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1. SUUNNITTELIJAIDENTITEETTI JA ESIKUVAT
Aloitin vaatetusalan opinnot vuonna 2013 Lahden Muotoiluinstituutissa. Opiskelin
vaate- ja pukusuunnittelun linjalla kaksi vuotta kunnes aloitin opintoni Aalto- yliopistossa. Alun perin hain opiskelemaan alaa melkein sattumalta. Olen aina ollut kiinnostunut taiteesta ja kulttuurista, ja ajatuksissani olikin opiskeleminen taidekoulussa.
Vaatesuunnittelun linjalle pääseminen osoittautui kuitenkin väyläksi ympäristöön, jossa
sain vapaasti käsitellä ja tutkia aiheita, joista olin kiinnostunut.
Ensimmäinen vuosi Lahden Muotoiluinstituutissa oli erilaisten taidekurssien johdosta
hyödyllistä syventymistä minua kiinnostaviin aiheisiin sekä ensimmäinen kosketukseni
vaatesuunnittelijan ammattiin. Tunsin opintojen alusta saakka, ettei vaatesuunnittelun
puolella opiskeleminen ollut riittävän mielekästä ja odotuksiani vastaavaa. Suunnitteluosuus osoittautui hyvin pinnalliseksi ja kaupalliseksi. Taustatutkimusta omista researcheli taustatukimus aiheista ei tehty kovinkaan syvällisesti, minkä lisäksi ohjaaminen
ja kritiikin antaminen puuttuivat suunnitteluprosessin eri vaiheista. Opin kuitenkin
runsaasti teknisiä taitoja, jotka helpottivat suuresti siirtymistäni Aallon muotiohjelmaan
syksyllä 2016.
Opinnot Aallossa olivat kuitenkin rankempia kuin olin osannut odottaa ja ensimmäinen vuosi meni hapuilessa yrittäessäni opetella uusia toimintatapoja ja vastata uusiin
odotuksiin ja työtahtiin. Koin aluksi riittämättömyyttä omasta osaamisestani. Edellisestä koulusta peräisin olleet maneerit olivat ajoittain ristiriidassa uusien työskentelytapojen kanssa.
Elina Peltosen opettama Muodin historia -kurssi osoittautui minulle erittäin tärkeäksi
kurssiksi. Kurssilla käsittelimme muotia laaja-alaisesti sosiaalisesta ja kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta sekä asiana, jonka välityksellä voi tarkastella ihmiskunnan
historiaa, ajankuvaa, ihmisiä ja heidän välisiä suhteitaan – ilmiönä, joka ei ole vain
irrallinen alansa, vaan laaja kokonaisuus, joka vaikuttaa ja saa vaikutuksia monista
taiteen muodoista, esimerkiksi kuvataiteesta, elokuvasta ja musiikista. Kurssi ruokki
akateemista mielenkiintoani ja antoi merkityksen ajoittain merkityksettömältä ja turhamaiselta tuntuneelle alalle.
Kurssin aikana tein esitelmän belgialaisesta suunnittelijasta Raf Simonsista, joka on
omalta osaltaan muokannut vahvasti muodin historiaa ja varsinkin miesten vaatetusta
90-luvulta eteenpäin. Tutkiessani Simonsin töitä ihastuin suunnittelijan tapaan käyttää
mallistojensa pohjalla - hyvin suoraankin - hänelle rakkaita aiheita musiikin ja taiteen
saralta. Hänen tapansa työskennellä alleviivasi minulle taustatutkimuksen tärkeyttä:
luodakseen kiintymyssuhteen itsensä ja työnsä välille tulee suunnittelijan ensin antaa
työlleen merkitys. Simons onkin todennut: ”I don’t want to show clothes, I want to show my
attitude, my past, present and future. I use memories, future visions, and try to place them in today’s
world ”(rafsimons.com).Tämä lainaus kiteytti kiinnostukseni, ei pelkästään vaatteisiin ja
muotiin, vaan kaikkeen, mistä ne muodostuvat.
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Simonsin mallistoissa nuoruus on tärkeä ja jatkuva teema ja nuoret nähdäänkin
eräänlaisena ajavana voimana vakiintuneita sosiaalisia rakenteita vastaan. Lähtiessäni miettimään teemaa mallistolleni tiesin, että haluaisin sen olevan jollain tavalla
henkilökohtainen ja kuvastavan myös omaa tietäni ja kasvamistani tälle alalle. Pyörittelin mielessäni erilaisia nuoriso- ja alakulttuureihin liittyviä teemoja, koska koen
ne syiksi, jotka ovat ohjanneet minut nykyisiin opintoihini. Oma kiinnostukseni
vaatteisiin ei ole lähtenyt ensisijaisesti muodista vaan pikemminkin niiden roolista
itsensä ilmaisemisessa. Erityisesti musiikki ja idolit olivat tärkeitä teini- iässäni, jolloin ensimmäistä kertaa koin halua pukeutua tietyllä tavalla lähettääkseni jonkinlaisen viestin ja alleviivatakseni omaa identiteettiäni. Näen edelleen tämän ajatuksen
omaa suunnitteluani kantavana voimana.
Kerron seuraavaksi tarkemmin prosessista ja taustatutkimusaiheitteni vaikutuksista
työhöni niin visuaalisella kuin ideologisella tasolla.

”I don’t want to sho w clothes, I want to sho w my
attitude, my past, present and future. I use memories, future visions, and tr y to place them in today’s world ”
Raf Simons
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2. TAUSTATUTKIMUS
Vaikka tiesin minkälaisia teemoja haluaisin mahdollisesti käsitellä opinnäytetyössäni, tulin siihen tulokseen, että alakulttuurit ja omat idolini olivat liian moneen
kertaan koluttuja ja käytettyjä aiheita, joita olisi hankala käsitellä mielenkiintoisesti.
Kyseisten teemojen valitseminen tuntui liian ilmeiseltä ja sen vuoksi mahdollisesti
liian haasteelliseksi opinnäytteen aiheeksi. Vietin monta viikkoa pohtiessani erilaisia
vaihtoehtoja taustatutkimukseni aiheeksi. Selasin läpi erilaisia taidekirjoja, elokuvia
ja kaikkea mahdollista vastaan tullutta visuaalista materiaalia. Mikään aiheista ei
kuitenkaan tuntunut sillä hetkellä oikealta ja tuntui jopa keinotekoiselta käyttää
lähteenä asiaa, johon olin vasta tutustunut ja johon minulla ei ollut sen syvempää
tunnesidettä. Mitä enemmän materiaalia kävin läpi, sitä käytetymmiltä kaikki
ilmiöt tuntuivat. Ymmärsinkin tuolloin, ettei minun ollut mahdollista valita aihetta,
josta kukaan ei olisi minua aikaisemmin ottanut vaikutteita, vaan minun oli luotava
oma tulkinta aiheesta riippumatta.

2.1 POST-PUNK JA 80-LUVUN ALAKULTTUURIT
Kysymys aiheenvalinnasta ratkesin kun löysin äitini nuoruuskuvia 80- luvun Helsingistä. 80-luvun alkupuoliskolla Helsinkiin rantautuneessa uuden aallon alakulttuurissa olivat vahvasti läsnä Lontoon klubiympäristöistä imetyt vaikutteet. Uusi
aalto tai New Wave syntyi 1970-loppupuolen punk-aatten hiipuessa ja muuttaessaan
muotoaan. Valtavirran suuren suosion vuoksi levy-yhtiöt alkoivat suhtautua aatteeseen kaupallisena tuotteena ja näin ollen muuttaen liikkeen alkuperäistä ajatusta ja
yleisön suhtautumista siihen. New wave ja post punk kehittyivät musiikkityyleinä ja
alakulttuureina luoden punkin vihaisesta vastakulttuurisesta luonteesta ja poliittisesta vastavoimasta uuden taiteellisemman version, joka yhdisti monia eri musiikillisia
tyylejä ja asenteita säilyttämällä kuitenkin punkin alkuperäisen, lo-fi ja tee-se-itseajatukseen pohjautuneen asenteen. (Spencer, 2008: 225)
Näiden 80-luvun alakulttuurien visuaalinen ilme ja uuden aallon musiikki ovat
minulle inspiraation lähteitä jo entuudestaan ja elementtejä, joihin palaan tasaisin
väliajoin. Suurin aiheen valitsemiseen johtanut syy oli kuitenkin se, että aineisto oli
jollain tavalla ”omaani”. Sen lisäksi, että se kartoitti epäsuorasti omaa henkilöhistoriaani ja tarinaani, sain myös mahdollisuuden käyttää lähteenä kuvamateriaalia,
jota ei olisi voinut löytää mistään muualta. Olen erityisen kiitollinen äitini ystäville
Merja Lunkalle ja Ritva Tuomelle, jotka antoivat minun käyttää henkilökohtaisia kuvaarkistojaan. Näissä kuvissa vilisevät eri alakulttuurien edustajat: futuristit,
punkkarit, uusromantikot ja gootit klubeilla, festareilla, Helsingin kaduilla, puistoissa ja kodeissaan.
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Erityisesti internetin aikakaudella, jossa käytössämme on valtavat määrät kuvamateriaalia, tuntui tärkeältä, että pystyin luomaan erilaiseen suhteen kuviin. Ne eivät
olleet internetin hakukoneen tuloksella löydettyjä satunnaisia otoksia vaan niissä
esiintyvät oikeat, tutut ihmiset minulle myöhemmin tutuksi tulleissa paikossa. Pääsin näin lähestymään aihetta syvemmin ja vaatereferenssien lisäksi pyrin imemään
itseeni mahdollisimman paljon sitä tunnelmaa ja ajankuvaa, jota kuvat minulle
edustivat.
Visuaalisen materiaalin lisäksi kuuntelin aikakauden musiikkia, tein taustatutkimusta haastattelemalla äitiäni ja tutkin hänen tuolta aikakaudelta säilyttämiään vaatekappaleita. Käytin niitä vaatteellisenä viitekehyksenä sekä apuna kaavoitukseen
ja alustavien prototyyppien tekemiseen, joihin paneuden tarkemmin seuraavissa
luvuissa.

Taustatutkimusmateriaalia äitini kuva-arkistoista
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Vaikka taustatutkimukseni käsitteli lähtökohtaisesti alakulttuureja Suomessa, tutkin myös post-punk- ja new wave-alakulttuurien lisäksi muita
alakulttuureja niissä vaikuttaneita artisteja ja ikoneita sekä kuvamateriaalia, kirjallisuutta ja dokumenttejä niin Suomesta kuin ulkomailtakin.
Yhdeksi tärkeimmäksi yksittäiseksi vaikuttajaksi nousi muodin, musiikin
ja nuorisokulttuurin tutkijan Sam Kneen teos A Scene in Between, joka
valaisee erityisesti Ison-Britannian 80-luvun puolivälin mikroalakulttuureja, jotka syntyivät punkin viimeisen hengenvetojen ja uuden aallon
musiikin pirstaloituessa useisiin eri alalajeihin. Punkin uhman ja kantaaottavuuden sijaan nämä alakulttuurit tarjosivat romanttisen pakopaikan
harmaasta ja ankeasta arjesta suureksi osaksi työttömälle pikkukaupunkien ja lähiöiden nuorisolle Margaret Thatcherin Englannissa. (Knee,
2013, 4).
Ehkä juuri tämä ajatus vetosi minuun kirjan kuvissa ja tarinoissa esiintyneissä bändeissä ja ajan nuorissa. Protesti ei tapahtunut kaduilla tai
mieleosoituksissa vaan hiljaisemmin ja sisäänpäin kääntyneemmin
makuuhuoneissa ja pikkukylien bändikämpillä. Halusin tavoittaa tunnelmaani jotankin herkempää; keskenkasvuista melankoliaa, pikkukaupungin joutilaisuutta, kotikutoisempaa ja hiomatonta estetiikkaa.
Siirsin myös fokuksen kaupunkilaisuutta tarkkailevasta ajankuvasta
Suomen maaseudelle ja periferiaan kyllästyessäni tutkimaan kaupunkien ja klubien pintaliintoa ja narsimiin ja näyttäytymiseen kannustavaa olemusta. Selasin kirjastossa varsinkin suomalaisia valokuvakirjoja,
jotka käsittelivät syrjäseutuja ja maakuntia lähihistorian aikakaudelta:
nuorisoa nuorisotaloilla, kylillä, pihoilla, kotikutoisilla treenikämpillä
ja keikkapaikolla. Mallistoni ajatukseksi muodostui ajatus syrjäseutujen
pojasta tai tytöstä, joka saatuaan käsiinsä ala- ja populaarikultturien
ilmiöitä esittelevän lehden tai levyn, luo idoliensa tyylistä oman hieman
haparoivan versionsa.

12

Loppujen lopuksi taustatutkimusaiheeni muuttui hyvin laajaksi katsauksesi 80-luvun eri alakulttuureista. Vaikka aikakauden alakulttuurien
voisikin ajatella olevan hyvin vapaamielisiä, liittyy alakulttuureihin usein
melko tarkkoja rajoja, joilla määritellään ketkä tai mitkä asiat tai esteettiset valinnat kuuluvat tietyyn alakulttuuriin ja tyylisuuntaan. Tutkiessani
esimerkiksi suomalaisen valokuvaajan Vote Vaskon punk- kuvastoa ja
Blitz-klubien uusromantikkojen androgyynia ja teatraalista visuaalista
ilmettä tai Scene in Between indie-rock-maailmaa, tiedostin että ne ovat
keskenään erillisiä ryhmiä ja tyylisuuntia, joilla on samasta ajasta huolimatta erilainen estetiikka ja agenda. Kaikkia ryhmiä kuitenkin yhdistää
se, että ne on sysännyt liikkeelle 70-luvun lopun punkin aatteet ja tietynlainen tee-se-itse asenne. En halunnut rajata itselleni liian tarkkoja
raameja inspiraation lähteiden suhteen vaan tutkia eri ryhmiä, kulttuuria ja vaatetusta kuin sekä omia idoleitani. Tarkoituksenani oli näin ollen
luoda oma romantisoitu ja nostalgian kaipuinen sekamelska. Mallisto,
joka yhdistelee vaikutteita sieltä täältä, luoden kuitenkin tässä ajassa
toimivan omanlaisen kokonaisuuden.

Haluankin painottaa, että käyttäessäni tekstissä sanaa ’punk’, viittaan
siinä lähinnä alakulttuuriin alulle panemaan ideologiseen suuntaukseen ja aatteeseen sekä muotiin ja vaatetukseen liittyviin muutoksiin,
pikemmin kuin että ammentaisin suoraan alakulttuurin alkuperäisestä, jo hieman karikatyyrimäiseksi muodostuneesta, visuaalisesta
ilmeestä. Näen nämä teemat ja muutokset erilaisine variaatioineen
kantavina voimina vielä tämänkin päivän kulttuurissa.
Mallistoni teeman voikin kiteyttää idolisointiin ja idoleilta lainaamisen. Ennemmin kuin yrittäisin luoda uutta versiota moneen kertaan
”kuolleeksikin” viitatusta liikkeestä, tutkin aikakautta ja sen jälkimaininkeja henkilökohtaisesta perspektiivistäni, valikoiden itseäni
koskettavia elementtejä omien mieltymysteni ja historiani perusteella.
Kuten Evans & Thornton (1989, 33) kuvavat kirjassaan Women and
Fashion, punkin voi nähdä eräänlaisena kansallisasuna (engl. folk
costume), mutta esimerkiksi alkuperäiskansaan tai tiettyyn etniseen
ryhmään kuulumisesta poiketen kyseessä on ryhmä, joka haluaa
identifioitua tiettyyn aatteeseen, elämäntapaan ja alakulttuuriin pukeutumisensa välityksellä. En halunnut hyväksikäyttää tai eksotisoida
tämän ryhmän kulttuurisia symboleita ja erityispiirteitä vaan pikemminkin alleviivata punkin ja post- punkin olevan ikuisesti liikkessä
olevia muodonmuuttajia, jotka toimivat yläotsikkoina ja sulatusuuneina eri tyyleille ja vaikutteille ja niitä seuraaneille lukemattomille
ala- ja mikrokulttureille. ( Sklar, 2013, 25-66).
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Aloitin opinnäytetyön tekemisen syksyllä 2017 ja työstin mallistoa koko lukuvuoden
ajan. Työstin aihettani lähestyen ja tutkien erityisesti suomalaisen klubikulttuurin
vaiheita 80-luvulla. Tarkoituksenani oli esitellä, tuolloin vielä naistenvaatemallisto,
kevään 2018 Näytöksessä, mutta päätin jättää mallistoni kesken muutamaa viikkoa
ennen määräaikaa ja jatkaa sen tekoa seuraavana vuonna. Koin, että mallistoni oli
ajautumassa suuntaan, johon en ollut itse tyytyväinen. Osa materiaalikokeiluista,
joiden ympärille olin rakentanut mallistoa, eivät sopineet tekemiini kaavoihin ja
malleihin. Kovasta työtahdista johtunut uupumus ja muutamat merkittävät epäonnistumiset ajoivat minut tilaan, jossa totesin, etten todennäköisesti ehtisi saamaan
mallistoani valmiiksi - ainakaan sellaisessa muodossa, johon olisin itse lopulta tyytyväinen. Olen edelleen tyytyväinen päätökseeni ja näen tapahtuneen tietynlaisena
kasvukokemuksena, joka minun oli käytävä läpi, etten tekisi samanlaisia virheitä
toistamiseen. Tapahtunut sai minut ajattelemaan laajemmin toimintatapojani ja
omaa identiteettiäni suunnittelijana, mutta myös kohtamaan vaatesuunnittelijana
kokemiani epävarmuuksia.
Huomasin, että lopullisten päätöksien tekeminen ja pelko jonkinlaisesta julkisesta
nöyryytyksestä jarruttivat työskentelyäni, varsinkin loppuvaiheessa. Oman ja henkilökohtaisen työn julkinen esittäminen oli pelottavampi ajatus kuin olin osannut
kuvitella. Toisen vuoden yhteistyönä toteutettu mallisto oli huomattavasti huojentavampi tapa työskennellä. Vaikka olinkin aktiivinen osapuoli suunnittelijana,
työskentely ryhmässä antoi sekä etäisyyttä että varmuutta päätösten tekemiseen ja
omien tuotosten esittelyyn.
Olin myös vuoden ajan kyseenalaistanut päätöstäni tehdä naistenvaatemallisto.
Vaikken näe välttämättömänä lokeroida nykypäivänä vaatemallistoa ainoastaan
miehille tai naisille suunnatuksi, koin silti, että miesten vaatekategorioista, -kaapista ja -historiasta lähtökohtaisesti ammentava mallisto olisi itselleni luontevampi
vaihtoehto. Lisäksi koin, että pitäessäni siluetin rajatumpana kykenin keskittymään
materiaaleihin ja yksityiskohtiin helpommin kuin naistenvaatemallistossa, jotka useasti näen koulutusohjelmassamme kokeilevampina nimenomaan siluetin ja kaavan
puolesta.
Aloittaessani mallistoprojektin alusta, ajattelin tarvitsevani taustatutkimukseeni
lisäksi muita vaikutteita ainoastaan yhden, mutta toisaalta hyvin laajan aiheen seuraksi. Valitsin aiheeksi kuubalaisamerikkalaisen ympäristö- ja performanssitaiteilija
Ana Mendietan. Ajattelin taiteilijan nimenomaan auttavan minua käsittelemään
esimerkiksi materiaaleja ja pintasuunnittelua eri tavalla, mutta samalla pitää vaatteellisen viitekehykseni 80-luvun alakulttuurien vaatekaapissa. Malliston lopullisessa
muodossa palasin kuitenkin alkuperäisen taustatutkimuksen juurille enemmän kuin
olin alunperin ajatellut, eivätkä taitelijan työt lopulta näy suoranaisesti lopputuloksessa. Koen kuitenkin mielenkiintoiseksi peilata vaiheita, joita olen käynyt mallistoprosessin aikana. Erilaisten teemojen ja aiheiden käsittely on vaikuttanut huomattavasti mallistoni lopullisen muotoon. Joskus on mentävä monien mutkien kautta
kiteyttääkseen malliston ytimen jopa tietyllä tavalla itsestään selvään tai yksinkertaiseen lopputulokseen.

16

2.2 ANA MENDIETA
1970- ja -80-luvuilla työskennelleen, kuubalaissyntyisen ja Yhdysvaltoihin siirtolaisena tulleen taiteilija Ana Mendietan moniulotteinen feministinen taide on vaikuttanut installaatio-, body art-, performanssi- ja maataiteiden syntymiseen.Varsinkin
vuosina 1973-1980 otetut valokuvat Mendietan toteuttamasta silueta -sarjasta ovat
taiteilijan tunnetuimpia. Kuvien värit, tekstuurit, orgaanisen materiaalin tuntu sekä
kolmiulotteisuus tuntuivat kaipaamaltani lisältä ja inspiraatiolta, joka johtaisi mahdollisesti kokeellisempaan materiaalikehittelyyn. Silueta -sarjan teoksissa Mendieta
piirsi, maalasi, veisti, kaiversi ja muotoili vartalonsa siluetin maisemaan erilaisilla
keinoilla. Osassa teoksista taiteilija esiintyy erilaisiin luonnonmateriaaleihin, muun
muassa kukkiin, mutaan, höyheniin, oksiin ja keppeihin pukeutuneena ja peitettynä.
Nämä rikkoutuneet ja vääristyneet siluetit, ihmisfiguurit sekä luontoon ja taustaan
sulautuneet hahmot tuntuivat toimivilta omassa prosessissani inspiraationa materiaalin muokkaukselle ja printeille sekä mahdollisesti itse vaatteiden rakenteelle.
Kuvien hetkellisyys ja materiaalien hallitsemattomuus kiehtoivat minua. Punaisella
värillä hiekkaan maalattu ihmisfiguuri on olemassa vain hetken ennen kuin aallot
pikkuhiljaa pyyhkivät värin pois tai kiveen kaiverretut ihmishahmot pyyhkiytyvät
eroosion myötä kalliosta. Kukat lakastuvat ja tikuista rakennetut ihmishahmot rikkoutuvat ja maatuvat ajan saatossa.
Nyky-yhteiskunta, muoti ja pikamuoti, lukemattomat mikrokulttuurit, mutta myös
lähdemateriaalissa hyödyntämäni punk-sukupolven aate ja autenttisuus edustavat
samankaltaista hetkellisyyttä, joka elää lähinnä kuvissa ja aikalaisten muistoissa.
Toisaalta tietynlainen hetkellisyys, sattumanvaraisuus ja suunnittelemattomuus
olivat aiheita, joita toivoin saavani vangittua suunnittelemiini vaatteisiin.
Mendietan toistuvia teemoja ovat keho, luonto ja henkinen yhteys niiden välillä.
Luontosuhde oli asia, jota mietin paljon kesän 2018 aikana. Kyseenalaistin työtapojani perustellessani itselleni uuden malliston tekemistä ja pohdin pystyisinkö
haastamaan itseäni ja mallistoni tekemistä eettisemmästä ja ekologisemmasta näkökulmasta. Pyörittelin ajatuksia kierrätysmateriaalien käyttämisestä ja asetin tällä
tavoin uudenlaisia raameja malliston tekemiselle.Tarkoituksenani oli, ettei tuotteista tulisi liikaa ajan trendien mukaisia, vaan jollain tavoin kotikutoisia ja patinoituneita, jolloin niihin yhdistyisi tuttuja vaatekappaleita sekä vinteiltä ja mummoloista
löytyviä materiaaleja.
Kotimaa, oma kulttuuri-identiteetti ja maanläheisyys ovat jollain tavalla osa mallistoani, vaikka minulla onkin osittain ristiriitainen suhde kotimaahani. Ajatus subjektiivisista kokemuksista, muistoista ja nostalgiasta ammentamisesta tuntui luontevammalta vaihtoehdolta kuin esimerkiksi vieraan kulttuurin käsittely.
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Mendieta -näyttelyn kuraattori Tuula Karjalainen (v.
1996) sanoo seuraavasti kirjassa ”Ana Mendieta 19481985”:
Kotimaastaan irrotettuna, juuriltaan repäistynä, Mendieta ikävöi
jatkuvasti maataan, mikä heijastui hänen työssään. Hänen energiansa syntyi kaipuusta. Luonto isänmaana ja luonto jumalana
on tuttua suomalaisille. Suomi isänmaana ja kotimaana ei meille
merkitse niinkään kulttuuria, ei tapakulttuuria eikä korkeakulttuuria, vaan luontoa ja useimmiten sitä sen alkutilaisessa ja käsittelemättömässä muodossa. (...) Oman maan ja juurien ikävä kohtaa
Mendietan ihmisen ja luonnon vuoropuhelussa.
Minulle ominainen ”suomalainen melankolia” on täällä
kasvaneen ja eläneen subjektiivinen kokemus. Luontosuhde, luonto ja tietynlainen kadonnut Suomi (aika
ennen internetiä ja globalisaatiota nykyisessä muodossa)
ovat minulle tunnelman luojia ja epäsuoran inspiraation
lähteitä, jotka rakentavat sillan ja mahdollistavat vuoropuhelun kahden hyvin erilaisen taustatutkimusaiheen
välillä.
Feministisen naistaiteilijan teokset, tapa työskennellä
ja taistelu valtavirtaa ja miestaiteilijoiden esittämää
naiskuvaa vastaan ovat aikakauteensa peilattuna myös
erittäin punk . Mendieta ei alistunut työssään muusaksi
tai seksuaalisen halun kohteeksi miesten katseiden alle,
vaan julisti itsenäisyyttään käyttämällä (usein alastonta)
kehoaan haluamallaan tavalla. Samalla tavalla kuin
punk mahdollisti laajemman käsityksen naiseudesta,
itsemääräämisoikeudesta ja naistaiteilijoiden asemasta
vakavasti otettavina taiteilijoina.
Vaikka punk olikin suurilta osin miestoimijoiden dominomaa kenttää, se antoi kuitenkin tilaa uudenlaiselle
naiskuvalle ja moninaisille sukupuolirooleille, jotka ovat
osaltaan vaikuttaneet mieskuvan ja maskuliinisuuksien
monipuolistumiseen nykypäivään tullessa. Se on antanut myös minulle tavan käsitellä miestenvaatemallistoa
ja siihen liittyviä käsityksiä vähemmän rajoittuneessa ja
konservatiivisessa kontekstissa.
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3. SUUNNITTELUPROSESSI

Koen, että oman malliston tekemisestä suuri osa on omien toimintatapojen tiedostamista, kriittistä arviointia ja itselleen sopivimman työskentelytavan etsimistä.
Huomasin, että kokonaisten line-upin ja asukokonaisuuksien suunnittelu oli minulle erityisen vaikeaa, vaikka päässäni olikin jonkinlainen kuva siitä, miltä halusin
kokonaisuuden suurpiirteisesti näyttävän.
Syksyn research-vaiheen ja materiaalikokeilujen jälkeen päätin aloittaa suunnittelun yksittäisistä tuotteista ja tuoteryhmistä. Päätin lähestyä suunnittelua eräänlaisen
scrapbookin tai luonnosvihkon muodossa, mikä tuntui luontevammalta kuin luonnosten tekeminen valmiista asukokonaisuuksista. Kirjan ja muistiinpanojen tekeminen
helpotti lisäksi laajan taustatutkimusmateriaalini jäsentelemistä ja yksityiskohtiin
keskittymistä, minkä suhteen olen ollut aiemmin monesti hyvin suurpiirteinen.
Tuotteiden hahmottamista ja asioiden muistiinpanemista helpotti esimerkiksi se,
että tutkiessani neule- ja nahkatuotteita kokosin research- materiaalista peräisin
olevien kuvia ja mielenkiintoisilta tuntuneita yksityiskohtia tietyn yläotsikon alle.
Tämä toimintatapa herkisti silmääni teknisille ratkaisuille ja nyansseille sekä toi kaivattua järjestystä ja järjestelmällisyyttä ajoittain hyvin kaoottiseen työskentelyyni.
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4. MATERIAALIT
Aloittaessani malliston tekemistä minulla oli optimistinen ajatus kierrätysmateriaalin
käytöstä suuressa osassa mallistoani. Tiesin, etten pääsisi tavoitteeseen täysin, mutta
se kuitenkin ohjasi valintojani ja vaikutti näin ollen lopullisiin materiaaleihin ja tuotteisiin. Malliston alkuvaiheessa keskityin purkamaan, paloittelemaan ja yhdistelemään
kirpputorilta ostamiani vaatteita sekä materiaaleja, joita minulla oli jo entuudestaan.
Pyrin valitsemaan materiaaleja, esimerkiksi nahkaa, samettia ja ruudullisia villakankaita, joiden tiesin olevan helposti saatavilla. Kokeilin erilaisia keinoja, esimerkiksi laserleikkurilla kaivertamista, kloorilla valkaisua, rypyttämistä, rikkomista ja yksinkertaisia
painotekniikoita muokatessani näitä materiaaleja.
Sain välikritiikissä palautetta siitä, että materiaaleissani voisi olla enemmän hauskuutta, keveyttä ja sattumanvaraisuutta. Siihenastiset materiaalinäytteeni olivat olleet hyvin
raskaita, synkkiä sekä turhan runollisia. Vaikka näen nämä piirteet jossain määrin
tyypillisinä omalle työskentelylleni, oli välikritiikki minulle herätys, jonka seurauksena
ryhdyin miettimään konseptia tarkemmin, ottamaan riskejä ja käyttämään rohkeammin värejä ja materiaaleja. Päätin myös leikitellä teemallani ja asioilla, jotka eivät
ole välttämättä sopusointuisia vaan kuvastavat oman aikansa henkeä, leikkisyyttä,
hetkellisyyttä sekä sattumanvaraisuutta. Sattumanvaraisuus näkyy mallistossani erityisesti kierrätysmateriaalien käytössä ja siinä, etten tietoisesti lähtenyt tavoittelemaan
tietynlaisia materiaaleja vaan annoin tilaa kokeilulle ja sattumalle käyttämällä sellaisia
materiaaleja, joita satuin löytämään ja työskentelin niiden ehdoilla.
Materiaalien kehittelyssä vaikeinta oli rajata, miten suoranaisia referenssejä haluaisin
käyttää. Tietyt elementit, kuten patchwork - nahkatakit, virkatut neuleet, leopardikuosiset yksityiskohdat ja niitit, ovat usein hyvinkin kliseisiä alakulttuureiden vaatetukseen
liittyviä yksityiskohtia, joita on käytetty nykypäivään tullessa vaihtelevalla menestyksellä. Kaikessa kuluneessa ja ajoittain kornilta tuntuvasta uhmakkuudesta huolimatta ne
sopivat jollain tavalla mallistoni päähenkilöön, jonka edustamat anarkia ja angsti ovat
aavistuksen päälleliimattuja.
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4.1 NEULEET
Aloitin neulemateriaalien kehittelyn välikritiikin jälkeen. Kokeilevampi ja leikkisämpi ote sekä värien käyttö tuntuivat minulle luonnolliselta neuleessa. Research-materiaalissani toistuvat eläinkuosit sopivat hyvin jacquard- eli kirjoneuleisiin, minkä lisäksi paksut luonnonkuitu- ja mohair-langat istuivat tavoittelemaani
hieman nuhjuiseen ja kotikutoiseen tunnelmaan.
Tiesin haluavani käyttää lisäksi hyvin suoraa referenssiä käsinneulotusta tai virkatusta suurisilmukkaisesti mohair-neuleesta. Halusin luoda rikkonaista ja reikäistä pintaa, vaikka sitä olikin vaikeaa luoda hallitusti käsikoneilla. Ajatuksena oli
yhdistää erilaisia ADF- neulekoneella tehtyjä palasia, joiden jälki olisi yksinään
liian huoliteltua, mutta jotka yhdessä purkautuvien neulepalojen kanssa voisivat
luoda risaisen kokonaisuuden, hallitulla tavalla. Loppujen lopuksi herkemmät
neuletuotteet, jotka imitoivat virkattuja neuleita, muodostuivat spontaanisti yhdistelemällä kirpputorilta ostamiani ja kloorilla valkaisemiani huiveja ja Dubiedneulekäsikoneilla tekemiäni mohair- ja viskoosilangasta tehtyä neulepalasia. Sain
halutun efektin neulomalla ensin kahdella pedillä, minkä jälkeen tiputin etupedin
silmukat, jolloin jo neulottu etutaso alkoi purkautua jättäen vain takapedin suuret
virkkausmaiset silmukat jäljelle. Pysäytin purkautuvat langat käsinpistoilla haluamaani kohtaan. Lopulta kokosin erilliset palaset yhteen harsimalla ne käsin erilaisilla langoilla. Kloorivalkaistu neulenäyte oli ensimmäinen materiaalikokeilu, jonka
olin tehnyt mallistoani varten ja olin tyytyväinen, että sain käytettyä sitä lopullisissa
tuotteissa vaikka tuntuikin, että minun olisi pitänyt toteuttaa tuote alusta loppuun
itse. Loppujen lopuksi pidän siitä, että vaikka neuleen tekniikat ovat hyvin helppoja ja kotikutoisia, on lopputulos mahdollisesti yksi mallistoni hienostuneimmista
tuotteista.
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Mohairin käyttö neuleessa muodostui hyvin tärkeäksi osaksi mallistoni teemoja
ajatellen, vaikka kamppailinkin eläinkuitujen käyttämisen ja sen eettisyyden kanssa.
Mohair yhdistyi klassisten punk-neuleiden kautta pehmeyteen, orgaanisuuteen ja
luonnonmukaisuuteen, jotka välittyivät minulle Ana Mendietan kuvista. Yritin tuoda
pehmeyden, orgaanisuuden ja niiden tuntuman vaatetusmateriaaleihin. Eläinkuidut,
selluloosa ja luonnonkuidut sopivat alkuperäisiin luonnonläheisiin ajatuksiini synteettisiä materiaaleja paremmin.
Muut neuleeni koostuivat itse neulomistani Dubied-käsikoneilla ja ADF- neulekoneella tehdyistä jacquard-neuleista.Dubied-koneella neulotut villatakit neuloin osittain
muotoon. Toisessa villatakissa neuloin eri värisillä langoilla luoden liukuväri-efektin.
Alunperin tarkoituksenani oli ollut - Mendietan kuvista inspiroituneena - värjätä neuleita itse enemmän ja luoda utuisempi ja abstraktimpi värimaailma ja pinta neuleelle.
Ajankäytöllisistä syistä päädyin lopulta värjäämään ja painamaan vain yhden neuleen
käsin reaktiiviväreillä seulan läpi. Tässäkin oma osaamattomuuteni loi sattumalta
mielenkiintoisemman lopputuloksen kuin olin itse suunnitellut. Alunperin vain eri
harmaan, vihertävän ja mustan sävyjäyhdistelevä neulos sai höyrytysvaiheessa tapahtuneen kemiallisen reaktion johdosta uusia mielenkiintoisia sävyjä ja vivahteita.

Kalsinoitu soodaseos loi erikoisia värejä höyrytyksessä, käytettynä selluuloosa kuitujen sijaan
mohairvillaneuleelle.
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4.2 NAHKATUOTTEET

Nahka oli yksi materiaaleista, joiden käyttö mallistossani oli selvää alusta asti. Sen lisäksi, että nahkatuotteilla
on ilmiselviä yhteyksiä mallistossani käsittelemäni ajan
kuvastoon ja sen alakulttuureihin, oli nahkamateriaalia
hyvin saatavilla kierrätettynä. Pidän nahkatuotteista ja
koen, että synteettisten ja keinotekoisten materiaalien
maailmassa ihmiset ovat säilyttäneet jonkinlaisen arvostuksen nahkatuotteita kohtaan. Ne ovat myös oikein
hoidettuina pitkäikäisiä tuotteita. Tiesin kuitenkin, etten
halua ostaa nahkaa uutena. Aloitin erilaisten kierrätettyjen nahkatuotteiden keräämisen hyvissä ajoin syksyllä ja
mukaan päätyivät niin sukulaisteni vanhat ja rikkinäiset
moottoripyörähaalarit kuin kierrätyskeskuksesta löytyneet parhaat päivänsä nähneet ja nykymuodista tyylillisesti vanhentuneet maksanväriset nahkatakit. Lisäksi
sain ystävältäni erikoisempia ylijäämänahkapaloja, joita
käytin nahkatakkiin sekä erilaisiin patchwork -aplikointeihin.
Haastellisinta nahkatuotteiden kokoamisessa oli se, että
ylijäämä- ja puretuista kierrätystuotteista sai ainoastaan
pieniä paloja. Näin ollen minun piti jo kaavoitusvaiheessa purkaa kaava mahdollisimman pieniin osiin. Lähestyin työstämistäni eräänlaisena palapelinä tai kollaasina.
Nahkahousuihin sovelsin 50-luvun motocross- housuja.
Ruskeiden housujen pinnan käsittelin lämpöprässillä
kiinnitettävällä liimaharsolla, joka sai aikaan kiiltävän
ja yhtenäisen pinnan erivärisille nahkapaloille, mutta
joka jonkin ajan kuluttua hapersi jo valmiiksi vanhaa ja
ohutta nahkaa ja teki siitä paperimaisen ja herkemmän.
Nahkatakin kaavan sain äitini 80-luvun lyhyestä nahkatakista. Työstin pieniä nahkapaloja sommittelemalla
niitä yhteen liimaamalla, ompelemalla sekä tuhoamalla
ja hiomalla eri keinoin saadakseni niille yhä orgaanisemman, rähjäisemmän ja rikotumman pinnan.
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4.3 KORUT JA ASUSTEET
Pohdimme ohjaajani kanssa erilaisia metallisia koruja ja
niiteistä muodostuvia yksityiskohtia kontrastiksi pehmeille
neuleille ja villaisille, luonnonmukaisille materiaaleille. Erilaiset DIY-korut sekä -asusteet kuuluivat vahvasti ajan henkeen,
oli kyse sitten punkkareiden niiteillä koristelluista takeista,
hakaneula-lävistyksistä tai äitini kuvissa esiintyneistä näyttävistä korvakoruista. Ryhdyin suunnittelemaan koruja yhdessä
ystäväni Meeri Juvakan kanssa. Tavoitteenamme oli kerätä
punkin aikakauden henkeä kunnioittaen mitä tahansa metallitavaraa, jotka yhdistettiin klipsien avulla korviin. Materiaalia
kertyi sen verran, että lopulta korvakorut kehittyivät erilaisiksi
asusteiksi, jotka kiinnitettiin vaatteisiin koristeiksi, vetimiksi ja
kiinnitysmenetelmiksi. Malliston loppuvaiheessa muokkasin
sukkia, bandana-huiveja ja niittivöitä tehdäkseni kokonaiskuvasta entistä eheämmän ja antamalla niiden kautta viimeisen
silauksen asukokonaisuuksille.
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4.4 PRINTIT
Printeiksi valikoituivat muun muassa leopardikuosi ja skottiruutu eli tartaani- ruutukangas, sillä niiden eri representaatiot
ja esiintyminen historiallisesti ovat läsnä
erityisesti punk ja post-punk kuvastossa ja
vaatetuksessa.
Leopardikuosilla on ollut monimuotoinen
historia länsimaalaisessa vaatetuksessa ja
muodissa. Se on nähty merkkinä vauraudesta, glamourista ja luksuksesta, mutta
myös kitschinä, mauttomana ja halpana,
riippuen aikakaudesta ja kontekstista.
Kuosin ristiriitaisuus ja erilaiset seksuaaliseen aktiivisuuteen ja promiskuiteettiseen
vihjailuun sekä yhteiskunnan alempiin
kerroksiin linkittyvät mielleyhtymät voi
myös nähdä syynä, jonka vuoksi alkuperäisen punk-kulttuuriin kuuluneet naiset ottivat sen omakseen vaivattomasti.
(Carter, 2015). Ristiriitainen kuosi, muut
pornograafiseen kuvastoon kuuluvat
referenssit, vaikutelma ”langenneesta
naisesta” tai prostituoidusta tuotiin täten
häpeilemättä päivänvaloon ja ihmisten
ilmoille. Punk-vaatteiden voimana oli kyky
hämmentää, ylittää eettisiä tai moraalisia
rajoja sekä toimia vastavoimana hyveellisiksi käsitetyille piirteille, kuten luonnollinen kauneus, ”hyvä maku” ja miellyttävyys. ( Evans, Thornton, 1989, 19,20).
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Skottiruutu puolestaan ratsastaa myös
vastakkainasettelun ja konfrontaation
voimalla, ei niinkään seksuaalisia, mutta laajemmin sosiaalisia valtarakenteita
vastaan. Tartan-printin historia juontaa
juurensa symbolisesti klaanien, heimojen
ja sukujen yhteenkuuluvuuteen, mutta se
kuvastaa myös arvovaltaa ja auktoriteettia,
varsinkin Englannissa, jossa se assosioidaan usein monarkiaan ja kuninkaalliseen
perheeseen. Kuosista tulikin epäsovinnaisesti käytettynä järjestelmän ja sosiaalisten
luokkajakojen vastainen symboli. (Sklar,
2018, 25-26, ref. Faiers 2008).
Printtini muodostuivat alun perin leopardikuosista ja sen yhdistämisestä eri printtien päälle. Painostudiosssa työskentelyn
sijaan tyydyin käyttämään sitä lopulta
esimerkiksi aplikaationa ruudullisessa
mohair- villakangastakissa. Leopardikuosit
löysin kierrätettyinä, ja käsittelin niitä osittain melting base-liimalla saadakseni niille
”nahkamaisemman” pinnan, joka soveltui
paremmin päällysvaatteeseen. Käytin
leopardikuoseja myös neuleessa ja osana
monimateriaalisia vekkihameita.
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Aluksi ajattelin työskenteleväni paljon painostudiossa luodakseni enemmän itsetehtyäjä painokangasmateriaaleja. Seulalle painettaviin printteihin muokkasin
skannerilla ja tietokoneella vaatetuskankaista rikkoutuneen ja vääristyneen kuvion
liikuttelemalla materiaalia skannausvaiheessa. Käsittelin skanneri-tekniikalla myös
research- materiaaliani luoden punk-kuvastosta, bändipaidoista ja julisteista vääristynyttä, rikkoutunutta ja orgaanista kuvasilppua.
Lopulta käytin printtejä lähinnä painamassani neuleessa sekä devoré- sametti- sekä
vakosametti-puvussa. Olin käsitellyt ja värjännyt devoré- eli polttopainetun sametin
jo edellisenä vuonna naistenvaatemallistooni. Koska tekniikka on työläs ja ympäristöä kuormittava, halusin käyttää samaa materiaalia tässäkin mallistossa. Tunsin
sen kuitenkin olevan liian hienostunutta ja jollain tavoin ”söpöä” itsessään. Lopulta
leikkasin tuotteet palasiksi ja aloin sommittelemaan, yhdistämään liimaharsolla
ja tikkaamaan paloja yhteen arkisemman ja nuhjuisemman puuvillavakosametin
kanssa. Jottei ero kahden eri materiaalin välillä olisi ollut liian suuri, painoin materiaalien päälle seulalla pelkällä läpinäkyvällä painopastalla. Tekniikka, jonka olin
kehittänyt jo toisen lukuvuoden materiaalikurssilla, imitoi polttojälkeä litistämällä
osan kankaan nukasta painopastan ja lämpöprässin avulla, ja luo täten sametille ja
vakosametille kolmiulotteisemman pinnan.
Lisäksi valkaisu, värinpoisto ja liukuvärjäys valikoituivat tekniikoiksi käsitellessäni
muun muassa kierrätysmateriaaleja ja neuletta. Varsinkin valkaisu kloorilla ja askartelukaupasta saatavien nestemäisten spray- pigmenttivärien käyttäminen toimivat nopeutensa ja sattumanvaraisuutensa vuoksi materiaaleja muokatessa.
Värimaailmani keskittyi monokromaattisen väripaletin lisäksi eri ruskeiden, beigen,
palaneen oranssin sekä sinisen sävyihin. Värimaailmalla on lopulta vahva yhteys
niihin valokuviin, josta kuvamateriaalini suurelta osin koostuu. Äitini ystävien kuva-arkistoista löytyneet ylivalottuneet ja haalistuneet seepiansävyiset kuvat, Instagramista löytyneet Vote Vaskon kuva-arkistot ja A Scene in Between -teos tarjosivat
runsain mitoin referenssimateriaalia ja vertailukohtia värimaailmalle.
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5. KAAVOITUS
Edellisvuodesta viisastuneena pyrin suunnittelemaan materiaaleja ja kaavaa samanaikaisesti välttyäkseni siltä, etteivät materiaalini sopisivatkaan suunnittelemiini
siluetteihin. Miesten vaatemalliston tekeminen osoittautui ehdottomasti helpommaksi vaihtoehdoksi. Suurin pelkoni mallistoa tehdessä oli kuitenkin, että mallistoni
jäisi vaisuksi, vaatekaappimaiseksi tai puvustukselliseksi, ja pelkäsin, toistaisinko
vain moneen kertaan tehtyjä asioita tuomatta niihin mitään omaa tai uutta.
Tiesin, ettei kokeellinen kaavoitus ole vahvuuteni enkä halunnut luoda liian monimutkaisia kaavallisia elementtejä, vaan jättää tilaa asioiden stailaukselle sekä
liikkumavaraa vaatteiden kokoamiseen, yksityiskohdille ja materiaalien yhdistelylle.
Kollaasitekniikka sopi mallistoni tematiikkaan, mutta olin hieman huolissani, sillä
tiesin tekniikan vievän paljon aikaa tuotteiden valmistusvaiheessa.
Punaiseksi langaksi ja johtavaksi ajatukseksi mallistolleni muodostui eräänlainen
”unelmien kirpputori”; kokoelma asioista joita jokainen hamuaa ja haaveilee löytävänsä pikkurahalla kirpputoreilta ja vintage- liikkeistä. Ajatus sopi minulle niin
esteettisesti kuin ideologisesti. Mallisto koostuu kaavallisesti klassikko-vaatekappaleista: puvuntakki, nahkahousut, vekkihameet ja villatakit. Tämä tuki ajatustani
”vanhemmilta lainaamisesta” ja ajan kerrostumista. Kuten Sam Knee (2013, 4)
kuvailee kirjassaan A Scene in Between aikalaiset tai scenesters pukeutuivat pääasiallisesti eklektiseen sekoitukseen 50- ja 60-lukujen second hand- vaatteita, joita
oli saatavilla hyväntekeväisyys-kirpputoreilta pikku rahalla, ja jotka yhdistettynä
aikalaismuotiin saivat aikaa oudon, mutta kauniin version.

”...scenesters were outfitted, for the most part, in a mish
mash of ’50s and ’60s second hand clothes which
were still readily available for pennies from charity
shops, jumble sales and flea markets... and 80’s contemporary thrown together to create an oddly beautiful
vision of style.”
SAM KNEE
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Valitsin kaavoituksen lähtökohdiksi myös vaatekappaleita, jotka
äitini oli säästänyt nuoruusvuosiltaan. Ajattelin, että nimenomaisesti nämä vaatteet ovat olleet erityisen tärkeitä, jos niitä on säilytetty vuosikymmeniä ja että ne kuvastaisivat äitini tuon ajan tyyliä
parhaalla tavalla. Mallistooni tuli mukaan äitini omistama leveäharteinen miesten puvuntakki, jota mukaillen kaavoitin miesten
takin yrittäen luoda miesmallien ylle saman mittakaavan takin.
Samasta takista tein pidemmän nilkkapituisen version imitoiden
mummini äidilleni tekemää ruudullista villakangastakkia samoilla
volyymeillä ja olkatoppauksilla. Lisäksi kaavoitin äitini vanhasta
lyhyestä nahkaisesta biker-takista juuri ja juuri vyötäisille ylettyvän
nahkatakin.
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Keskustelimme äitini kanssa hänen ja ystäviensä tyylistä ja vaatevalinnoista, mutta
sekoitin kaavaan ja materiaaleihin klassisempia punkin aikakauteen kuuluneita asusteita
kuten vekkihameita ja niittivöitä. Äitini ja
hänen ystävänsä kutsuivat itseään futuiksi tai
futuristeiksi. Futuristin vaatekaapin kulmakiviä olivat monokromaattinen väripaletti,
veistokselliset ja runsaat olkapäät, nilkkapituiset neulemekot ja vyötärölle kyötetyt
korkeavyötäröiset puvunhousut. Materiaaleissa toistuvat klassiset miesten pukukankaat, nahka ja neule, sekä mahtipontiset
korvakorut, hiustyylit ja silmämeikit. Ajatus,
joka viehätti itseäni erityisesti, oli, ettei juuri
mitään ostettu uutena, tai ainakaan sen ajan
muotivaatekaupoista, vaan oma vaatekaappi
koostui itse tehdyistä vaatteista, kirpputorilöydöistä ja eri aikakausien tyylien sekoittamisesta.
Lähestyin kaavaa myös miettien tuotteiden
mittasuhteita, yhdistämällä suurta, kinttanaa, kutistuneen näköistä ja huonosti istuvaa sekä materiaalien sekoittamisen lisäksi
tekemällä epätavallisempia materiaalivalintoja. Pohdin myös sitä, miten ne toimisivat
esimerkiksi kollaasitekniikassa, ja olisiko
kollaasi osa tekniikkaa, kaavaa vai aplikoitu
elementti.
Yritin päästä eroon ajatuksesta, etten voisi
tehdä tiettyä tuotetta vain, koska suunnittelin mallistoa miehille. Tutkiessani ajanjaksoa
muotivaikuttajien osalta, havaitsin tietynasteisen androgyyniyden ja sukupuolen
merkityksen häivyttämisen olevan asia, joka
vahvistui eritoten 80-luvun aikana. Kuten
Evans ja Thornton ( 1989, 66) mainitsevan
kirjassaan Women and Fashion: A New
Look : 1980-luvun tärkeimmät suunnittelijat
kuten Jean Paul Gaultier, Rei Kawakubo,
Vivienne Westwood ja Yohji Yamamoto
suunnittelivat vaatteita molemmille sukupuolille ja ilmensivät täten merkittävää
muutosta muotimaailmassa, jossa suunnittelun lokeroiminen vain miehille tai naisille ei
ollut enää merkittävää.
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6. TYÖPROSESSI
Koen, että mallistoni lähti oikeastaan vasta liikkeelle aloittaessani tuotteiden valmistamisen huhtikuun 2019 alussa. Asiat, joita olin tehnyt ja työstänyt siihen mennessä, tuntuivat vain lopullisten päätösten välttelyltä ja näpertelyltä. Vaikka tiedän,
että prokrastinaatio ja loputtomat pähkäilyt kuuluvat suunnitteluprosessiin, tuntui
silti, että odotin vain jonkinlaista ennennäkemätöntä ideaa, tekniikkaa tai materiaalin muokkausta, joka mullistaisi kaiken ja jonka jälkeen tietäisin tasan tarkkaan mitä
haluaisin tehdä. Kun tälläistä suurta ennennäkemätöntä valaistumista ei missään
vaiheessa tullut, tajusin, että minun oli aloitettava lopullisten tuotteiden tekeminen.
Näin ollen suurimmat oivallukset tulivatkin valmistusvaiheessa. Viimeiset kuukaudet tekoprosessissa muistuttavatkin enemmän jonkinlaista tajunnan virtaa ja tuntui,
että pääsin luovan prosessiin ytimeen vasta tehdessäni vaatteita. Kollaasitekniikalla
työskentely ja työläiden materiaalinmuokkaustekniikoiden vaihtuminen nopeisiin ja
kotiktoisiin vaihtoehtoihin estivät sen, etten kerennyt ahdistua työvaiheista ja ruveta
epäilemään itseäni. Toisaalta kollaasitekniikka pakotti keskittymään ja olemaan eri
tavalla luova jokaisessa työvaiheessa. Suurimman osan ajasta käytinkin erilaisten
materiaalien sommitteluun ja pohdiskeluun ja tunnusteluun siitä, miten ne toimivat
keskenään. Koska en ollut asettanut itselleni liian tarkkoja raameja, osasin päästää
irti asioista, jotka eivät tuntuneet oikeilta tai luontevilta ja välillä myös muuttaa
suunnitelmaa lennossa. Useasti saatoin työstää tiettyä tuotetta niin pitkään kunnes
kohtasin jonkinlaisen luovan esteen tai ongelmakohdan, josta tuntui etten päässyt
eteenpäin. Tällöin vaihdoin huomioni seuraavaan tuotteeseen. Työstäessäni useita tuotteita samanaikaisesti eri tekniikoilla ja tekotavoilla, pystyin hallitsemaan ja
kuromaan kiinni keskenään erilaisten materiaalien ja tuotteiden välisiä eroja, mikä
auttoi osaltaan yhtenäistämään mallistoa.
Mallistoni teeman aikakauden normeihin kuuluvat esteettiset valinnat, esimerkiksi
kulutettu, rikkoutunut tai tuhotun näköinen look, vapauttivat lisäksi minut turhista
suorituspaineista lopputuloksen siisteyteen tai kliinisyyteen liittyen. Alakulttuurien vaatetuksen ei kuulukaan näyttää koskemattomalta ja virheettömältä. Halusin
keskittyä laatukriteereihin vaatteiden ompelussa ja kokoamisessa, mutta toivoin
saavani välitettyä vaatteisiin tunnelman, että ne olivat jo nähneet elämää jossain
muualla, toisella aikakaudelle ja jonkun toisen omistajan päällä.
Intuitiivinen työskentely ja tietynlainen suunnittelemattomuus osoittautuivat kuitenkin stressaaviksi ja lopputulos tuntui epävarmalta pysyen hämärän peitossa loppuun saakka. Jaksoin kuitenkin pinnistellä maanisuuden ja epätoivon värittämässä
ylivirittyneessä ”flow- tilassa”. Tiesin, ettei minun tällä kertaa ollut varaa luovuttaa.
Pakko onkin minulle yleensä paras keino löytää motivaatiota tekemisiini. Jättäessäni viime vuonna mallistoni kesken, olin ehkä tavallaan jo etukäteen myöntänyt
itselleni ”epäonnistumisen”. Tällä kertaa, kaikesta emotionaalisesta myllerryksestä
huolimatta, minulla oli mallistoa tehdessä hauskaa. Kuitenkin näen, että vaikein
osuus mallistoa tehdessä on itseensä luottaminen sekä systemaattisen ja pitkäkestoisen työskentelyn jatkaminen päivästä toiseen.
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Vaikka malliston tekoprosessi tuntui välillä hallitsemattomalta, koen silti, että tällä
kertaa toteutin visiotani uskollisemmin ja osasin päästää ulkopuolelta tulevista
paineista rohkeammin irti. Huomasin myös näiden kahden vuoden aikana, että
malliston teko on pitkälti kiinni tuurista ja sattumasta, mutta myös sopivasta mielentilasta ja erilaisista onnenkantamoisista. Opin olemaan armollisempi itseäni
kohtaan, mikä osaltaan ruokki positiivista heittäytymistä ja sen myötä luovaa
ajattelua.

Työskentelyä painostudiossa ja materiaalien sommittelua
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7. MALLISTO JA LOPPUTULOKSEN
ARVIOINTI
Lopulta mallistoni muodostui kuudesta asukokonaisuudesta, jotka esiteltiin Näytös19 -näytöksessä. Lopulliset asukokonaisuudet selvisivät vasta loppumetreillä
ja olinkin yllättynyt siitä miten hyvin lähes päämäärättömästi työstetyt tuotteet
loksahtivat yhteen luoden kuusi toimivaa asukokonaisuutta. Tässä auttoi opinnäyteohjaajani Tuomas Laitisen kädenjälki sekä stailaus, varsinkin loppuvaiheessa,
jolloin omat voimavarani eivät enää riittäneet kokonaiskuvan hallitsemiseen.
Lopputuloksen arviointi tuntuu edelleen hankalalta, koska en pysty edelleenkään
katsomaan sitä kovin objektiivisesti. Mallistoa voi tietenkin arvioida erilaisilla
määreillä ja kriteereillä teknisestä tai laadullisesta näkökulmasta, esimerkiksi ompelun, kaavoituksen tai materiaalin käsittelyn osalta. Toisaalta arviointiperusteena
voi olla myös se, millä tavalla olen tulkinnut lähdemateriaaliani ja kuinka hyvin
mallistoni reflektoi sitä. Työprosessia voidaan arvioida sillä, kuinka hyvin olen
pysynyt aikataulussa ja kuinka paljon olen pystynyt kehittymään malliston teon
aikana.
Lisäksi yhteneväivyys on asia, josta puhutaan paljon malliston teon aikana. Ymmärrettävästi suhteellisen suppea mallisto tarvitsee jonkinlaisen punaisen langan
erottuakseen selkeästi omana kokonaisuutenaan kun esittelytapana on 26 malliston muotinäytös. Mallistoni yhteneväisyys olikin suurimpia murheen aiheitani ja
koin useasti, että muutamaan tekniikkaan tai kaavaan luottava kokonaisuus olisi
ollut helpompi pitää kasassa. Malliston tekemisessä suuressa osassa onkin rajaus,
mitä ottaa mukaan ja jättää pois. Useasti tuntui, että yritin tunkea mukaan kaiken minua visuaalisesti kiinnostavan ja oikeastaan vasta mallistoa tehdessä asiat
alkoivat rajautua ja turhat asiat karsiutua. Jollekin katsojalle mallistoni varmasti
esittäytyy edelleen sekavana, mutta toivon myös että hallittuna kaaoksena - omalle työskentelylle ja estetiikalleni ominaisesti.
Olen mallistoprojektin aikana oppinut tunnistamaan paremmin omia työskentelytapojani, kompastuskiviäni sekä mielenkiinnon kohteitani vaatesuunnittelussa.
Olen huomannut työskenteleväni lähtökohtaisesti materiaalilähtöisesti. Minulle
mielenkiintoisimpia elementtejä ovat kuitenkin pienet nyanssit ja yksityiskohdat
räikeiden ja suurten, värikkäiden pintojen ja muotojen sijaan. Ihailenkin mallistoja, jotka ovat tietyllä tavalla runsaita, ja joista voi löytää jatkuvasti pikku hiljaa
hahmottuvia tekniikoita, materiaaleja, yksityiskohtia ja oivalluksia. Lisäksi koen,
että teatraalisuus ja tietynlaiset show-elementit sopivat itselleni lähinnä pienissä
määrin. Mallistoni lopputulos, lähtökohdistani huolimatta, onkin melko kaupallinen, tai ehkä esiaste jollekin, joka olisi mahdollisesti tuotettavissa myös teollisesti.
Käytettävyys onkin asia, jonka toivoin saavuttavani mallistossani. Vaikken koe,
että käytettävyys ja näyttävyys sulkisivat toisiaan pois, en kuitenkaan halunnut,
että mallisto jäisi pelkäksi kuriositeetiksi, vaan että se sisältäisi oikeita käyttökelpoisia vaatekappaleita.
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Voin myös arvioida mallistoni tunnelmaa niin ikään oman subjektiivisen kokemukseni kautta, ja kuinka hyvin se kuvastaa alkuperäisiä ajatuksiani ja tunnelmaa,
jonka halusin tavoittaa. Tätä kirjoittaessani olen vasta todistanut yhden nuoruuteni
lempibändini, 80-luvun vaikuttajan The Curen esiitymistä Flow-festivaalilla. Tuolla
keikalla ollessani muistin hetkellisesti, miltä tuntui olla teini-ikäinen ja miten sentimentaaliselta tuntui kuunnella musiikkia ja ihailla bändejä omassa huoneessani
tylsässä pikkukaupungissa, missä vietin nuoruuteni. Tämä emotionaalinen nostalgiaryöppy alleviivasi minulle sitä tunnelmaa, jota lähdin alunperin työssäni tavoittamaan.
Malliston onnistumisten ja epäonnistumisten sijaan minun onkin helpompi keskittyä oman työni arvioinnissa henkilökohtaiseen kokemukseeni ja oppimiseen
liittyvään kasvuun. Näen, että ylipäänsä malliston valmiiksi saaminen ja asioiden
loppuun vieminen on antanut minulle suurimman onnistumisen ja voimaantumisen tunteen. Se, että tunnen olevani kykeneväinen tuottamaan vaatemalliston on
jopa arkistanut suhtautumistani vaatesuunnitteluun. Malliston suunnittelu ei tunnu
enää salatieteeltä ja olenkin pystynyt osaltani päästämään hieman irti ylianalysoivasta tavasta työskennellä. Vaatteiden ei ole pakko olla jotakin ennennäkemätöntä,
vaan lopulta on kyse asioiden yhdistelystä, rajaamisesta ja varioimisesta. Nykymaailmassa, jossa kaikki tuntuu olevan tehty ja jossa kaikki asiat ovat tietyllä tavalla
samaan aikaan muodissa, ammennamme muodin loputtomalta tuntuvasta historiallisesta kaanonista tuoden siihen uusia asioita variaatioilla ja sijoittamalla niitä
uusiin konteksteihin. Toivonkin, että suurimmat innovaatiot tulevaisuudessa tulevat
tapahtumaan toimintatapojen ja teknisten läpimurtojen, eettisyyden ja ekologisuuden saralla.
Suurin oppi, jonka olen saanut tältä koulutusohjelmalta teknisten taitojen lisäksi,
on ymmärrys vaatesuunnittelun ja muodin luonteesta, ainakin sellaisessa muodossa, mitä muoti ja vaatteet voivat parhaimillaan olla. Koen, että ilmapiiri, johon
meitä on ohjattu, on rinnastettavissa punk-ajan henkeen, jonka tavoitteena oli laittaa ideoita ja ajatuksia esille muun muassa vaatetuksen ja musiikin keinoin. Kuten
Monica Sklar (2018, 67- 98) toteaa tekstissään Punk style ”...the goal was to put ideas
on display like a canvas for shock, critique, or discussion.” ja ”Using existing object in new way
is a core idea of punk” Mallistoissa ja suunnittelussa asioita lainataan ja sekoitellaan
usein eri yhteyksistä ja eri aikakausilta. Ilmiöistä ja objekteista, jotka eivät lähtökohtaisesti ole muotia, tehdään muotia. Asiat irrotetaan konteksistaan, siirretään toiseen, haastetaan katsojaa ja yleisesti pukeutumiseen liittyviä normeja ja käytäntöjä
- tai sitten vain yritetään kertoa tarinaa tai luoda omanlainen maailmansa kuten
taiteessa ylipäänsä. Koen, että meitä opiskelijoita on kannustettu kerryttämään laaja-alaista sivistystä monilta eri kulttuurin aloilta. Opiskelu on herkistänyt silmiääni
ja muokannut maailmankuvaani tutkivammaksi ja rohkaissut minua innostumaan
mahdollisimman monista erilaisista asioita ja käyttämään niitä oman työskentelyn
pohjalla. Nämä ovat asioita, joita voin käyttää tulevaisuudessa, oli ammattini tai
suuntautumiseni mikä tahansa.
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