuuskymppiset menehty ja siihen ei kuitenkaan 

suhtauduttu sillä tavalla, vaan se nähtiin luonnollisena. Se ei kuitenkaan 

tunnu vaikuttavan siihen, että kuolemaan suhtaudutaan jotenkin 

epänormaalina ilmiönä. Ja ehkä se syy siihen on, että se on jotenkin niin 

institutionalisoitu. Niinku suljettu sinne laitokseen, sairaaloihin. Ihmiset 

eivät näe kuolleita ihmisiä. Ihmiset eivät välttämättä näe ollenkaan sitä 

kuollutta henkilöä, edes lähipiiri. Henkilö saattaa kuolla sillä tavalla, että 

siinä on paikalla hoitohenkilökunta. Hoitohenkilökunta hoitaa kaikki 

kuolemaan liittyvät toimenpiteet ja sitten omaiset saattavat vain sen arkun, 

jota ei välttämättä avata ollenkaan. Eli se on tavallaan vieraannutettu. Ei 

tule sellaista visuaalista kuoleman näkymää. Ainoastaan ne rutiinit ja ne 

toimitukset, joiden kautta saadaan se muistikuva koko siitä kuoleman 

tapahtumasta. Ja sitten toisaalta ehkä myöskin lisääntyy semmoinen 

ajattelu, mikä minusta tuntuu vähän siltä, että siinä tehdään siitä 

kuolemankulttuurista vielä luonnottomampaa. Esimerkiksi se, että lapsia ei 

viedä hautajaisiin. Eli sellainen tapakulttuurin näkökulma myöskin. Eli ei 

välttämättä ajatella, että on tervettä puhua lasten kanssa kuolemasta, 

totuttaa heidät hautajaisiin yhtenä meidän tapakulttuurin osana. Sillä 

tavalla voidaan ajatella, että henkilö kasvaa aikuiseksi ja vaikka 

kolmekymppisenä kohtaa ensimmäisen kuoleman. Niin se voi olla aika 

määrättömän raskas asia, koska se on jotenkin täysin vieras ilmiö. Ja 

myöskin surun käsittely, edes puolijulkisesti, ryhmissä, tommoisissa niin 

kun semmoisissa epävirallisissa ryhmissä. Ystäväpiirissä vaikka, voi olla 

hirveen hankalaa. Voi olla niin kun näennäisesti ystäväpiirejä, jotka eivät 

jaa surua keskenään. Toki on semmoisiakin, mitkä sitten jakaa. Mutta usein 

ihmiset joutuvat hakeutumaan joihinkin virallisiin sururyhmiin. Siitäkin 

yritetään tehdä monesti semmoista hyvin formaalia. Siinä ei sinänsä ole 

mitään pahaa, mutta jos se ei ole sellainen asia, josta voidaan puhua ilman 

että perustetaan joku ryhmä. Niin sillä tavalla jotenkin yritetään ehkä myös 

sitäkin institutionalisoida. Minulla on tällainen näkemys. Tästä minulla ei 

ole tarkempaa tutkimusta kyllä, mutta se minkälainen käsitys mulla 

yleisesti ottaen on siitä., niin on vähän semmoinen, että ehkä sitä pyritään 

jotenkin etäännyttämään. Ja sitten esimerkiksi, no tää nyt menee tähän 

mun nykyiseen toimeeni (opettaja), mää siis puhun nuorten kanssa 

kuolema aiheesta, niin kun kirjallisuuden kautta esimerkiksi. Käsiteltiin 

kirjallisuuden aihetta, jossa on sivuttu kuolemaa. Se tuntuu monelle olevan 

ehkä, tosi ahdistava aihe. Siis sillä tavalla, että tuskin kovin monelle nuorelle 

esimerkiksi syntymä on kovin ahdistava aihe. Se, että se on niin vieras iso 

asia. Eli selvästikään ei ole totuttu siihen, että siitä ylipäätänsä puhutaan.  

M: Onko se siis periaatteessa niin, että surua ei saisi näyttää? 

P: Niin, ei ainakaan julkisesti. Itsessänikin huomaan semmoisia, että jos 

vaikka olisi sellainen formaali tilanne, kuten pienen työyhteisön kokous ja 

joku olisi juuri menettänyt läheisen ja hän purskahtaisi itkuun siellä. Niin 

mä väitän, että suhtautuminen olisi jotenkin semmoinen…että toki nyt 

ehkä yritettäisiin näennäisesti ymmärtää, mutta tuskin se niin kun ihan 

hyväksyttävää olisi. Että kyllä se varmaan herättäisi sellaista keskustelua 

jälkikäteen, että nämä asiat eivät kuulu työpaikalle. Se, että jos joku käy 
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synnyttämässä, niin no toki siinä nyt tulee äitiysloma-asiat ja muut, mutta 

toki niitä puidaan avoimesti työpaikalla, toki myös niin kun muita asioita, 

ikään kuin…iloisempia asioita. Mutta sitten taas jonkun läheisen elämän 

loppuminen, niin sitä ei nähdä sellaisena asiana, mitä sitten kovin moni olisi 

valmis puimaan työkaverinsa kanssa. 

M: Aivan. Tuosta tulee myös mieleen surupuku ja se, miten ennen on ollut 

vielä suotavaa, että täytyykin näyttää se surukausi ja pidetään surupukua. 

Oisko tuossakin sellainen muutos, mikä on ollut aika iso.  

P: Kyllä joo, ja voi sanoa, että se on karsiutunut täysin pois, ainakin tästä 

suomalaisesta valtakulttuurista, että toki meillä on paljon muutakin 

kulttuuria. Globalisaation ja maahanmuuton myötä on meille tullut paljon 

muitakin kulttuureita. Sinänsä olisi kiinnostavaa vertailla, että onko 

suomalainen se valtakulttuuri, joka on karsinut surupuvun pois ja onko 

paljon muualta tulleita ja uudempia kulttuureita, jossa se on vielä käytössä.  

M: Ja mitkä ovat nimenomaan niitä symboleita, jotka näyttäisivät sen, että 

on suru. 

P: Niin, että ympäröiville ihmisillekin olisi selvää, että mikä tilanne on. 

Koska siitä varmasti surupuvun käytössä olikin kyse, että ympäröivä yhteisö 

tietää, miten käyttäytyä jonkun seurassa. Ja mikä on suotavaa ja 

hyväksyttyä ja mikä ei. Mutta nyt tosissaan se ajattelu näyttäisi olevan niin, 

että hautajaisten jälkeen se suru on surtu ja elämä jatkuu niin kuin mitään 

ei olisi tapahtunut. Tähän malliin. Koska sen surun sijaan puhutaan 

enemmänkin siitä, miten paljon se kuolema aiheuttaa järjestelyjä. Ja sitten 

pääasiassa järjestely päättyy hautajaisiin. No okei, toki on perunkirjoitus, 

mutta tämmöisiä voi olla. Mutta suurin osa käytännönjärjestelyistä. Niin 

sen jälkeen ihmisen pitäisi jatkaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. 

Ikään kuin ei olisi enää (suru) työtä tehtävänä. 

M: Tässä lienee myös yksi muutoksista, sillä näkisin, että ennen suruajan 

katsottiin alkavan ennemminkin hautajaisista, mutta nyt se on sitten 

päinvastoin. 

P: Niin, tai ennemminkin velvollisuus viettää suruaika. Velvollisuus pitää 

surupukua ja toimia sen edellyttämällä tavalla. Toisaalta nykyihminen 

ajattelee, että kauheeta, miten kangistunutta meininkiä, mutta sitten 

tavallaan toisaalta ehkä siinä on ollut se psykologinen, henkinen pointti, 

että se ihminen on pakotettu käsittelemään se asia, ennen kuin hän pystyy 

menemään oikeesti eteenpäin. Että nykyisellään ehkä jotenkin ihmisen on 

vaikea kohdata asioita, jotka eivät mene niin kuin hän haluaa. 

M: Tuossa on vinha perä, veikkaan. (naurua) 

P: Tämä on osin kyllä mutu tuntumaa, mutta on monia ilmiöitä, jotka tukee 

sitä väitettä. Näin ajattelisin. 

M: Mutta jos tästä lähdetään kohti muistotilaisuutta, niin minkälaisena 

tilaisuutena näet muistotilaisuuden tai pikemminkin niin, että mikä sen 

merkitys sinun mielestäsi on? 

P: No siis, muistotilaisuus, jotenkin kauniisti ajateltuna, siinä pitäisi 

muistella sen vainajan elämää. Ja sehän se sen perimmäinen tarkoitus on. 

Siinä kohden melkeinpä pitäisi iloita siitä elämästä joka oli. Mutta toki 

tilanteesta riippuen, sekin tietenkin vaihtelee. Äkillisessä kuolemassa se 

varmasti on usein melkeinpä mahdotonta vielä siinä vaiheessa, koska 

hautajaiset tulee aika pian. Varmaan se, mikä on nykyisessä 

kuolemankulttuurissa tuonut muistotilaisuuteen osansa, on varmasti se, 

että se formaalius on tietyllä tavalla karissut, samalla tavalla kuin muistakin 

kuolemisen käytännöistä ja perinteistä. Pyritään enemmän tuomaan 

vainajan yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta mukaan. Mutta onhan sitä 

siltikin siis tiettyjä rajoitteita varmasti olemassa, jos ei muuta niin omaisten 

päässä. Sillä tavalla. Mutta on varmastikin menty enemmän semmosta 

yksilöllistä kohti. Että siis, no nyt palaan hetkeksi muistotilaisuutta 

edeltäviin tapoihin, esimerkiksi sitä yksilöllisyyden korostamista kuvaa se, 

että nykyisin jonkun verran, tämä on siis ihan hautausurakoitsijalta… 

keskusteluista hänen kanssaan, niin jonkun verran laitetaan arkkuun 

tavaroita, jotka ovat olleet vainajalle tärkeitä. 
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M: Eli edelleen tehdään niin?  

P: Tai itseasiassa sitä ei juurikaan aikaisemmin ole Suomessa ollut. 

M: Aaa. joo. 

P: Se on ollut ennemminkin muualla, mutta ei niinkään Suomessa. 

M: Okei. 

P: Se on jotenkin yleistynyt Suomessa nykyisin. Ehkä joskus muinoin näin 

on ollut, mutta jos ajatellaan että tässä 1900-luvun alkukymmeninä, niin se 

ei ole ollut niin yleistä todellakaan se tavaroiden mukaan laitto. Se on 

jotenkin ehkä silloin mielletty sellaiseksi pakanalliseksi tai sillä viitataan 

johonkin muuhun kuin kristinuskoon. Koska sitten taas tämä luterilainen 

näkemys on, että taivaassa ei tarvita tavaroita. Mutta nyt se on yleistynyt 

enemmän. 

M: Tuopa on mielenkiintoista. Muistatko, mitä sinne esimerkiksi laitetaan 

mukaan? Onko jotain esimerkkiä? 

P: Miten olen ymmärtänyt, niin jos on ollut vaikka jokin rakas harrastus, niin 

ihan vaikka jokin siihen liittyvä asia. Tavallaan joitakin ihan hyvin maallisia 

tavaroita. Niiden ei tarvitse olla mitenkään sellaiseen korkeampaan 

hengelliseen ajatteluun liittyviä. Vaan ne voi olla ihan semmoisia ihmisen 

itsensä näköisiä. Myöskin se vaatetus, missä henkilö haudataan, niin se ei 

välttämättä ole enää se tietynlainen kaapu. Vaan omaiset saa valita sen 

vaatetuksen, missä se henkilö haudataan. 

M: Aivan. 

P: Ja ymmärtääkseni valtaosa vainajista on aiemmin haudattu tiettyjen 

standardien mukaisessa vaatetuksessa. Että se yksilöllisyys on tavallaan sen 

vainajan kohteluun ja muisteluun tuonut tämän tyyppisiä muutoksia.  

M: Tietyllä tavalla tuo on jotenkin todella lohdullista, että vainajaa ei lueta 

massaan, vaan se on edelleen se oma yksilönsä. 

P: Toki sitten, miten se itse kunkin kohdalla toteutuu, niin siinä on eroja. 

Mutta varmasti yleensä, jos on nuori vainaja, niin sitten pyritään vielä 

enemmän siihen yksilöllisyyteen, mitä sitten jos on iäkäs ihminen.  

M: Kyllä, eli siinäkin jotenkin kuvitellaan, että mikä on iän mukaan sopivaa 

vainajan kannalta.  

P: Kyllä ja ehkä sitten toisaalta siinä on myöskin nuoren ihmisen kohdalla 

se ajatus, että elämä joka loppui kesken, niin sitä täytyy jotenkin korostaa 

enemmän. Ehkä. Mutta näin minä jotenkin näkisin sen.  

M: Mutta voi hyvinkin olla, koska paljon on jäänyt kesken, jos näin 

ajatellaan. 

P: Niin, että sitten on jotenkin tärkeetä jättää elämään se yksilöllinen 

muisto. Tärkeämpää vielä, kuin vanhemman ihmisen kohdalla, joka on 

kerennyt jo jättää sitä jälkeään, kymmeniä vuosiakin pitempään 

mahdollisesti. 

M: Kyllä. 

P: Tutkimuskirjallisuudessakin usein viitataan siihen, että ihmisillä on usein 

semmoinen, tavallaan ontologinen pelko, että hänet unohdetaan. Tai että 

häntä ei huomioida. Että tavallaan sitä kautta pyritään poistamaan se 

semmoinen pelko. Ikään kuin vakuuttelemaan vainajaa ja vainajan 

lähipiiriä, että kyllä hänet muistetaan. Tätä kautta, että luodaan niitä 

yksilöllisiä asioita niihin muistamisen rituaaleihin.  

 

M: Sitten, tuossa jo alussa vähän juteltiinkin tuosta muistotilaisuus 

pukeutumisesta, mutta tuleeko siitä ajatuksia? 

P: No se mun mielestä edelleen on aika semmoista tarkkaankin säädeltyä. 

Noin niin kuin sosiaalisesti. Esimerkiksi väritys on yksi sellainen ja tietenkin 

vaatteiden malli. Ja sitten esimerkiksi lapsilla, kaikissa tapaoppaissakin 

kerrotaan, että lapsilla ei tarvitse olla mustat vaatteet, mutta ei lapsilla siitä 
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huolimatta näe keltaisia tai oransseja tai pinkkejä vaatteita hautajaisissa. 

Kyllä sitä jotenkin pyritään ikään katsomatta pysymään sellaisessa tietyssä 

moodissa. Ja sitten jos vaikka ajatellaan, että teema hautajaiset, kun on 

teemahäitä, hyvinkin paljon. Ite oon luonu tämmösen vision, että miksi ei 

olisi teemahautajaisia? Entä jos vainaja on ollut kova Walt Disney-fani ja 

hän haluaisi, että jokainen hänen hautajaissaattovieraansa pukeutuu 

joksikin Disney-hahmoksi. Niin tää tuntus todella irvokkaalta.  

M: Niin, kyllä. 

P: Vaikka siinä ei olisi kyse yhtään sen kummemmasta jutusta kuin 

häissäkään. Häissä on vaikka minkälaista goottilaista teemaa ja sitä 

toteutetaan ihan että ”okei, hääparin toive, näin täytyy mennä”. Ehkä 

otetaan vähän stressiä puvusta, mutta sitä kunnioitetaan sitä toivetta. 

Mutta sitten taas hautajaisissa, esimerkiksi hautaustestamentit. Nyt en 

ihan tiedä määriä, onko ne miten paljon yleistyneet, mutta jos siellä 

esitettäisiin joku tällainen toive, niin väitän, että edelleen se tuntuisi aika 

älyvapaalta. Siis sillä tavalla, että ihminen tulkitsisi sen sillä tavalla, että VOI 

HYVÄNEN AIKA, EI TUU TOTEUTUMAAN! Siis ihan omaisia myöten. Ainakin 

niin kun valtaosa ihmisistä ja ainakin julkisesti. Kun ajatellaan, just niin kun 

valtaosaa suomalaisista. Niin sinänsä, siinä jos missä, pystyisi vieraiden 

vaatetusta säätelemällä, tuomaan sen yksilöllisyyden esille. Vielä 

vahvemmin kuin mitä niillä joillain rituaaleilla. 

M: Mistä luulet, että tuommoinen suhtautuminen johtuu? Että ei suosita 

kauhean poikkeavia vaihtoehtoja, Suomessa ainakaan. 

P: Aikaisemminhan se on selittynyt jotenkin hirmu helposti sillä, tai 

helposti… niin kun selkein selitys minun mielestä aikaisempina 

vuosikymmeninä, niin kun joskus 1950-luvulle asti, niin se on selittynyt sillä, 

että kaikkiin juhliin on ollut se sellainen formaali koodi, mitä käytetään. 

Mutta jotenkin nykyisin musta tuntuu, että se liittyy jotenkin sellaiseen, 

että se kuolema on tabu. Että ne muut juhlat voidaan tehdä tietynlaisiksi ja 

se alkaa olla jo hyväksyttyä. Toki kristilliset juhlat noudattaa tiettyä kaavaa, 

mutta niissäkin on jo variaatioita, niitä pystytään muuntelemaan. Mutta 

hautajaiset, sillä se on se kuoleman juhla, eihän sitä edes mielletä 

juhlaksi!... Vaikka siis todellisuudessahan se on ainoa juhla, jonka jokainen 

saa varmasti. Jos nyt oikeasti karkeasti ajatellaan. (Naurua). Koska ei kaikille 

tule mitään muuta juhlaa vastaan. Semmoista, mihin osallistuisi jokin 

virallinen toimittaja. Mutta siihen aina jollain lailla joku virallinen toimittaja 

osallistuu. Se jotenkin ehkä liittyy siihen, että vaikka muuten on vapauduttu 

näissä elämää juhlistavissa juhlissa, jollaisia tietysti hautajaisetkin pitäisi 

olla, niin se on kuitenkin se, joka yhdistetään siihen kuolemaan, joka on 

tabu. Joka taas sanelee sen, että on helpompi pysyä perinteissä ja siinä 

semmoisessa… tietyssä laatikossa ja toimia niitten tiettyjen mallien 

mukaan. Ja toki jos miettii sitten psykologisesta näkökulmasta myöskin, 

niin voi olla kyse siitäkin, että ihmisten kekseliäisyys loppuu siihen suruun. 

Kun on se surutyö kuitenkin ja pitää kauhean tehokkaasti käydä se surutyö 

läpi, niin kuitenkin sitä joutuu jokainen prosessoimaan tavallaan. Niin, se 

kaikki tuommoinen tuntuu toisarvoiselta ja tuntuu vaikealta olla idearikas 

(naurua) tai yrittää kehittää vaikka sitä teemaa sinne hautajaisiin. On 

helppo pysyä semmoisissa valmiissa normeissa ja toimia niitten mukaan.  

M: Eli tietää suoraan, mitä tapahtuu. 

P: Niin, eli ne toimintatavatkin on institutionalisoitu. On helppoa toimia. 

Sen takiahan tehdään kriisisuunnitelmiakin. Koska ihmiset usein 

lamautuvat semmoisessa tilanteessa, kun tulee tämmöinen suuri 

tunnemyrsky, tai pelkotila tai kaikkea, mitä kuolemaankin voi liittyä. Niin 

on tämmöinen opas, jonka avaat sivulta viisi ja pystyt lukemaan, kuinka 

toimia. Mä jotenkin näkisin, että siinä on jotakin yhtäläisyyttä. Että onhan 

se kuolema…se voi synnyttää kriisin.  

M: Kyllä.  

P: Varsinkin jos sitä ei ole etukäteen yhtään prosessoinut tai ajatellut 

mahdolliseksi, niin kuin usein nykypäivänä varsinkin käy. Kuolemaa ei 

ajatella mahdolliseksi, koska se ei ole koko ajan meidän keskellä. 
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M: Tuossa tuli aika hyvin vastauksia tuohon poikkeavaan muistotilaisuus 

pukeutumiseen, mutta jos otetaan vielä semmoinen ajatus, että tuo 

Disney-esimerkki on varmasti eräänlaisesta ääripäästä, mutta sitten jos 

mietitään vaikka valkoista pukukoodia, joka nyt kuitenkin ei ole ehkä niin 

radikaali, niin miten sinä suhtautuisit sellaiseen muistotilaisuudessa?  

P: No ehkä minä itse suhtautuisin sillä tavalla, varsinkin jos se olisi vainajan 

tahto, niin se olisi erittäin ok. Mutta ehkä minä en toisaalta tätä asiaa, 

jonkin verran tutkittuani ja paljon pähkäiltyäni, en ehkä kuulu siihen valta-

ajatusten massaan. Jotenkin näkisin, että valtaosa ihmisistä kokisi sen 

semmoisena, että onpa boheemia. Se nähtäisiin ehkä semmoisena, että 

”No kylläpä nyt yritetään erottua joukosta” ja vähän ehkä hieman 

paheksuttaisiin. Toki riippuu myös paljon siitä yhteisöstä, joka olisi kutsuttu 

sinne, tai olisi tulossa sinne hautajaisiin. Pääosinhan edelleen hautajaisiin 

kutsutaan. Hyvin harvoinhan sinne mennään kutsumatta. Mikä myöskin 

tietyllä tavalla kertoo siitä, miten suljettu suru on nykyisin. Mutta väitän, 

että suurin osa ihmisistä kokisi sen jotenkin outona. Just semmoisena, niin 

kun, no, yrityksenä erottua.  

M: Ja koet että se on epäsopivaa tässä asiayhteydessä? 

P: No mä luulen, että valtaosa edelleen ihmisistä kokisi sen epäsopivana. 

Vaikka se on se ylösnousemuksen väri ja vaikka se valkoinen on...siis 

todellakin sillä voitaisiin viestiä ja juhlistaa sitä elämää.  

M: Aivan. Onko jotakin, minkä kokisit erityisen arvokkaaksi suomalaisessa 

kuolemankulttuurissa. Mikä olisi sellainen helmi? 

P: Niinkun tavoissa? 

M: Tavoissa tai mikä on ylipäätänsä jotenkin hienoa. 

P: Tuota tuota. No tietysti arvokkaan kokemus, niin kun, miten perinteisesti 

koetaan arvokkuus. Suomalaisessa kuolemankulttuurissa siihen liittyy ne 

tietyt värit, ehkä tietynlaiset materiaalit, jos ajatellaan vaatetusta ja 

kakkua. Ja tämmöiset asiat, mutta toisaalta taas siihen liittyy tietynlainen 

askeettisuus. Jos ajatellaan vaikka hautausmaita, joiden hautakivet ovat 

vieläkin aika lailla toistensa kopioita. Hyvin vähän on mitään todella 

erikoisia hautakiviä. Ehkä suomessa arvokkuus koetaan sellaiseksi, että 

arvokkuus ei voi olla liian yksilöllistä. Jos karkeasti rajaan tämän käsitykseni 

arvokkuudesta. Ja arvokkuuteen liittyy myös sellainen hillitty 

käyttäytyminen. Siis hillitty ylipäätänsä. hillityllä tavalla toimiminen, se on 

ehkä semmonen, jonka minä yhdistän tähän arvokkuuteen suomalaisessa 

kuolemankulttuurissa.  

M: Aivan. 

P: Ja tietyllä tavalla myös tasapäistäminen. Jos ajatellaan vaikka 

hautausmaita. Niin hyvin vähän kuitenkaan käytetään, just niitä erikoisia, 

vaikkapa sydämen muotoisia hautakiviä. Tai millään tavalla erottuvia 

hautakiviä. Tai että olisi vainajan kuva näkyvissä muualla kuin siellä 

muistotilaisuudessa. Että olisi kuolinilmoituksessa vainajan kuva. Sitä ei 

koeta jotenkin arvokkaana. Tai että se olisi hautakivessä, tai sitähän niin 

kun nou nou, sitähän ei sallittaisi ollenkaan. Vaikka tietyissä kulttuureissa 

se kuuluu siihen, niin kun hautaamisen tapaan. Ja värityksissä myöskin, että 

se arvokkuus rajaa tietyt värit esimerkiksi pois kokonaan. Että 

neonpunaista tai neonvärejä ei valtaosa ihmisistä koe arvokkaina. Vaikka 

ne miten liittyisi siihen ihmiseen, siihen eläneeseen vainajaan. Että sinänsä 

jotenkin se arvokkuuden määritelmän on edelleenkin aika suppea.  

M: Joka myös ehkä tuo sitä tiettyä turvaa.  

P: Kyllä, niin. Siitähän siinä varmasti kyse on. Sen takia sitä halutaankin 

pitää yllä, että se…tai yleensäkin niin kun toimintatavat. Ne on varmaan siis 

syntyneet luomaan sitä turvaa, kun ihmisille on kautta aikain sovittu, miten 

tässä tilanteessa toimitaan, niin kaikki on selvää. Kaikki on turvallista, kun 

tiedetään miten nämä hommat menee. Että yllättävät tilanteet on 

kuitenkin omiaan lietsomaan sitä turvattomuuden tunnetta.  
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M: Kyllä. Tästä päästäänkin hyvin sitten aasinsiltana tähän elokuvaan ja 

näihin hahmoihin. Tuota, minkälaisia ajatuksia sussa nää elokuvan 

hahmot herätti? Noin ihan yleisesti? 

P: No minusta se lähtökohta oli mielenkiintoinen sinänsä, kun siellä oli tämä 

ajatus, että henkilöt saavat kutsun hautajaisiin, joitten vainajasta ei ole 

mitään muistikuvaa tai tietoa, että onko se henkilö niin kun…tai jää 

sellainen epätietoisuus, että ollaanko me oltu sillä lailla tekemisissä 

koskaan. Niin se on jotenkin absurdi se koko lähtökohta. Ja jotenkin ne 

hahmotkin on minusta aika niin kun absurdeja sillä tavalla…ja sellaisia 

mukavia ristiriitoja tulee siellä kun ihminen muistelee, mitä kaikkea jaloa ja 

hienoa teimme yhdessä. ja sitten kuitenkin alkaa pikkuhiljaa selvitä, että 

ahaa, kyseessä on ollut päihderiippuvainen henkilö, joka sitten menehtyi 

epämääräisissä olosuhteissa. Se ristiriita on mielenkiintoinen ja myöskin 

minusta se näkyy niissä ihmisissä ja niiden käytöksessä se ristiriita aika 

kiinnostavalla tavalla. Kyllä olisi mielenkiintoista nähdä koko elokuva, 

synopsiksen perusteella kuitenkin jää semmoinen hyvin karsittu mielikuva.  

M: Kyllä, no tästä päästään hahmojen pukeutumiseen, niin koitko sen 

sopivana muistotilaisuuteen ja miksi tai miksi et kokenut sitä sopivana? 

P: No siellä oli niitä asusteita, jotka ehdottomasti, niin kun tuntu 

epäsopivilta, just vaikka Lethe. Hänellä esimerkiksi vaikka tämä 

goottihenkinen asustus jotenkin osoittaa sen, että ei pelkästään se väri, 

vaan sitten kun on se tyylilaji täysin väärä. Voi sanoa, että VÄÄRÄ, sellainen 

mielikuva herää heti kun näkee kyseisen asustuksen. Ja myöskin tämä 

Kujjen ulkoasuhan, viestii enemmän jotenkin niin kun semmoisesta…siitä 

tulee sellainen renttu vaikutelma, jos nyt suoraan käytän tämmöistä 

käsitettä. Vaikka niin kun värit on täysin suomalaisen surunormiston 

mukaiset, niin on muita elementtejä jotka viestivät jotakin ihan muuta. Ja 

sitten taas tämä Rosa, sekin jotenkin…toki tämä on varmasti sellainen asia 

joka on muutoksessa…esimerkiksi tuo hameen mitta…Ja Rosalla ei ole vielä 

kovinkaan lyhyt hame, sillä on siis ihan polvimittainen hame, mutta siitä 

huolimatta edelleen, hyvin monet mieltää hautajaishameen tai mekon 

mitaksi pitkän. Että siis ei näy sääriä. En tiedä liittyykö se sitten siihen, että 

tavallaan ei tule niin kun tämmöisiä lihallisia…lihallisten himojen ajatuksia, 

jotka liittyvät elämiseen (naurua). Onko siinä joku tämmöinen, että se 

peittävä vaatetus on ollut se juttu, perinteisesti. Mutta tota, hänen 

kohdallaan heti kiinnittää huomiota siihen. Ja sitten se leveälahkeinen 

puku…. 

M: Rita 

P: Ja lepakkohihainen muuten, niin hänellä se asu tuntuu…puhuin 

aikaisemmin, että se tuo ruumiin muotoja esiin, mutta eihän tuo puku 

itseasiassa tuo…Mutta se tuntuu jotenkin aivan liian boheemilta. se siis 

jotenkin erottuu liikaa. Koska, se perinteinen hautajaisasu mielletään, 

varmasti useimpien ihmisten päässä, että se on se sellainen 

kotelonmallinen perus…semmoinen suoralahkeinen…suora, niin kun hyvin 

sellainen minimalistinen, neutraali. Että se joukosta erottuminen siinä 

tilaisuudessa ei ole sopivaa. 

 

M: Aivan. Mitäs sitten, jos vielä mennään näiden kahden miehen pukuun 

eli otetaan vaikka Hugo. 

P: No Hugolla taas pystykauluspaidasta huolimatta, niin no ehkä tuo 

pystykaulus tuo mieleen enemmän tällaisen pohjanmaan meiningin, siis 

tuollaisen länsisuomalaisen pukeutumistyylin. Mutta muutenhan hänellä 

vaikuttaisi olevan ainakin tämän piirretyn kuvan perusteella, semmoinen 

melko perinteinen hautajaisasu. Ja samoin sitten Jonilla. He ehkä ovat niin 

kun niitä konservatiivisempia pukeutujia tässä. Näissä kuvissa. 

M: Aivan. Tosi mielenkiintoista kuulla. Se vielä, että mikä Lethen tyylistä 

tekee sinun mielestä täysin epäsopivan, jos pystyt tarkentamaan.  

P: No ensimmäisenä siis, onko tämä ruoska, raippa vai mikä tämä nyt 

onkaan… 
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M: (naurua) No se on itseasiassa kääre käden ympärillä. 

P: Ei voi olla totta, joo, siitä tulee siis tasan mieleen tässä kuvassa ruoska tai 

raippa…Mutta se on siis ensimmäinen mihin minä kiinnitin tässä huomiota 

(naurua) ja minä nyt ilmeisesti ymmärsin sen täysin väärin (naurua)… mutta 

siitä huolimatta, vaikka sitä ei olisi, niin esimeriksi tämä kaulapanta, siitä 

tulee se semmoinen tietyn tyylilajin vaikutelma. Sellaisen goottilaisen tyylin 

vaikutelma, vaikka toki nämä oli trendikästä nuorison keskuudessa 

muutenkin, mutta siis ehkä se yhdessä tuon asustuksen kanssa, että se 

yhdistyy mielessä helposti siihen. Nahka materiaalina oli siellä käytössä… 

M: Takkina, juu. 

P: Mikä tuntuu jotenkin liian trendikkäältä ja muodikkaalta, niin kun 

sellaiselta vapaa-ajan asusteen oloiselta. Ja sitten siellä oli jotain 

liehuvahelmaista, oliko se, se nahkatakki… 

M: Juu, nahkatakki on pitkä ja tuollainen leveä (näyttää kuvaa) 

P: Joo, se jotenkin vielä vahvistaa seitä sellaista goottilaisuuden 

vaikutelmaa, jolloin siitä tulee just se sellainen mielikuva, että erottuu 

joukosta tyylinsä vuoksi. Että tavallaan tuo esille sitä tyyliään, eikä niinkään 

sitä, että osallistun tähän tapahtumaan tai tilaisuuteen yhtenä massasta. 

M: Eli liikaa persoonallisuutta, vaikka värit mätsää. 

P: Joo, ikään kuin tuo itseään esille liikaa. Se siinä varmasti tuo sen 

epäsovinnaisuuden vaikutelman.  

M: Minkälaiseksi sanoisit tuon perusteella, että noiden hahmojen 

suhtautuminen on kuolemaan? Koska pukeutuminen on vähän erilaista 

kuin etiketin mukaan? 

P: No siis tuota yleisesti irvokas on se vaikutelma, joka niin kun tulee 

siitä…Tulee semmoinen tunne, että ihmiset ei oikein tiedä, että miten 

suhtautua. Kun lähtökohtana on se, että taustalla on se itsemurha. Jonka 

nyt suurin osa ihmisistä tietää, että näin on tapahtunut. Nyt en oo ihan 

varma, että se pariskunta joka kutsuttiin sinne hautajaisiin, jotka eivät 

olleet varmoja, että tuntevatko he edes koko ihmistä, niin en oo varma 

tiesivätkö he, että kyseessä on itsemurha. Eivät? 

M: Eivät. 

P: Juu, eli se mielikuva oli sit oikein. Mutta ne muut, eli suurin osa ihmisistä 

tiesi, että kyseessä oli itsemurha, niin tavallaan se lähtökohta on vielä 

suurempi tabu, kun mitä olisi sitten, niin kun luonnollinen kuolema. Ja se 

lähtökohta, että siellä on kaksi ihmistä, jotka eivät ole edes varmoja, että 

tunteeko he koko vainajaa. Niin se ehkä minusta jotenkin kuvastuu tähän 

kaikkien pukeutumiseen. Nyt puhun ehkä vähän mututuntumalla, mutta se 

sellainen elokuvan visuaalinen ajatuskin mahdollisesti. Se ristiriitaisuus ja 

irvokas lähtötilanne heijastuu siihen pukeutumiseen. Jos lähtötilanne ei ole 

kovin konservatiivinen, niin miten se sitten se visuaalinen ilmekään voisi 

olla. Ehkä siellä on hieman sitä sellaista epävarmuutta siitä, että onko tämä 

nyt lainkaan se sellainen perinteinen tilanne mihinkä olemme tottuneet 

hautajaisissa.  

M: Onko jotakin, mikä erityisesti kiinnitti huomiotasi hahmojen 

vaatetuksessa ja mitä? Siitähän itseasiassa puhuttiinkin tuossa jo aluksi.  

P: Yleisesti se, että periaatteessa pikaisella silmäyksellä, just esimerkiksi 

värikoodit on kohdallaan. Eli nopealla silmäyksellä siellä ei ole sitä sellaista 

selkeästi joukosta erottuvaa. Siellä on kuitenkin tietyt elementit siitä 

perinteisestä ulkoisesta olemuksesta, mitä hautajaisissa on totuttu 

näkemään. Eli ne elementit on olemassa. Mutta sitten siellä on niitä 

sellaisia yksityiskohtia, kuten materiaalit ja leikkaukset, jotka niin kun 

erottaa ne ihmiset siihen kategoriaan, että juu, eihän tämä nyt olekaan ihan 

sopivaa. Tällä tavalla luonnehdin nämä havainnot. 

M: Naulan kantaan. Äärettömän kiva kuulla, koska olen aika pitkälti 

hakenut tätä. Hienoa, jos se sieltä välittyy jo tämän materiaalin perusteella.  

P: Joo kyllä, koska siis jos siellä olisi vaikka violettitukkainen punkkari, jolla 

olisi tuota moniväriset vaatteet, niin hänhän erottuisi hyvinkin pitkälle. Ja 
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siihen kiinnittäisi heti kaiken huomionsa. Mutta tässä just, tuo 

periaatteessa, ensisilmäyksellä näyttää…sen niin kun tunnistaa 

hautajaisseurueeksi, mutta sitten tarkempi tutkiskelu osoittaa, että 

hetkinen, miten se nyt menikään (naurua). 

M: Mahtavaa. Mutta nyt ollaan käyty kaikki kysymykset läpi ja tosi hienoja 

pointteja tuolta nousee. Nyt odotan, että pääsen ihan ajatuksen kanssa 

käymään läpi vastauksia. Kiitoksia, tämä oli äärettömän avartavaa.  

Lisäkysymys sähköpostilla: 

M: Miten koet vaatevaihdon merkityksen Muistotilaisuus elokuvassa, 

jossa vainajan äiti pakottaa Jonin pukeutumaan vainajan kukalliseen 

vanhaan paitaan ja sukkiin? (kuva liitteenä)  

P: Vaatevaihdon merkitys Muistotilaisuus-elokuvassa tuo mieleeni 
välittömästi jonkinasteisen pyhäinhäväistyksen. Ehkä tämä ensimmäinen 
ajatus johtuu mielestäni kulttuurissamme edelleen vallitsevasta kuolleiden 
mystifioinnista ja ikään kuin pyhäksi tekemisestä. "Kuolleista ei saa puhua 
pahaa" -tyyppiset sanonnat elävät edelleen, ja vain harvoin hautajaisten 
muistotilaisuuksissa puututaan vainajan puutteisiin. Näin ollen vainajan 
vaatteisiin pukeminen tuntuu ikään kuin vainajan reviirille 
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LIITE 2. 
 
Alkuperäiset englanninkieliset vastaukset sähköpostilla esittämiini 
haastattelukysymyksiin 
 
Interview questions 14.2.2018 / Maria Sirén  
Interviewee: Kazue Hatano 
 
Cultural appropriation 
 

1. How would you describe cultural appropriation in costume 

designers work? 

It depends on the script & the direction for the production 

which is working with a costume designer. Fundamentally, it 

is very important factor for the expression of characters in the 

drama or the film.  

 
2. Has there been a discussion under the topic of cultural 

appropriation related to costumes in Japan lately? If yes, 

what kind? 

In Japan, Girls become 20 years old, their family or the local 
council have the ceremony for their celebration, as a 
tradition, most of girls wear Furi-sode Kimono (long sleeve’s 
kimono with bright color embroidered) for one day. Of 
course, some girls wear modern party dresses. One set of 
Furisode Kimono is very expensive for buying, even rental one 
is still expensive, so recently it becomes controversial matter 
which is necessary to wear the formal Kimono for attending 
the ceremony of Seijin (20 years old) Shiki(ceremony) at the 
most of their local council hall in the second week of January.  

 
3. In your opinion, what are the most important things to 

take account when using costumes/ costume elements 

from foreign culture? 

 

The period of the time and the style with materials and the 
way of wearing, under the designer’s interpretation of 
inevitability from the script & direction from the director. 
 

4. When and why would you as a costume designer use 

costume elements from other cultures? 

 

When I create the characters, after I read the scripts and 
when I try to think how to put the effective character to be 
unique in the certain scene within the drama. The answer of 
No.4 is the almost as the same as No.3 

   
Kimono 
 

5. What semiotic meanings these kimono patterns represent 

to you in 

a) light pink kimono (picture7-10,14)  

This indicates a Japanese style of a dressing gown, mainly 
wearing in the bedroom.  
 

b) black patterned haori-jacket (pictures 11-13, 15)  

This indicates a styling casual looking unique outer wear as a 
jacket.  
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6. In what kind of situation would you wear this kimono and 

haori-jacket in Japan? 

In Japan, most of women do not wear the Kimono generally 
nowadays, Japanese women wear Kimono very occasional 
situation, for example: the wedding ceremony, the funeral 
(depends on age who wears), the party of the some 
cerebrations and when women received the special 
requirement of the dress code. These cases of occasion and 
decided to wear Kimono and Haori separately, these Haori 
has to have the family crest-Kamon which put on the center 
of the back and both sides of sleeves, they are usually printed 
or embroidered.  
 

7. What is your opinion about use of kimono in Western 

fashion / costume design?  

 It is good & no problem, as long as the designer decided to 
express the characters who wear Kimono is very effective for 
the production, even though the production is western 
drama or film. It does not matter of the sense of the 
nationality, it is matter of the sense & the interpretation of 
designer. 

 
 Kimono in the film Remember me please 
 

8. Based on the pictures (7-10), how would you interpret the 

use of light pink, silk kimono as a dressing gown, tied up 

with obijime -belt in 

 

a) Western film?  

The designer’s intention is understood as a dressing gown 
with a tie.   

b) Japanese film?  

the way of wearing the Kimono shape dressing gown has to 
wrap on the left hand side body over wrapped the right side 
body of Kimono. If the right side of body of Kimono on the 
top means the dead person wears Kimono. So, the photo of 
yours in Japan, the way of wearing is the other way round, 
but never mind! if Rita wears very casual way, like the both 
end edge of Kimono comes front together, then tied up with 
gathers, she looks nice on Kimono.     
 

9. How would you interpret taking off the kimono (picture 

10) front of a stranger in a) Western film? b) Japanese film? 

 

Basically, pale light pink Kimono can be imaginative for a kind 
of Kimono which material must be a little bit thinner 
than ordinary Kimono, Japanese calls Naga-Juban ( long 
length of under wear which wears straight under next to 
Kimono made by silk ), then underneath of Naga-Juban, 
wearing Hada-Juban on the skin of body.  
The order of wearing Kimono 
1. Hada-Juban  
2. Naga-Juban  
3. Kimono  
4. Haori, Rain Coat, Winter coat, Traveling coat…  

 
10. Could the black haori-jacket be used at funerals in Japan and 

why or why not? 

 

 In case of the Funerals, they have to wear black Kimono with 
Black Obi, then wearing as the top,Haori which has to be black 
with the family crest which are white. These black Kimono & 
Haori have to be plain black without patterns or woven 
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thread. We wears white underwear from the bottom to the 
top. But some relatives or friends can wear gray or very dark 
blue Kimono.  There are more than 2 thousand 
years tradition in Kimono, actually I do not know why or why 
not accurately. 

 
11. In your opinion, is my use of kimono and haori-jacket 

somehow in appropriate? Why or why not? 

 

I can see the light pink Kimono costume of the character in 
the scene appropriately, but from the authentic point of 
view, it must be better to avoid a black Haori with coloured 
patterns for the funeral. You cannot do in the future, but you 
did not know the exact Japanese expression and you have to 
be careful that three are someone knew about the Japanese 
Kimono in the auditorium, not necessarily someone is 
Japanese, this globe becomes smaller and smaller in 
the knowledge of the world.    
                 

12. Does the information about my personal reasons to use 

kimono and haori-jacket affect to your interpretation or 

opinion of my work? 

  

 You have done well. 
 

13. Which kind of colours, ornaments and shapes are 

appropriate to wear in Japanese funeral / memorial? 

 

See answer to question 14.  
 
 
 

14. Do certain colours and ornaments relate strictly to season 

and celebrations when wearing a Kimono in Japan? Is it 

possible to be inappropriate by wearing wrong kind of 

colours and symbols? 

 

 Japan has four seasons, there are strictly two kind of 
different wearing Kimono in the Summer and the Winter, 
according to the season, one is in Winter which is the thick 
silk with lining (Awase-Kimono), the other one is wool-
Kimono, in Summer, thiner Silk-Kimono (Hitoe-Kimono) 
and Linen-Kimono and Cotton Kimono. There is no 
inappropriate colors and symbols, except the funeral, which 
people have to wear black and men have to wear with black 
jacket with black tie, on the contrary, at the wedding, 
if bridegroom wears western style suit or tailcoat style, his tie 
have to white or silver or some color, not black. 
 

15. How would you interpret Jon wearing floral -patterned 

shirt in memorial (pictures 16 -17).  

 

According to the situation and the character, when he wore 
the floral-patterned shirt, it is some way possible, but it 
would be better to wear with black tie which is 
not necessarily ordinary shape, it’s a bit slimmer or codes, 
anyway put on black! It’s good to wear a black brassard 
(armband-apron. 10~12 cm wide) too. 
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LIITE 3 

 
Haastattelukysymykset 28.3.2018 / Maria Sirén  

Haastateltava: Hanna Suihko 

 
1. Miten vertailisit suomalaisen ja meksikolaisen kuolemankuvan 
eroa? Miten tämä ilmenee kuolemaan liittyvässä symboliikassa? 

  
Meksikolainen kuolemaan liittyvä perinne perustuu atsteekkien 
perinteisiin, jotka ovat yhdistyneen katolilaiseen perinteeseen 
eurooppalaisten tultua Meksikoon. Ehkä oleellisin ero meikäläiseen 
kuoleman kulttuuriin verrattuna on se, että atsteekeilla ei ollut 
helvetin käsitystä. Ilmeisesti ainakin osittain tästä johtuu se, että 
kuolemaan ei heillä liity rankaisun ajatusta, vaan ajatus on että rajan 
takana on hyvä olla. Näin ollen kuolleiden päivää vietetään 
Meksikossa karnevalistisesti juhlien kaduilla ja edesmenneitä ilolla 
muistaen. Suomessahan kuolema on hiukan pelottava ja 
arvaamaton, eikä siitä mielellään puhuta oikealla nimellä, koska 
kuoleman mainitseminen tuntuu melkein sen manaamiselta. 
  
Myös kuolemaan liittyvä perustarina ja –symboliikka poikkeaa 
Meksikossa suomalaisesta. Meillä kuolema on viikatemieshahmo, 
tosin ihan ystävällinen ja huolehtivainen (vrt. Simbergin teokset). 
Meksikossa kuolema ajatellaan naishahmona (La Calavera Catrina), 
joka viettelee tai flirttaa ihmisen rajan taakse – siirtymä rajan taakse 
on siis miellyttävä, ei kammottava. Meillä kuolleen saattaa Tuonelan 
joen toiselle puolelle joutsen, Meksikossa tietynlainen karvaton 
koira. Meksikossa kuolleiden päivän juhlintaan liittyy myös 
tietynlainen kukka, oranssi kehäkukkaa muistuttava kukka. 
Kuolleiden päivän alttarille asetettuna sen uskotaan houkuttelevan 

tuoksullaan kuolleiden henkiä paikalle alttarin läheisyyteen 
juhlimaan ja iloitsemaan. 
  
2. Onko Hymyilevä kuolema -näyttelyn tiimoilta keskusteltu 

kulttuurisen omimisen aiheesta? Jos on, niin miten? 

  
Näyttelyn yhteydessä kulttuurisesta omimisesta ei oikeastaan ole 
kyse, sillä meksikolaisen osuuden on tuottanut meksikolainen taho, 
Meksikon designmuseo MUMEDI. Heillä on joka toinen vuosi A la 
muerte con una sonrisa – To death with a smile –teemalla 
kansainvälinen julistekatselmus, jonka teema on aina sama: 
kuolemalle hymyily. Lahdessa esillä olevat julisteet ovat tämän 
katselmuksen satoa. Suomesta käsin kuratoitu näyttelyosuus 
puolestaan koostuu suomalaisesta kuolema-aiheisesta 
nykytaiteesta. Nämä näyttelyn kaksi osaa keskustelevat näyttelyssä 
keskenään, mutta puolin ja toisin ei ole lainattu mitään eikä 
varsinkaan yritetty tehdä tulkintoja meksikolaisesta perinteestä. Eli 
emme ole lainanneet meksikolaisesta perinteestä elementtejä omiin 
tarkoituksiimme, vaan sinänsä itsenäisen meksikolaisen 
näyttelyosuuden ovat meille tuottaneet meksikolaiset itse. 
  
Näyttelyn yhteydessä on pariin otteeseen ollut yhteistyötä Lahden 
diakoniaopiston maskeeraaja- ja puvustusopiskelijoiden kanssa: 
Catrinas –hahmoiksi pukeutuneita hahmoja on ollut paikalla 
näyttelytilassamme. Mielestäni tämäkään ei oikeastaan ole 
kulttuurista omimista, sillä heistä ei varsinaisesti ole tehty 
suomalaiseen perinteeseen tms. sovellettuja tulkintoja (kuten 
vaikkapa suomalaisen pyhäin päivän hiljaiseen viettämiseen liitettyjä 
irrallisiksi jääviä karnevalistisia lainauksia), vaan he ovat ottaneet 
meksikolaisesta perinteestä selvää ja perustaneet maskeerauksen ja 
puvustuksen tälle tutkimustyölleen. Näyttelytilassa he ovat vain 
olleet läsnä ja liittyneet hahmoina meksikolaisiin julisteisiin, joita 



84 
 

näyttelyssä on esillä. Lahden Catrinas-hahmot muuten saivat 
MUMEDIn Alvaro Regolta kutsun tulla syksyllä 2018 Mexico Cityyn, 
seuraavan A la muerte con una sonrisa –näyttelyn 
avajaisiin.                    
  
Kulttuuriseen omimiseen liittyy käsittääkseni, että liitetään osa 
toisesta kulttuurista omaan ymmärtämättä, mitä lainataan. Jokaisen 
ammattimaisen taidemuseon näyttelyt perustuvat huolelliselle 
pohjatyölle ja tutkimukselle. Näin olleen toisen kulttuurin kuolemaan 
liittyvien traditioiden esittäminen suomalaisen taide- tai 
kulttuuripiirin kentässä ei ole lainaamista, vaan ajatuksien 
herättämistä. Yleisömme onkin kokenut näyttelyn 
voimaannuttavana ja ajatuksia herättävänä. Ja toisaalta, kukaanhan 
ei tiedä, mitä rajan takana odottaa, jos mitään. Mikään kulttuuri ei 
siis voi omia omaa kuoleman kulttuuriaan, joten miksipä emme 
laajentaisi yleisön ajatuksia tästä aiheesta. 
  
3. Miksi meksikolainen kuolemankäsitys on mielestäsi 
mielenkiintoinen suomalaisen näyttelyn aiheena? 

  
Kuolema on jokaiselle väistämätön ja siitä on jokaisessa kulttuurissa 
oma tarinansa samoin kuin vaikkapa maailman synnystä. 
Suomalaiset ovat varsin synkkyyteen taipuvaisia tässäkin aiheessa ja 
halusimme tarjoilla tästä väistämättömästä isosta aiheesta toisen 
kulttuurin näkökulman. Ilmeisesti onnistuimme tässä, sillä 
näyttelyssä on käynyt ennen näkemättömän paljon yleisöä. Olemme 
lisäksi saaneet erittäin positiivista palautetta hiukan yllättäviltäkin 
kävijöiltä, esimerkiksi ammatikseen saattohoitoa tekeviltä ihmisiltä. 
He ovat kokeneet näyttelyn erittäin voimaannuttavana ja toivoa 
antavana. Olemme myös huomanneet, että monet kävijät ovat 
tulleet katsomaan näyttelyn uudestaan ja uudestaan. Kuolema-
teema selvästi saa kävijät pohtimaan. 

 Molemmissa kulttuureissa on voimakkaasti käsitys siitä, että 
ihminen ei ole kuollut ennen kuin hänet on unohdettu. Meksikossa 
tämä ajatus näkyy kuolleiden päivän alttareiden merkityksessä 
päivän juhlinnassa: alttarille tuodaan omaisten kuvia ja 
asianmukaista rekvisiittaa. Näyttelyssämmekin on tällainen 
meksikolainen alttari, jonka kävi rakentamassa paikan päällä 
Meksikon designmuseo MUMEDIn johtaja Alvaro Rego. Oma 
yleisömme saa tuoda valokuvia omista omaisistaan alttarille. 
Suomessa taas esimerkiksi sukututkimus on kasvattanut suosiotaan 
vuosi vuodelta. Edesmenneitä ei haluta unohtaa, vaan heidät 
pidetään mukana omassa elämässä. 
  
4. Onko Dia de los Muertos asujen -käyttö 

elokuvapukusuunnittelussa mielestäsi tulkittavissa 

kulttuuriseksi omimiseksi? Miksi tai miksi ei? 

  
Näkemättä elokuvaa tähän on vaikea vastata. En tiedä, miten hyvin 
elokuvan tekijät ovat perehtyneet meksikolaiseen kuoleman 
kulttuuriin. Jos meksikolaisia hahmoja on käytetty, toivottavasti 
tekijät ovat ottaneet selvää, mistä niissä on kyse. Ainakin trilleri-
idean yhdistäminen Catrinas-hahmoihin kuulostaa hiukan 
kummalliselta, sillä käsittääkseni Meksikossa kuoleman päivän 
juhlintaan ei liity mitään kammottavaa. Pääkallot ja luurangot 
koetaan ja tulkitaan heillä erilailla kuin meillä, ne eivät ole 
kauhuhahmoja. Tietysti myös erilaiset juopumisen kulttuurit on 
vaarallista liittää toisiinsa; Remember me –elokuvan kuvien 
mukainen suomalainen sammumiseen asti juominen ei ole 
mitenkään tyypillistä meksikolaisessa juhlinnassa (eikä kovin 
monessa muussakaan kulttuurissa Suomea ja ehkä Venäjää lukuun 
ottamatta), vaikka tequila kuuluukin Meksikossa kuolleiden 
muisteluun. Tequilan voimin ei sammuta eikä remuta, vaan tietty 
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arvokkuus säilyy karnevalistisuudesta huolimatta. Ei varmaan kukaan 
suomalaisnuorikaan haluaisi sammua mummonsa läsnäollessa? 

   
5. Mitä mielikuvia Jonin kukkakuvioinen muistotilaisuus- paita 
sinussa herättää (kuva 3.)? 

  
Hieno paita, toivottavasti suomalaismiehet alkavat enemmänkin 
käyttää kukkakuvioita metal-kuvaston sijaan. En ihan tiedä, mitä 
kysymyksellä tarkoitetaan. Jos kukkapaidan on tarkoitus yhdistää 
suomalaista ja meksikolaista kuoleman perinnettä, varmaan se 
jollain lailla toimiikin. Meksikossa tosin ”kuoleman kukka” on siis 
kehäkukkaa muistuttava oranssi kukka, joka on läsnä kuoleman 
päivän kuvastossa erittäin voimakkaasti. Kukkaan liittyy myös kukan 
muotoa kuvaava corona-sana, joka on sanaleikkinä esimerkiksi 
monessa Hymyilevä kuolema –näyttelyn meksikolaisessa julisteessa 
(auringon korona, corona-olut jne). Suomalaisen miehen 
kukkapaidassa corona-kukka tosin olisi ollut irrallinen ja 
kulttuurisesti päälle liimattu, joten tuttu ruusu lienee turvallisempi 
ratkaisu. 
 


