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Tutkimus/Produktiivinen

Opinnäytteeni tarkoituksena on hahmottaa ajattelutapojen ja arvojen muutosta 
ironian monitulkintaisuudesta post-ironian suoruuteen, sekä kartoittaa 
post-ironiaa kasvavana ilmiönä suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla. 
Tarkoitukseni on luoda näkemys tulevaisuudesta, jossa post-ironiset arvot ja 
asenteet hallitsevat maailmaa. Työssäni visioin vastauksia kysymykseen; mihin 
suuntaan maailma on menossa? Havaintojeni pohjalta teen opinnäytteeni 
produktiivisen osuuden, veistoksellisen jalkinekokonaisuuden, joka visualisoi 
työn teoriaosuudesta avautuvaa maailmaa ja ideologiaa. työn teoriaosuudesta avautuvaa maailmaa ja ideologiaa. 

Opinnäytteeni rakenne on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa kerron aiheeni 
valinnan taustoista, sekä johdattelen lukijani ironian maailmaan. Pyrin 
määrittelemään ironiaa, raapaisemaan hiukan sen historiaa ja tutkimaan ironiaa 
ilmiönä. Ensimmäisen osan lopuksi perustelen havaitsemani käynnissä olevan 
ilmapiirin muutoksen ja johdattelen lukijani toisen osuuden pääaiheeseen 
post-ironiaan ja sen ilmiöihin. Opinnäytteeni toinen osa käsittelee ironian 
vastatrendinä nähtävää post-ironiaa; suoruutta, aitoutta ja luomaani niin 
sanottua post-ironisten arvojen kohderyhmää; sanottua post-ironisten arvojen kohderyhmää; Moderneja Hippejä ja heidän 
elämäntapaansa. Kolmannessa osassa esittelen työni produktiivisen osuuden eli 
viiden parin Until All I Felt Was My Heart Beating - Kunnes Ainoa Mitä Tunsin 
Oli Sydämeni Syke -jalkinemalliston, johon olen poiminut inspiraation 
ensimmäisen ja toisen osan tutkimusten pohjalta. 

Aiheeni kokoavana teemana on muutos. Muutos ironian aikakaudesta 
suoruuden ja Modernien Hippien aikakauteen. Produktiivisessa osiossa 
visualisoin suoruuden aikakautta jalkineparien sisällä. Jalkineita lähestytään 
veistosnäkökulmasta, kuitenkaan käytettävyyttä unohtamatta. Mallisto sisältää 
käsin valmistettuja, uniikkeja jalkineita Moderneille hipeille post-ironiseen 
henkeen nahasta ja puusta yhteistyössä jalkinesuunnittelija Marika Jylhän kanssa 
KUULA+JYLHÄ-projektillemme.
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Kuva 1  Miljoona ruusua ja viesti.

Pidätkö itseäsi ironisena henkilönä? Tunnistat varmasti ironian esimerkiksi 
nokkelasta mainoksesta tai lukemastasi viiltävästä kolumnista. Ironian oival-
taminen herättää tunteen, että ymmärrät mistä tässä maailmassa pohjimmil-
taan on kyse. Annat aplodit omalle päättelykyvyllesi ja naurahdat ehkä perään. 
Milloin viimeksi kirjoitit tai luit aidon rakkauskirjeen? Kuulostaako naivilta 
ja typerältä? Rakkauskirjeen kirjoittaminen vaatii kirjoittajaltaan avoimuutta, 
rohkeutta, tunteiden ja tavallaan myös itsensä paljastamista. Kumman lukisit 
nyt mieluummin, viiltävän ironisen ja monitulkintaisen kolumnin vai herkän, 
avoimen, rehellisen rakkauskirjeen? 

Opinnäytteeni tarkoituksena on hahmottaa 
ajattelutapojen ja arvojen muutosta ironian 
monitulkintaisuudesta post-ironian suoruu-
teen, sekä kartoittaa post-ironiaa ilmiönä suo-
malaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tar-
koitukseni on luoda näkemys tulevaisuudesta, 
jossa post-ironiset arvot ja asenteet hallitsevat 
maailmaa ja visioida vastauksia kysymyk-
seen; mihin suuntaan maailma on menossa? 
Havaintojeni pohjalta tein opinnäytteeni pro-
duktiivisen osuuden, veistoksellisen jalkineko-
konaisuuden, joka visualisoi työn kirjallisesta 
osuudesta avautuvaa maailmaa ja ideologiaa. 

Työni teoriaosuus sivuaa trendien ennakointia. 
Keräämällä tietoa ympäröivästä maailmasta 
ja sen ilmiöistä valitsemastani näkökulmasta, 
olen pyrkinyt löytämään suunnannäyttäjiä ja 
mahdollisia toimintakuvioita tukemaan visi-
oitani. Näkemykseni eivät perustu tieteellisille 

Johdanto

laskelmille tai metodeille, enkä ole rakentanut 
monimutkaisia taulukoita tulevaisuutta kartoit-
taakseni. Filosofi, tutkija ja taloustieteilijä Nas-
sim Nicholas Talebin mukaan tulevaisuuden 
ennustamiseen ei ole olemassa minkäänlaista 
varmaa kaavaa. Ainoa varma asia on se, että 
kaikki on epävarmaa. Vaikka useallekin asialle 
voi rakentaa kaavan, jonka perusteella enna-
koida tulevaa, kaiken voi aina kääntää ylös-
alaisin niin sanottu musta joutsen, eli täysin 
odottamaton, sattumanvarainen poikkeama 
todennäköisyydessä. Trendien ennakoinnin 
yhteydessä mustaa joutsenta nimitetään ylei-
sesti villiksi kortiksi. 1 

Skenaarioideni rakennuspalikoina olen käyt-
tänyt pääasiassa intuitiota, ympäröivästä maa-
ilmasta poimimiani heikkoja ja vahvempiakin 
signaaleja, keskusteluja ihmisten kanssa, sekä 
palapelin kokoamistaitojani. Sivistyssanakir-

1 Taleb, Nassim Nicholas. 2008.
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jan mukaan skenaario tarkoittaa muun muassa 
laajaa toimintasuunnitelmaa, hahmotelmaa, 
käsikirjoitusta tai tiettyihin olettamuksiin poh-
jautuvaa ennustetta. Runollisemmin ilmaistu-
na skenaario on ikään kuin tarina siitä mitä 
tapahtui tulevaisuudessa.2 Tämän työn ske-
naariot kertovat tarinaa sekä nykypäivästä, että 
antavat vihjeitä siitä, mihin olemme mahdolli-
sesti menossa.

Opinnäytteeni koostuu kolmesta toisiinsa lin-
kittyvästä osuudesta. Ensimmäisessä osassa 
kerron aiheeni valinnan taustoista, sekä joh-
dattelen lukijani ironian maailmaan. Pyrin 
määrittelemään ironiaa, raapaisemaan hiukan 
sen historiaa ja tutkimaan ironiaa ilmiönä. En-
simmäisen osan lopuksi perustelen havaitse-
mani käynnissä olevan ilmapiirin muutoksen 
ja johdattelen lukijani toisen osuuden pää-
aiheeseen post-ironiaan ja sen ilmiöihin. 

Opinnäytteeni toinen osa käsittelee ironian 
vastatrendinä nähtävää post-ironiaa ja sen il-
mentymää, luomaani niin sanottua post-ironis-
ten arvojen kohderyhmää; moderneja hippejä 
ja heidän elämäntapaansa. Opinnäytteeni kol-
mannessa osassa esittelen työni produktiivisen 
osuuden eli viiden parin jalkinemalliston, Un-
til All I Felt Was My Heart Beating. Inspiraatio 
mallistoon on koottu ensimmäisen ja toisen 
osan tutkimusten pohjalta. Mallisto on suun-
niteltu ja valmistettu post-ironisten arvojen 
mukaisesti käsityönä luonnon materiaaleista. 
Opinnäytteeni kokoavana teemana on muu-

tos. Työssäni kuvaan ilmapiirin muutosta ironi-
asta post-ironiaan ja modernien hippien aika-
kauteen. Malliston sisällä pyrin hienovaraisesti 
visualisoimaan muutosta ja post-ironiaa.

Produktiivisessa osuudessa keskityin jalkinei-
siin erilaisista pintarakennelmista ja materi-
aaliyhdistelmistä koostuvina objekteina, jotka 
voi pukea jalkaan. Jalkinetta on ajateltu ensisi-
jaisesti kolmiulotteisena, veistosmaisena muo-
tona, kuitenkaan jalkineen perinteistä funktio-
ta unohtamatta. Muodot, materiaalivalinnat ja 
niiden merkitykset valikoituivat tutkimuksen ja 
siitä syntyneiden visioiden pohjalta. Produkti-
ivinen osio syntyi yhteistyössä jalkinesuunnit-
telija Marika Jylhän kanssa KUULA+JYLHÄ-
yhteistyöprojektillemme.

Johdannon lopuksi avaan hieman trendi-sanan 
merkityksiä ja erilaisia esiintymisen muotoja 
kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Sanaa 
trend käyttivät ensin vain tilastotieteilijät ja 
taloustieteilijät, joiden keskuudesta se levisi 
1900-luvun puolivälin jälkeen muotiteollisuu-
denkin käyttöön. Trend-sana tarkoitti vanhassa 
englannin kielessä ”to turn”, kääntyä. Tilas-
totieteissä trend tarkoittaa käyrän suuntaa ja 
liikettä.3 Tänä päivänä sana trendi tarkoittaa 
tulevaisuuden tutkimuksen ja kulttuurintutki-
muksen parissa pitempiaikaista muutosta esi-
merkiksi tyylissä tai muussa niin sanotusti pin-
nallisemmassa, nopeammin muunnettavissa 
olevassa kulttuurillisessa osiossa. Ajankohtai-
sena esimerkkinä luomuruoan jatkuvasti kas-

2 www.forecastingprinciples.com
3 Vejlgaard, Henrik. 2008.

vava suosio Euroopassa ja nyt myös Suomessa. 
Termi megatrendi taas kuvaa suurempaa muu-
tosta, joka pikku hiljaa levitessään koskettaa 
laajemmin ja syvemmin koko yhteiskuntaa. 
Megatrendeihin lukeutuvat mittavammat muu-
tokset muun muassa politiikassa, taloudessa, 
kulttuurissa ja teknologiassa. Trendin ja megat-
rendin eroja ovat megatrendin pitempi kesto ja 
suurempi yhteiskunnallinen vaikutus. Megat-
rendejä on huomattavasti vaikeampi ennustaa, 
kuin useammin vaihtuvia trendejä. Esimerkki-
nä megatrendistä voisi mainita esimerkiksi glo-
balisaation, joka on vaikuttanut suuresti siihen 
millainen yhteiskuntamme on tällä hetkellä ja 
millaiseksi se tulee yhä edelleen muotoutu-
maan. 

Megatrendin ja trendin määritelmien lisäksi 
käytetään trendien tutkimuksessa sanaa fad, 
joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna nope-
asti ohimenevää muotivillitystä. Esimerkkinä 
tällaisesta villityksestä voisi mainita vaikkapa 
viimeaikaiset ironian sävyttämät niin sanotut 
amisviikset miesten kasvojen alueen karvojen 
trimmaustrendinä, joiden nousu oli nopeaa, 
suosio suurta, mutta suosion lasku vielä vauh-
dikkaampaa.

Kirjassaan Anatomy of a Trend (2008) Vejl-
gaard puhuu pääasiassa trendeistä ja tyyleis-
tä muotoilussa ja muodissa, mutta mielestäni 
saman suuntainen ajatusmalli pätee osittain 
myös arvojen ja ajattelutapojen trendejä tutki-
essa, tosin jälkimmäisissä vaihtelu trendeissä 

on megatrendien lailla paljon hitaampaa. 
Kaikkia edellä mainittuja määritelmiä ja tätä 
opinnäytettä yhdistää kuitenkin yksi asia; 
muutos. Muutoksenhalu ja kehittymisen tarve 
ajavat yhteiskuntaamme kaiken aikaa eteen-
päin. Hiukan kärjistetty lainaus ärhäkkänä 
tunnetun muotoilija Enzo Marin New York 
Timesin haastattelusta vuodelta 2008 “After-
ward I asked Mari if there was any aspect of 
contemporary life that pleased him. A lengthy 
silence followed, until he said: ”Bread and ter-
rorism.” Why terrorism? ”Why not?” snorted 
Mari. ”People think it’s bad, but if they thought 
about it, they’d realize it isn’t all bad. It chan-
ges things.” 4

4 Rawsthorn, Alice. 2008.
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Kuva 2  Anonymiteettiaan tarkasti varjelevan taiteilija Banksyn teos.

Kuva 5  Vihreiden uusi logo eduskuntavaaleihin keväällä 
2011.

Kuva 4  Sergio Silvan ”Oyule Lamps”.

Kuva 3  Viikset

Keväällä 2011 tuntui, että ironian mylly alkoi 
pyöriä aina vain vauhdikkaammin. Jos ei iro-
niaa aina ollut muistettu alleviivata, niin nyt 
sitä suorastaan vyörytettiin sumeilematta kai-
ken päälle. Silmissä vilisi väpättäviä viiksiä ja 
vinoja hymyjä. Kaikesta löytyi kaksoismerkitys 
ja jokaista lausetta joutui punnitsemaan mah-
dollisen ironian varalta. Kuinka noloa olisi-
kaan, jos erehtyisi ottamaan todesta ironiseksi 
tarkoitetun lausahduksen! Lakkaamatta täytyi 
olla tarkkaavaisena ja ironia-antennit oikeilla 
taajuuksilla. Ironiaa ei päässyt pakoon. Siksi 
trendiennakoinnin kurssilla keväällä 2011 va-
litsin teemakseni ironian. 

Tutkin ironiaa käsitteenä ja ilmiönä. Perehdyin 
ironian historiaan, merkityksiin ja sen ilme-
nemiseen tämän hetkisessä maailmassa. To-
tesin, että ironiaa on aina ollut ja tulee aina 
olemaan. Se on yksi huumorin muoto, siitä ei 
pääse mihinkään. Omakin huumorini ammen-
taa luvattoman usein ironian herkullisen täyte-
läisinä notkuvista hyllyistä. Itseironia sopivissa 
määrin on mielestäni terveen ihmisen merkki. 
Ironiaan taipuvainen lahjakkuus voi käyttää 

sitä taitavasti myös esimerkiksi yhteiskunnal-
listen epäkohtien esille nostoon. Parhaimmil-
laan ironia on älykästä ja osuvaa. Kiinnostuin 
kuitenkin siitä, miten ja miksi ironia on yhtäk-
kiä noussut niin hallitsevaan asemaan kaikessa 
kommunikoinnissamme. Ironia on havaintoje-
ni mukaan jo reilun vuosikymmenen vallannut 
alaa monipuolisesti länsimaisessa kulttuurissa. 
Muun muassa taide, muotoilu, musiikki, me-
dia, viihde, sekä puhuttu ja kirjoitettu kieli vil-
jelevät ironiaa yhä korostuneemmin. Ironian 
esiintyminen on vilkkainta erityisesti populaa-
rikulttuurin parissa, mutta muutkaan kulttuu-
rin osa-alueet eivät ole välttyneet kerrokselta 
ironiaa. Median merkityksen vaikutuskanava-
na kasvaessa on myös ironian määrä lisäänty-
nyt. Seuraavissa luvuissa määrittelen ironian 
merkityksen vuonna 2012, esittelen ironian 
historiaa ja muutamia alalajeja, joihin ironia 
usein saatetaan sekoittaa, sekä tutkin eri näkö-
kulmista ajatusta vallalla olleesta ironian aika-
kaudesta.

Aiheen taustaa
Jo useamman vuoden ajan on ollut täysin mahdotonta välttyä monitulkintai-
silta lausahduksilta, ironiseksi tarkoitetulta retroon viittaavalta pukeutumisel-
ta, sanalta hipsteri, ironista kaksoismerkitystä kantavalta taiteelta tai ironisen 
nokkelilta mainoksilta. 
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Työni vähitellen edetessä havaitsin kuinka 
ironia-käsitteen ymmärtäminen ja määrittele-
minen vaihtelee eri ihmisillä. Keskustellessani 
aiheesta huomasin kuinka tärkeää on päästä 
yhteisymmärrykseen keskustelukumppanin 
kanssa siitä mitä ironia tarkoittaa, jotta varmas-
ti tiedämme puhuvamme samasta asiasta. To-
dennäköisesti kuuluisin ironia-käsitteen vää-
rin ymmärtäminen löytyy populaarimusiikin 
saralta, Alanis Morissetten kappaleen Ironic 
sanoituksista vuodelta 1995, joissa ironian si-
jaan onnistutaan kuvailemaan pääasiassa vain 
epäonnea.

Lyhyesti määriteltynä ironia nykypäivänä tar-
koittaa ristiriitaa sanotun ja tarkoitetun välillä. 
Eli viestitään vastakkaista sanomaa, kuin mitä 
oikeasti tarkoitetaan. Ironiaa voi viestiä esi-
merkiksi puheella, pukeutumisella, musiikilla 
ja teksteillä. Ironian tunnistamiseen tarvitaan 
paljon tietoa. Ymmärtääkseen mahdollisen 
ironian täytyy asianomaisen olla hyvin perillä 
sekä historiasta, kulttuurisista stereotypioista, 
että kontekstista, jossa oletettu ironia esiintyy.

Ironia tänään

Ironic/Alanis Morissette
“An old man turned ninety-eight
He won the lottery and died the next day
It’s a black fly in you Chardonney
It’s a death row pardon two minutes too late
And isn’t it ironic… don’t you think
It’s like rain on your wedding day
It’s a free ride when you’ve already paid
It’s the good advice that you just didn’t take…”5

5 www.azlyrics.com

Kuva 6  Suklaarasia ironiseen tapaan.

Ironia-termi juontaa juurensa Antiikin Kreikkaan käsitteeseen εiρωνεία 
eirōneía, joka tarkoittaa suomeksi muun muassa tekopyhyyttä, petosta, har-
hautusta ja teeskenneltyä välinpitämättömyyttä. Komedian isänäkin pidetyn 
tunnetun kreikkalaisen näytelmäkirjailija Aristophaneksen (n. 448-388 ekr) 
useassa teoksessa seikkaili Eiron-niminen hahmo. Eiron on yksi kreikkalaisen 
komedian päähahmoista, ovela altavastaaja, joka voittaa vastustajansa toistu-
vasti nokkeluudellaan.6

Ironiaa eri muodoissa
Ironiasta on eriteltävissä monta erilaista ala-
lajia. Sarkasmi ja ironia usein sekoitetaan sy-
nonyymeiksi, mutta asiantuntijat määrittelevät 
myös sarkasmin ironian yhdeksi alalajiksi. 
Sarkasmi eli σαρκάζειν sarkasmos, joka krei-
kasta suomennettuna tarkoittaa ”repiä lihaa, 
kiristellä hampaita, puhua katkerasti”, miel-
letään ivaksi tai hiukan katkeruuden mausta-
maksi huumoriksi, jossa on aina niin sanottu 
uhri, johon iva kohdistuu. Verbaalinen ironia 
on varsinkin nykypäivänä hyvin suosittua. Se 
on vallannut tehokkaasti puheen ja erilaiset 
mediat. Verbaalinen ironia määritellään usein 
ristiriidaksi sanotun/kirjoitetun ja tarkoitetun 
välillä. Klassisena, vaikkakin hiukan brutaalina 
esimerkkinä verbaalisesta ironiasta on kirjaili-
ja Jonathan Swiftin teos ”A Modest Proposal” 
vuodelta 1729, jossa Swift ehdottaa Irlantia 
siihen aikaan vaivanneiden ylikansoittumisen 
ja nälänhädän ratkaisuiksi kannibalismia eli 
vauvojen käyttöä ravinnoksi. 

Dramaattinen ironia liittyy usein kirjallisuu-
teen tai esittäviin taiteisiin. Dramaattiseksi 
ironiaksi voi määritellä tilanteen jossa yleisö 
tai lukija tietävät, että teoksessa esiintyvä hen-
kilöhahmo on tekemässä virheen, koska ylei-
söllä/lukijalla on enemmän tietoa taustoista ja 
tulevasta kuin kyseisellä hahmolla. Esimerkke-

Ironian historiaa ja alalajeja

jä dramaattisesta ironiasta löytyy useita muun 
muassa suomalaisten viime vuosikymmenten 
kestosuosikista; Kauniit ja Rohkeat-saippua-
oopperasta. Yleisö katsoo maha kipristellen 
kuinka Brooke ja Ridge syleilevät yhteisen 
lapsensa syntymän onnenhuumassa, vaikka 
yleisö tietääkin jo, että lapsen oikea isä onkin 
Ridgen isä Eric. Toisin sanoen Ridge syleilee 
onnellisen tietämättömänä samalla kertaa sekä 
omaa vaimoaan, että uuden velipuolensa äitiä 
ja vain yleisö tietää mistä on kyse. 

Historiallinen ironia on tilanteellista ironiaa, 
joka vaatii pidemmän ajanjakson tullakseen 
näkyväksi. Historiallisen ironian esimerkkinä 
ensimmäistä maailmansotaa nimitettiin ylei-
sesti kyseisen sodan aikana “sodaksi joka lo-
pettaa kaikki sodat”. Sokraattinen ironia juon-
taa juurensa Platonin varhaisiin kirjoituksiin, 
joissa Sokrates käytti eräänlaisena opetus- ja 
kuulustelumenetelmänään tapaa, jossa hän 
esiintyi tietämättömänä käsitellystä asiasta, 
esimerkiksi jostakin yleisestä mielipiteestä, 
opista tai käytännöstä. Näennäisen viattomia 
kysymyksiä aiheesta esittäessään Sokrates on-
nistui paljastamaan yleisen ajatusmaailman 
sen hetkisen järjettömyyden.7 

6 Carlson, Marvin. 1993.
7 Knox, Norman D. 1973.
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Jyväskylän yliopiston humanistisen tiede-
kunnan tutkijan Antti Valliuksen mukaan ter-
miä postmoderni on alettu käyttää yleisesti 
1960-luvulta lähtien vaihtelevissa merkityk-
sissä muun muassa yhteiskuntatieteissä ja hu-
manistisilla aloilla. Modernismin valistuksen 
ajan ihannoinnille vastalauseena syntyneessä 
postmodernismissa nykyhetkenä näyttäytyy 
median luoma kuva todellisuudesta. Postmo-
dernissa elämäntavassa ihmisen arki koostuu 
eri kulttuureista kerätyistä ja yhteensulatetuista 
aineksista. Hyvän ja huonon maun määrittele-
minen vaikeutuu ja kulttuuri viihteellistyy.
”Postmodernin teorioissa korostetaan usein, 
miten usko aitouteen, autenttiseen ja oma-
peräiseen luomiseen on kadonnut tai joutu-
nut ironisoinnin kohteeksi. Taiteilijakuva on 
muuttunut modernismin originellista, luovasta, 
itsenäisesti työskentelevästä, hyvää muotoa 
etsivästä sankaritaiteilijasta moninaiseksi, kan-

sainväliseksi visuaalisen kulttuurin moniotte-
lijaksi, joka pystyy ammentamaan teoksiinsa 
vaikutteita ja viittauksia sekä paikallisista että 
globaaleista ilmiöistä.”
Postmodernin taiteen tunnuksina on pidetty 
mm. leikkisyyttä, ironiaa, parodiaa, lainaamis-
ta, tulkintojen loputtomuutta, taidemuotojen 
yhdistämistä ja taiteen rajojen rikkomista ja 
laajenemista esimerkiksi viihteen alueelle.9

Tiedon välityksen helpottuminen ja sitä kaut-
ta maailman kuvainnollinen pienentyminen 
ovat avainsanoja myös erityisesti ironian le-
viämiseen. Ironian aikakauden alun osuminen 
toisen maailmansodan jälkimaininkeihin kuu-
lostaa loogiselta myös psykologisesta näkö-
kulmasta. Ihmisten kokiessa elämässään kau-
heuksia saattaa yksi järjissään selviytymisen 
ja suojautumisen keino olla musta huumori ja 
ironinen elämänasenne. 

Ironian aikakausi
Useat eri lähteet mieltävät ironian aikakauden alkaneen samoihin aikoihin 
postmodernin ajan kanssa toisen maailmansodan jälkeen.8 Ajoitus tuntuu osu-
valta, sillä populaarikulttuurin voimistuminen, median muuttuminen, mat-
kustamisen lisääntyminen ja ihmisten kansainvälistyminen liittyvät kaikki 
oleellisesti sekä postmoderniin, että ironian aikakauteen. 

8 Kakutani, Michiko. 2001.
9 Vallius, Antti. 2006.

Kuva 7  Hollantilaisen avustusjärjestö Cordaidin vastamainoskampanja vuodelta 2007.

Ironinen ajattelutapa ei kuitenkaan välttämät-
tä kannusta yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen, väittää Jedediah Purdy. Ironia on usein 
perusluonteeltaan pessimististä ja kannustaa 
etäisyyden ottoon asiassa kuin asiassa. Ironi-
nen asenne kuittaa yhteiskunnallisen osallis-
tumisen turhana ja vaikuttamismahdollisuudet 
minimaalisen pieninä. Myönteistä ja aktiivista 
suhtautumista yhteiskunnalliseen vaikuttami-
seen pidetään usein ironisen asenteen vallites-
sa sinisilmäisenä ja jopa riskaabelina. Pohjim-
miltaan kun ironialla haetaan turvaa ja suojaa. 
Ironinen asenne on kuin suojakilpi, jonka 
takaa pyritään olemaan jo etukäteen viisas ja 
valmistautumaan pahimpaan mahdolliseen 
lopputulokseen. Ironian kilven suojista voi 

välttää suuret pettymykset, mutta myös suuret 
voitot, jotka vaativat riskinottoa voivat jäädä 
saavuttamatta. 



20 21

Ironian lukutaito 
Globalisaation ja internetin myötä yhä suu-
rempi informaation määrä on jatkuvasti saata-
villamme. Olemme nopeasti perillä kaukana-
kin syntyvistä uusista ideoista, tapahtumista tai 
muotivillityksistä. Sosiaalinen media on var-
masti yksi tämän ajan nopeimmista tiedonvä-
littäjistä. Ironisiksi tarkoitettujen lausuntojen 
väärinymmärryksen minimoimiseksi tarvitaan-
kin paljon tietoa. Globaalin tiedon kasvaessa 
länsimaissa myös ironian lukutaidon on ollut 
helppo kasvaa. Hyvään ironian lukutaitoon 
kuuluu muun muassa ymmärrys kyseisestä 
kulttuurista, stereotypioista, historiasta ja kon-

tekstista, jossa ironia esiintyy. Tänä päivänä 
ironian ymmärtäminen on kuitenki tiedon li-
sääntymisestä huolimatta yhä vaikeampaa, sil-
lä kuten kaikilla asioilla on liikaa vauhtia saa-
tuaan tapana mennä hiukan yli, myös ironian 
käyttö on saanut uusia muotoja. On syntynyt 
esimerkiksi niin sanottu ”double irony” eli 
tuplaironian käsite. Tiivistetysti tuplaironiassa 
ironisoidaan ironiaa.

Kuva 8  Intialaisen Sharad Haksarin monitulkintainen kuva. 

Kuva 9  Pariskunta.
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Kuva 10  Italialaisen taiteilijan Maurizio Cattelanin teos La Nona Ora (The Ninth Hour) vuodelta 1999.

Otsikon lainaus on Jedediah Purdyn esseeko-
koelmasta For Common Things, Irony, Trust and 
Commitment in America Today (1999). Ironian 
kulutuksen kasvun uskotaan johtuvan läntisen 
maailman kyynistymisestä. Mikään ei enää yl-
lätä meitä. Epävarmuuden vallitessa politiikas-
sa, taloudessa ja jopa ihmissuhteissa mitään ei 
haluta enää ottaa vakavasti. Informaation ol-
lessa käden ulottuvilla jatkuvasti, myös maail-
man kauheudet ja vääryydet ovat tulleet meitä 
lähemmäs. Ironiaa pidetäänkin eräänlaisena 
suojautumiskeinona vaikeita asioita kohtaan. 
Yleinen ilmapiiri kannustaa siihen, että kaikes-
ta voi ja pitääkin vitsailla. Kaaoksen keskellä 
haavoittuvuus ja herkkyys pyritään peittämään 
mustan huumorin viitalla. Asioista suoraan ja 
vilpittömästi puhumista pidetään naivina ja 
hiukan yksinkertaisena, toisinaan suorastaan 
typeränä. ”Ironia on naamio näissä jatkuvissa 
naamiaisissa, joissa saatamme koska tahan-

sa jäädä kiinni huonosta maustamme, tavan-
omaisuudestamme tai tyhmyydestämme.”10 

Toisin sanoen; mitä monimutkaisempi ja ove-
lampi ironinen kudelma on saatu aikaiseksi, 
sen älykkäämmiltä, vahvemmilta ja tietoisem-
milta me vaikutamme yleisöllemme.

Kysymys kuuluukin kenelle me näitä nokke-
luuksien verkkoja kudomme? Ovatko ne sit-
tenkään tarpeellisia? Työni edetessä tulin sii-
hen tulokseen, että sosiaalinen mielentilamme 
on parhaillaan murroksessa. Osa sinnittelee 
vielä ironian keveän kuplivissa syvyyksissä, 
mutta edelläkävijät ovat jo suunnanneet kat-
seensa ja asemoineet ajatuksensa ironiaa seu-
raavaan aikaan, suoruuden ja läpinäkyvyyden 
post-ironiseen mielentilaan. 

”Nothing will ever surprise us”

10 Stiller, Ruben. 2011.

Kuva 11  Valokuvaaja Terry Richardsonin mainos vaatemerkki Sisleylle.
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OSA 2post-ironia
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Kuva 12  Törmäys.

Henrik Vejlgaardin mukaan trendien vaihtumi-
sessa on nähtävissä tietty kaava; heiluri joka 
heiluu vastakkaisten tyylien ääripäiden välillä. 
Kun tietty suuntaus on saavuttanut valtavirran 
suosion, trendsetterit kyllästyvät ja kiinnostu-
vat täysin vastakkaisesta ilmiöstä.11 

Ironiaa, tämän hetkistä maailman tilaa ja yleis-
tä ilmapiiriä tutkiessani aloin vähitellen tulla 
siihen tulokseen, että ironian aikakausi yleistä 
ilmapiiriä hallitsevana ilmiönä alkaa olla ohi. 
Ironian kulkiessa suuntaan, jossa mistään ei 
voi olla enää varma ja jossa mihinkään lau-
suntoon ei voi enää luottaa, luo ironiaähkyn. 
Olemme saaneet yliannostuksen ironiaa. Se 
on mennyt yli äyräiden. Ironia ei olekaan enää 

Vastatrendi ironialle
Opinnäytteeni toinen osa käsittelee päätelmiäni ironian aikakauden heiken-
tymisestä ja siirtymistämme ironian vastatrendiin post-ironiseen aikaan, jota 
kuvailisin muun muassa suoruuden, aitouden, avoimuuden ja post-ironisen 
ajan suunnannäyttäjien, modernien hippien ajaksi.  

pelkästään hauskaa ja nokkelaa, vaan turhan 
monimutkaista yritystä päteä omalla älykkyy-
dellään ja suorastaan kieroa ja pettävää. Sen 
tilalle on nousemassa vastakkainen ilmiö, niin 
sanottu vastatrendi; ironian jälkeinen aika eli 
post-ironia, jossa ironian kerroksellisuus ja 
monimutkaisuus siirtyvät taka-alalle ja niiden 
tilalle parrasvaloihin nousevat suoruus, selkeys 
ja yksinkertaisuus.

11 Vejlgaard, Henrik. 2008. s.20-21
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Ironian täyteinen maailma alkoi huumorista 
huolimatta tuntua kylmälle ja kovalle teesken-
telyn näyttämölle. Keskustellessani muutamien 
henkilöiden kanssa aiheen tiimoilta törmäsin 
siihen, kuinka ironian ylitse pursuaminen aihe-
uttaa ärsytystä ja jopa henkistä pahoinvointia 
herkimmille. Keskusteluista kävi ilmi ironiaan 
väsyminen ja muutoksen kaipuu. Oltiin väsy-
neitä etsimään kaikesta salattuja merkityksiä ja 
oikeita tarkoitusperiä. Ironia ei jaksanut enää 
edes naurattaa. Ironiasta oli tullut useiden mie-
lestä väsynyt pyrkimys nokkeluuteen.

Tutkimuksissani törmäsin amerikkalaisen Jede-
diah Purdyn esseekokoelmaan ”For common 
things, Irony, Trust and Commitment in Ameri-
ca Today” (1999), joka julkaisuajankohdastaan 
huolimatta tuntuu edelleen ja varsinkin nyt tä-
män päivän Suomessa erittäin ajankohtaiselta 
ja tuoreelta. Purdy kuvaa esseekokoelmaansa 
”yhden nuoren miehen rakkauskirjeeksi maa-
ilman mahdollisuuksille” (kirjoittajan suomen-
nos). ”If it is difficult to speak earnestly of per-
sonal matters, to speak earnestly about public 
issues seems perverse: not only naive, but 
wrongly or confusedly motivated.(...)We need 
to understand today’s ironic manner. There is 

something fearful in this irony. It is a fear of bet-
rayal, disappointment, and humiliation and a 
suspicion that believing, hoping and caring too 
much will open us to these. Irony is a way of 
refusing to relay on such treacherous things.”12 

Post-ironia toimii ikään kuin vastaiskuna skep-
tisyydelle ja kyynisyydelle. Rehellisyys, aito-
us, vilpittömyys, avoimuus ja suoruus luovat 
post-ironisen ajatusmaailman pohjan. Itsensä 
nolaamisen pelko saa ihmiset karttamaan pyy-
teetöntä ja avointa itsensä ilmaisua. On hel-
pompaa suojata itsensä ja herkimmät ajatuk-
sensa kerroksella ironiaa. Ironisten lasien läpi 
katsellessa juuri nämä edellä mainitut käsitteet 
näyttäytyvät ärsyttävinä, hiukan säälittävinä 
ja lapsellisen naiiveina. Ironian parhaita ys-
täviä ovat tieto ja epäily. Kirosanoja ironialle 
ovat muun muassa viattomuus, puhtaus, vil-
pittömyys, aitous ja kilttiys, jotka kuulostavat 
varmasti imelältä, äitelältä, romanttisen nos-
talgiselta, naurettavan teennäiseltä ja ehdot-
tomasti myös typerältä ironisesti tarkasteltuna. 
Post-ironisten arvojen ja ilmiöiden nousun voi 
päätellä johtuvan ihmisten aitouden ja rehelli-
syyden kaipuusta. 

Post-ironia
Mitä pidemmälle kuljin ironian viitoittamaa tietä, sitä paremmalta ja suoras-
taan lohduttavammalta alkoi tuntua post-ironian käsite.

12 Purdy, Jedediah. 1999.

Usein ajatellaan, että historialliset tapahtumat 
vaikuttavat siihen, millaiset ilmiöt nousevat 
pintaan ja miten ihmiset tulevat ajattelemaan 
asioista. Kirjassaan Mood Matters (2010) John 
Casti esittää teorian jonka mukaan asia olisikin 
päinvastoin. Castin mukaan yhteiskunnan sosi-
aalinen mieliala tai mielentila vaikuttaa siihen 
mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Eli 
miten ihmiset ajattelevat ja minkälaiset ilmiöt 
ja esimerkiksi arvot nousevat pinnalle, muok-
kaavat sen, mitä tulevaisuudessa tulee tapah-
tumaan. Castin mukaan tapahtumien vaikutus 
sosiaaliseen mielentilaan on minimaalinen. 

Itse uskon molempien, sekä sosiaalisen mie-
lentilan, että merkittävien tapahtumien yhtei-
seen vaikutukseen tulevaisuuden hahmottumi-
sessa. Mielestäni ihmisten yleisten arvojen ja  
ajattelutapojen merkitystä ei tule väheksyä, jo-
ten on hyvinkin mahdollista, että niin sanotul-
la sosiaalisella mielentilalla on huomattavan 
suuri vaikutus tuleviin tapahtumiin. Vuoden 
2001 New Yorkin 9/11 pommi-iskujen jälkeen 
useat tahot julistivat, että ironian aika-kausi on 
nyt virallisesti ohi.13 Uskottiin, että tämänkal-
tainen tragedia pyyhkii ironian kertaheitolla 
pois, mutta toisin kävi. Ironian katoaminen 

muun muassa amerikkalaisesta mediasta oli 
vain hetkellistä. Ajattelutapojen muutokset 
vaativat pidemmän ajan toteutuakseen, eivät-
kä yksittäiset, vaikkakin traagiset tapahtumat 
voi muutoksen asteittaista kehitystä juurikaan 
vauhdittaa. Teoria sosiaalisesta mielentilasta 
ja sen vaikutuksesta tukee myös post-ironisten 
arvojen nousua. Kollektiivinen post-ironinen 
mieliala alkaa nyt vasta vallata suurempaa 
kansanosaa. Sosiaalisen mielialan muokkau-
tuessa alkavat muutokset näkyä myös konk-
reettisissa asioissa ja tapahtumissa. Modernien 
hippien aika on alkamassa.

13 Casti, John L. 2010.

Kuva 13  Yhdessä / yksin.
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Ja kuten edellisellä kerralla melkein puoli vuo-
sisataa sitten, tälläkin kertaa hipit nousevat vii-
leän ironisten tyyliniekkojen, hipstereiden jäl-
kimainingeissa. Tällä kertaa tosin aikaväli on 
kapeampi kuin edellisen hipsteriaikakauden 
kolmikymmenvuotinen muuttuminen hippien 
aikakauteen 1900-luvulla. Kuten H. Vejlgaard-
kin kirjassaan The Anatomy of a Trend toteaa; 
globalisaatio ja internet ovat muuttaneet tren-
dien leviämisen ja suuntauksesta toiseen siir-
tymisen vauhdin aivan uusiin lukemiin viime 
vuosikymmeninä.

Hipsterit ja hipit
Termi hippie (engl.) pohjautuu sanaan hips-
ter (engl.). Hipster-käsite syntyi Amerikassa 
1940-luvulla jazz-musiikin suosion levittäy-
tyessä valkoihoisten keskuuteen. Hipstereiksi 
nimitettiin valkoihoisia musiikinystäviä, jotka 
innostuivat siihen asti pääasiassa afroamerik-
kalaisten musiikkina pidetystä jazzista. Hips-
terit alkoivat omaksua jazz-muusikoiden elä-
mäntyyliä rennon tyylikkäästä pukeutumisesta 
asenteeseen ja puhetyyliin asti.14

Hipstereiden jälkimainingeissa 1960-luvulla 
tulivat hipit. Yhdysvalloissa ja siellä erityisesti 

Kalifornian osavaltiossa alkoi 60-luvun puo-
lessa välissä kasvattaa suosiotaan nuorisokult-
tuuri, jonka tunnusmerkkeihin ja ideologiaan 
kuului muun muassa pasifismi, ydinaseiden 
ja Vietnamin sodan vastustus, suvaitsevaisuus 
erilaisuutta kohtaan, kapinointi keskiluokkaa 
ja konservatiivisia arvoja kohtaan, vaikuttei-
den hakeminen itämaisten uskontojen filo-
sofioista, seksuaalinen vapaus, vegetarismi, 
ympäristöystävällisyys ja ekologisuus. Kysei-
sen ajan hippikulttuuriin kuului olennaisena 
osana myös huumeet, ja varsinkin pyrkimys 
”tajunnan laajentamiseen” keskushermostoon 
vaikuttavilla aineilla. Rauha, rakkaus ja hen-
kilökohtainen vapaus muistetaan 60- ja 70-lu-
kujen hippifilosofian kantavina teemoina.15 

Ensimmäisen kerran hippie-termiä käytettiin 
painettuna vuonna 1965 artikkelissa ”A New 
Haven for Beatniks” artikkelin kirjoittajan 
Michael Fallonin toimesta.16

Vanhojen tyylisuuntauksien uudelleen suosi-
oon nousu on tunnettu fakta erityisesti muoti- 
ja muotoilumaailmassa. Inspiraatiota haetaan 
säännöllisesti jo kerran huippunsa nähneistä 
trendeistä ja villityksistä. Samanlaista vanhan 
kierrätystä löytyy miltä tahansa alalta. Vanhat 
tyylit, ideat, jopa arvot ja elämäntavat tode-

Modernit hipit
Historialla on tapana tietyssä määrin toistaa itseään. Historiaan ja omiin ha-
vaintoihini tukeutuen väitänkin, että modernit 2000-luvun hipit elämäntyy-
leineen ja arvoineen tekevät tuloaan.

14 Broyard, Anatole. 1948.
15 Kennedy, Gordon & Ryan, Kody. 2003.
16 Tompkins, Vincent. 2001.

taan uudelleen käyttökelpoisiksi ja mahdolli-
sesti jopa paremmin aikaan sopiviksi kuin en-
simmäisellä tai toisella esiintymiskaudellaan. 
Myös hippiaatteen ensimmäisten versioiden 
ajatellaan olleen vallalla jo antiikin Kreikassa 
hellenistisen filosofian koulukuntaan kuuluvi-
en Kyynikoiden keskuudessa. Kyynikot koros-
tivat filosofiassaan muun muassa paluuta luon-
toon ja yksilön vapautta.17

Geologi M. King Hubbertin ennustus jo vuo-
delta 1956 öljyn ja sitä kautta energian ja 
luonnonvarojen hupenemisesta maailmasta 
ennustelee muun muassa kulutuspohjaisen 
talouden kutistumista, lentomatkustamisen ja 
muun kaukomatkustamisen hiipumista ja sitä 
kautta myös globalisaation vähenemistä.18 
Tämän kaltainen länsimaisen ihmisen elinpii-
rin pienentyminen ja paikallistuminen osuisi 
selkeäsi yksiin post-ironisen ajatusmaailman 
kohderyhmäksi luomani modernien hippien 
leviämisen kanssa. 

Modernien hippien elämäntapa kuuluttaa 
muun muassa juuri kulutukseen pohjautu-
van talouden pienentämisen ja aineettoman 
pääoman perään, sekä paikallisen yhteisön 
tiiviimmän yhteistyön ja paikallisten raaka-

aineiden hyödyntämisen puolesta. Tämän päi-
vän moderni hippi taistelee rauhan, rakkauden 
ja vapauden vuoksi aivan kuten hänen sielun-
veljensä tai –siskonsa melkein puoli vuosisa-
taa sitten. Hän kapinoi konservatiivisia arvoja 
vastaan, vaatii tasa-arvoa ja liputtaa kestävän 
kehityksen ja ympäristön puolesta. Toisin kuin 
70-luvun kukkaissukupolvi, hän ei laajenna ta-
juntaansa kemikaaleilla, vaan joogalla ja me-
ditaatiolla. Päinvastoin, tämän päivän moderni 
hippi ei mielellään laita kehoonsa minkäänlai-
sia ylimääräisiä kemikaalikoktaileja ja valitsee 
tarkkaan käyttämänsä ravinnon, kosmetiikan ja 
muut kulutushyödykkeet. Moderni hippi rakas-
taa puhdasta lähiruokaa, perhettään ja omaa 
yhteisöään ja tunnetta siitä, että pystyy vaikutta-
maan omaan pieneen elinympäristöönsä omilla 
teoillaan.

17 Time Magazine. 1967.
18 Casti, John L. 2010. s.163

Kuva 14  70-luvun hippejä. Kuva 15  Harry ”The Hipster” Gibson oli ensimmäisiä 
hipstereitä 40-luvulla.
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Kuva 16   Kuvasarjasta The New Gypsies, Iain McKell.

Termi lifestyle esiintyi ensimmäisiä kertoja 
englannin kielessä 1920-luvun tienoilla, mutta 
sen yleistyminen jokapäiväiseen käyttöön kesti 
useita vuosikymmeniä 1970-luvulle asti. Vuo-
sikymmenten saatossa termin suosio on kasva-
nut ja käyttö lisääntynyt huomattavasti. Lifes-
tyle-sanan merkitys on laajentunut vähitellen 
kattamaan koko elämän kirjon intohimoisista 
matkailuharrastuksista seksuaalikäyttäytymi-
seen ja tänä päivänä termiä käytetään sujuvas-
ti puhuttaessa mitä erilaisimmista elämään ja 
erityisesti kulutustottumuksiin ja -valintoihin 
liittyvistä asioista. Yksi varhaisimmista sosio-
logeista, saksalainen Max Weber, määritteli 
1904 julkaistussa tutkimuksessaan The Pro-
testant Ethic and the Spirit of Capitalism elä-
mäntavan, engl. the way of life, tarkoittamaan 
henkilön itsensä harjoittamaa jokapäiväisen 
elämänsä järjestelmällistä organisointia.19

Seuraavaksi esittelen kaksi luomaani fiktiivis-
tä versiota moderneista hippiyhteisöistä, jotka 
johdattelevat post-ironisten arvojen tämän het-
kiseen toteutumiseen ja tulevaisuuden suunta-
viivoihin. Yhteisöllisyys on yksi avainsanoista 
moderneista hipeistä puhuttaessa. Moderni-
en hippien yhteisöt koostuvat perheen lisäksi 

joukosta läheisiä ja samoin ajattelevia ystäviä 
ja tuttavia. Modernien hippien elämäntyylit 
usein vaativatkin jonkinlaista yhteisöä tuek-
seen toteutuakseen ja toimiakseen. Hidasta-
jat,  eli elämässään olennaiseen keskittymään 
pyrkivät modernit hipit ovat yhteiskunnallisesti 
muutoksenhaluisia anarkisteja. Lempeämmät 
Kulkurit, eli vaeltelevat modernit hipit eivät ole 
niin äänekkäitä ja äärimmäisiä kuin Hidasta-
jat, vaan pikemminkin hyväntahtoisen suvait-
sevaisia maailmanmatkaajia. Yksi Hidastajia ja 
Kulkureita erottava tekijä on juuri se, että Hi-
dastajat pysyvät fyysisesti paikoillaan, Kulkurit 
taas nimensä mukaisesti vaihtavat jatkuvasti 
olinpaikkaansa. Hidastajat ovat tiukasti sitou-
tuneita asuinpaikkaansa yhä paksumpia juuria 
kasvattaen, eivätkä edes juurikaan matkustele 
jo ekologisista syistä, kun taas Kulkureita mi-
kään ei saa pysymään paikoillaan. Ensimmäi-
seksi esittelen Hidastajat, heidän modernit 
kommuuninsa, sekä huolellisen suhtautumi-
sensa ruokaan.

Post-ironisia arvoja ja ilmiöitä
Seuraavaan osioon olen koonnut havaitsemiani muutoksia, arvoja ja ilmiöi-
tä, jotka mielestäni ilmentävät vähitellen voimistuvia merkkejä post-ironisen 
ilmapiirin ja modernien hippien arvojen leviämisestä yhteiskunnassamme. 
Skenaarioni liittyvät vahvasti elämäntyyleihin, joten ennen konkreettisempia 
esimerkkejä post-ironisen ajan suuntaviivoista määrittelen käsitteen lifestyle, 
eli elämäntapa tai elämäntyyli.

19 Vejlgaard, Henrik. 2010. s.26-29
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Kuva 17  Luomuvihanneksia. 

Hidastajien ideologian perustan luovat voi-
makkaat eettiset arvot ja heidän elämänta-
paansa kuuluu tiukka kuri. He ovat kuin vih-
reiden arvojen ja ekologisuuden puolesta 
taisteleva armeija. He käyttävät liikkumiseen 
pelkästään omia jalkojaan tai apuvälineenään 
polkupyörää. Polkupyörällä he matkustelevat 
myös ulkomailla, jos joskus harvoin kokevat 
oman maansa rajojen yli liikkumisen tarpeel-
liseksi. Hidastajat ovat pääasiassa kasvissyöjiä. 
He syövät luomu- ja lähiruokaa ja pyrkivät 
itse kasvattamaan tarvitsemansa vihannekset 
joko talojensa katoilla tai esimerkiksi vaate-
komeroissaan. Hidastajat karttavat kaikkia li-
säaineita ja kemikaaleja, eivätkä halua laittaa 
kehoonsa mitään ylimääräistä. Sairauden iski-
essä he lääkitsevät itsensä kasvattamillaan tai 
keräämillään yrteillä ja muulla homeopatialla. 
Hidastajat jakavat kaiken yhteisönsä kesken, 
mutta pyrkivät silti säilyttämään yksilöllisyy-
tensä.

Modernit kommuunit 
Pääkaupunkiseudun rakennuspolitiikassa on 

viime aikoina ollut havaittavissa modernien 
hippien ja Hidastajien ideologiaa. Esimerkkinä 
tästä mainitsen Helsingin Jätkäsaareen suun-
nitteilla olevan, Koti kaupungissa ry:n alulle 
paneman idean yhteisöllisestä kerrostalos-
ta. Suunnitelmissa on rakennuttaa talo, jossa 
omien asuntojensa lisäksi asukkailla on paljon 
yhteisiä tiloja, joihin kuuluvat muun muuassa 
yhteinen keittiö, ruokailutila, saunaosasto ja 
viherhuone.20 Yhteisölliset talot ovat suhteelli-
sen uusi asia Suomessa, mutta muissa pohjois-
maissa, esimerkiksi Ruotsissa, tämän kaltainen 
rakentaminen on ollut pinnalla jo pidemmän 
aikaa. Erityisesti vanhemman, eläkeikää lä-
hestyvän väestön keskuudessa yhteisöllisestä 
asumisesta on tullut kiinnostava vaihtoehto 
palvelutaloille ja vanhustentaloille. Kiinteän 
yhteisön avulla itsenäisesti asuminen pidem-
pään on mahdollista. 

Nyt kuitenkin myös nuorempi väestö on alka-
nut kiinnostua yhteisöllisen asumisen tuomista 
ekologisista ja sosiaalisista hyödyistä. Tällaisis-
sa niin sanotuissa moderneissa kommuuneissa 
jaetaan yhteiset tilat ja yhteiset kulut, ja toi-

Hidastajat
Hidastajien yhteisö on syntynyt joukosta downshiftaajia, eli työnteon vähentä-
jiä ja kulutuksen karsijoita, jotka sanoivat itsensä irti päivätyöstään ja vuoden 
maaseudulla vanhoissa koulu- ja asemarakennuksissa hiljennyttyään tuuma-
sivat, että hidastaa voi ja kannattaa myös kaupungissa. He muuttivat takaisin 
keskelle raitiovaunukiskojen kirskuntaa ja alkoivat kasvattaa vähitellen omaa 
hidastajien yhteisöään. 

20 www.hemistan.fi
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saalta myös ilot ja surut. Energian ja ympäris-
tön kulutus pienenevät ja samalla sosiaaliset 
tukiverkot lujittuvat yhteisön sisällä. Suomalai-
sen perhekäsityksen kutistumista koskemaan 
pelkkää ydinperhettä (vanhemmat ja heidän 
yhteiset lapsensa) on kritisoitu paljon ja moder-
nien kommuunien leviäminen olisikin terve-
tullut vastaisku tämän kaltaiselle sosiaaliselle 
eristäytymiselle. Moderneissa kommuuneissa 
perhekäsitys laajentuisi kattamaan verisukulai-
suuden lisäksi myös ystävyyssuhteet. Tällaisiin 
moderneihin kommuuneihin myös Hidastajat 
mielellään rakentaisivat pesänsä.

Kaupunkiviljely
Tulevaisuuden moderneihin kommuuneihin, 
eli yhteisöllisiin kerrostaloihin kuuluisi oleelli-
sena osana yhteisen saunan ja oleskelu- ja har-
rastustilojen lisäksi yhteinen puutarha, esimer-
kiksi kerrostalon katolle rakennettu puutarha, 
jossa talon väki voisi viljellä muun muassa pe-
rusvihanneksensa. Kattopuutarhat ovat lisään-
tyneet viime vuosina huomattavasti New Yorkin 
kaltaisissa suurkaupungeissa, joissa lähiruoan 
suosio kasvaa, mutta tiiviin rakentamisen ta-
kia ei puutarhoille ole muuta vaihtoehtoista 
kasvupaikkaa kuin talojen katot. Tuoreiden ja 
edullisempien vihannesten toivossa ihmiset 
viljelevät katoillaan ruokaa omaan käyttöön-
sä.21 Helsingissä viljely onnistuu toistaiseksi 
maan tasollakin ja Helsingissä yhteisöllistä 
kaupunkiviljelyä on harjoitettu muun muassa 
ympäristöjärjestö Dodo ry:n aloitteesta. Yhtei-

söjen, kuten esimerkiksi Hidastajien omat hyö-
tykasviviljelmät olisivat seurausta tämän ajan 
yhä kasvavasta kiinnostuksesta kasvissyöntiin, 
sekä luomu- ja lähiruokaan. 

Hidastajat ovat siis pääasiassa kasvissyöjiä ja 
syövät lihaa ainoastaan jos ovat itse tappaneet 
kyseisen eläimen. Tämän takia Hidastajat ovat 
maaseudulla hiljentyessään myös opetelleet 
metsästämään, nylkemään ja käsittelemään 
lihaa. Kaupungeissa Hidastajat metsästävät 
esimerkiksi citykaneja tai lokkeja. Hidastajat 
myös kalastavat, mutta ainoastaan onkimal-
la tai virvelöimällä ja keskittyvät saaliissaan 
mielellään niin sanottuihin roskakaloihin, esi-
merkiksi särkeen, ahveneen ja lahnaan. Hidas-
tajien ruokatottumukset muuttuvat sesongin 
mukaan. Marjastus ja sienestys ovat pitkästä 
aikaa nousussa myös nuorempien sukupolvien 
parissa ja Hidastajatkin täyttävät syksyisin ko-
meroitaan täysinäisillä hillopurkeilla ja kuiva-
tuilla metsäsienillä. Ruoan viljelyyn ja hankin-
taan menee Hidastajilta paljon aikaa, mutta he 
eivät käykään joka päivä töissä, vaan tekevät 
töitä ainoastaan tarvittaessa esimerkiksi tekno-
logian tai journalismin parissa freelencerina. 
Työt he voivat hoitaa usein etätöinä kotoa kä-
sin, joten samalla he voivat huolehtia viljelyk-
sistään ja muista aikaa vaativista asioista. 

21 www.kaupunkiviljely.fi

Kuva 18  Viljelyä omiin tarpeisiin.

Kuva 20  Espanjalainen sisustuslehti Apartamento pyrkii 
esittelemään koteja aidoimmillaan. 

Kuva 19  Jalat.

Kuva 21  Eat & Joy Maatilatori oli ensimmäisiä pelkästään 
luomu- ja lähiruokaan keskittyviä kauppoja Helsingin kes-
kustassa.
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Kulkurit eivät matkustele huvin vuoksi, vaan 
heillä on selkeä vakaumus ja päämääränä aut-
taa mahdollisimman montaa ihmistä ympäri 
maapallon. Samalla he toki ravitsevat omaa 
vieraiden kulttuurien ja uusien kokemusten 
nälkäänsä. Heidän yhteisöönsä kuuluu mui-
den kaltaistensa kulkureiden ohella kokonai-
nen maapallo. Kulkurit ovat ammatillisesti 
moniosaajia ja taitavat työt viininviljelystä 
graafiseen suunnitteluun. Länsimaiden yltäkyl-
läisyydessä kasvaneet Kulkurit potevat kroo-
nista maailmantuskaa ja pyrkivät lievittämään 
sitä työskentelemällä esimerkiksi luomuviljel-
millä ja humanitaarisissa töissä usein pelkällä 
ruoka- ja majoituspalkalla. He ovat todellisia 
sopeutujia, sulautujia ja hetkessä eläjiä. Myös 
Kulkureille luomu- ja lähiruoka ovat lähellä sy-
däntä, mutta he eivät ota ruokaa aivan niin va-
kavasti kuin Hidastajat. He elävät ja siten myös 
syövät maassa maan tavalla.

Kulkureiden elämässään kohtaamat hankaluu-
det liittyvät vahvasti sitoutumiseen. Heidän 
elämäntapansa on sidoksissa vaeltamiseen ja 
paikasta toiseen siirtymiseen. Kulkurit saavat 
virtansa uutuuksista, mutta materian sijaan he 
kuluttavat uusia kokemuksia. Uudet ihmiset, 

Kulkurit
elämykset ja maisemat täyttävät heidän uu-
tuudenkaipuunsa. Kulkurit eivät osaa pysähtyä 
kuin hetkeksi. Sana vakituinen herättää heissä 
vain ahdistusta ja levottomuutta, oli kysees-
sä sitten vakituinen työpaikka, asuinpaikka 
tai ihmissuhteet. Kulkurit eivät halua omistaa 
mitään, eivätkä myöskään halua, että joku tai 
jokin omistaa heidät. Kulkurit ovatkin matkoil-
laan tulleet siihen tulokseen, että kulutuksen 
kasvuun ja materian omistamiseen pohjautuva 
yhteiskuntamme kaipaisi radikaalia muutosta. 

Aineeton pääoma ja omistaminen
Viimeisen muutaman vuoden sisällä Suomes-
sakin on noussut pinnalle kaksi yksityiskoh-
diltaan erilaista, mutta arvoiltaan jokseenkin 
saman henkistä  talouteen liittyvää kansanlii-
kettä. Molemmat liikkeet liputtavat mielestäni 
post-ironisen aikakauden arvojen puolesta. 
Toinen niistä on Zeitgeist (suom. ajan henki) 
-liike, joka tähtää rahattomaan yhteiskuntaan 
ja resurssipohjaiseen talouteen. Lyhyesti mää-
riteltynä resurssipohjainen talous tarkoittaa, 
että talouden perustana olisi käytettävissä ole-
vien resurssien ekologinen hyödyntäminen, ei 
raha tai kilpailu. Suomen Zeitgeist-liike kertoo 

Kulkurit ovat Hidastajiin verrattuna lempeitä ja avarakatseisia, paikallaan py-
syvien Hidastajien vastakohtia; vaeltelevia maailmankansalaisia. Moderneilla 
kulkurihipeillä on turvallinen tukikohta jossain päin maailmaa, mutta suu-
rimman osan ajastaan he ovat aina matkalla jonnekin. 

pyrkivänsä herättelemään ihmisiä tämän ajan 
henkeen ja kehoittaa ihmisiä pohtimaan arvo-
jaan ja kyseenalaistamaan muun muassa rahan 
mahdin ja rahan onnellisuuden lähteenä.22

Toinen post-ironian aikakauden kansanliike 
on nimeltään Degrowth, joka suomennettuna 
tarkoittaa muun muassa talouslaskua tai kas-
vun pysäyttämistä. Degrowth on poliittinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen liike, joka kan-
nattaa tuotannon ja kulutuksen vähentämistä 
eli talouden kutistamista. Degrowth-liikkeen 
päämääränä on onnellisuuden lisääminen 
ei-kulutuksellisin keinoin: jakamalla työtä, 
kuluttamalla vähemmän ja käyttämällä aikaa 
esimerkiksi kulttuuriin, perheeseen ja yhtei-
söön.23 Molemmat liikkeet painottavat sano-
massaan aineettoman pääoman arvoa, ekolo-
gisuutta, sekä jakamisen ja  yhteisöllisyyden 
merkitystä. 

Vähitellen tapahtuva muutos työkulttuurissam-
me itseasiassa selkeästi tukee edellä mainittu-
jen liikkeiden sanomaa. Muutos, jonka suunta-
na on vakituisten työsopimuksien katoaminen, 
määräaikaisuuksien ja pätkätöiden lisääntymi-
nen ja yksittäisten ihmisten taloudellisen epä-
varmuuden kasvu ei voi muuta kuin vähentää 
vakituisen työn ja pitkän uran tavoiteltavuutta. 
Modernissa työkulttuurissa avainsanoja ovat 
epävarmuus ja siihen sopeutuminen ja silloin 
erittäin loogista ja stressittömämpää on alkaa 
tavoitella elämänsä johtotähdiksi toisenlaisia 
arvoja kuin suuri materiaalinen omaisuus ja 

pitkä uraputki. Tämän päivän ja tulevaisuuden 
hipit, Kulkurit ja Hidastajat, tekevät töitä vain 
juuri sen verran kuin tarvitsevat selviytyäk-
seen. Suurimman osan yhä arvokkaammaksi 
kokemastaan ajasta he haluavat sijoittaa per-
heeseensä, läheisiinsä ja itselleen tärkeisiin 
asioihin. He eivät tarvitse suuria rahamääriä 
omistaakseen asioita tai toteuttaakseen itse-
ään, sillä lähes kaiken tarvitsemansa he voivat 
myös lainata, vuokrata tai jakaa yhteisönsä 
kanssa. 

Omistamisen merkityksen muutokset
Kulutuksen normit tulevat muuttumaan tule-
vaisuudessa. Muutos tulee olemaan niin suu-
ri, että on sanomattakin selvää, että se tulee 
muuttamaan myös yritysten toimintaa suuresti, 
mutta opinnäytteessäni perehdyn kuluttamisen 
ja omistamisen muutokseen sen laajuudesta 
johtuen pääasiassa kuluttajan näkökulmasta. 
Suurten ikäluokkien jälkeiset sukupolvet ei-
vät ole joutuneet elämään puutteessa ruoan 
tai materian suhteen kuten vanhempansa tai 
iso-vanhempansa. Päinvastoin materiaa on 
ollut yllin kyllin taloudellisista taantumista 
huolimatta ja siihen on jo ehditty kyllästyä-
kin. Ekologisen kuluttamisen tiedostus kasvaa 
ja ihmiset alkavat kyseenalaistaa omistamisen 
tärkeyttä. Tästä antaa viitteitä muun muassa 
kansainvälisesti laajaa kiinnostusta herättäneet 
henkilökohtaisen tavaramäärän vähennyspro-
jektit. Esimerkkinä edellä mainitusta amerikka-
lainen Dave Bruno, joka pyrkii vähentämään 

22 www.zeitgeist.fi
23 www.degrowth.fi

Kuva 22  Hidastajat suosivat polkupyörää. Kuva 23  Kulkurit junailevat. 
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omaisuutensa sataan asiaan ja on saanut pro-
jektilleen useita seuraajia ympäri maailman 
nettisivujensa kautta.24

Ihmiset alkavat hiljalleen päästä yltiöpäisestä 
omistamisen halustaan eroon ja keskittyvät sen 
sijaan jakamiseen. Varmaa on se, että edelleen 
tullaan himoitsemaan jotakin uutta ja erilaista. 
Kulkurit satsaavat uutuuden kaipuussaan elä-
myksiin ja ihmissuhteisiin. Hidastajia tyydyt-
täisi myös perinteisempi materia, esimerkiksi 
uusi mekko tulossa oleviin juhliin tai vaihtelu 
olohuoneen sisustukseen, mutta riittää, että 
tuote on käyttäjälle itselleen uusi. Se voi olla 
jollekin toiselle vanha. Vauhdin kasvaessa mil-
tei kaikessa, myös kyllästymisen nopeus kas-
vaa. Samalla kuitenki ekologisen tiedostuksen 
lisääntyessä omatunto kolkuttelee kuluttajia. 
Säilyttääkseen uutuuksista ja vaihtelusta saa-
mansa mielihyvän samalla kuitenkin ympäris-
töä ajatellen, on ihmisten opittava jakamaan ja 
kierrättämään. Tavaroihin liittyvät kiintymys- ja 
omistussuhteet tulevat muuttumaan radikaalis-
ti ajan kuluessa.

Tästä aiheesta hyvänä esimerkkinä ja enna-
koijana muodin saralla mainitsen keväällä 
2010 Helsinkiin perustetun Vaatelainaamon 
ja sen esikuvat Tukholmasta. Vaatelainaamon 
ideana on, että vuosittaista jäsenmaksua vas-
taan jäsenet saavat lainata vaatteita, kenkiä 
ja asusteita omiin tarpeisiinsa samaan tapaan 
kuin kirjoja lainataan kirjastosta. Lainaamon 
asut kulkevat käyttäjältä toiselle; jäsenet saavat 

tyydytettyä vaihtelunhalunsa ostamatta mitään 
ikuista omaan vaatekaappiinsa ja vaatteiden 
käyttöikä ja kierto pitenee.25 Tästä kotikutoi-
sempi ja täysin ilman rahaa toimiva esimerkki 
on ystäväpiirien kesken harrastettavat niin sa-
notut vaatteidenvaihtoillat. Ryhmä ystäviä ja 
tuttavia kerääntyy jonkun ryhmän jäsenistä ko-
tiin. Jokainen tuo kotoaan vanhoja vaatteitaan 
ja asusteitaan, joille ei enää löydä käyttöä, 
ryhmä istuu iltaa ja samalla käy vaihtokauppaa 
vaatteistaan. 

Tulevaisuuden kuluttaja haluaa edelleen käyt-
tää laadukasta ja yksilöllistä tuotetta, mutta sitä 
ei ole enää välttämätöntä omistaa, vaan tuot-
teen voi yhtä hyvin lainata tai vuokrata. Ihmis-
ten omanarvontunto ei ole enää kiinni fyysi-
sen varallisuuden määrästä, sillä aineettoman 
pääoman arvostus tulee nousemaan. Henrik 
Vejlgaardin mukaan tänä päivänä ei enää juu-
rikaan ole mahdollista luokitella ihmisiä ulkoi-
sen olemuksen, esimerkiksi pukeutumisen tai 
asumisen mukaan, vaikka aikaisemmin nämä 
seikat kertoivat hyvinkin paljon asemastasi yh-
teiskunnassa ja elämäntyylistäsi.26 Koska nämä 
seikat eivät enää tulevaisuudessa tule kerto-
maan katsojalle ainakaan totuutta kantajas-
taan, niiden merkitys vähenee.   

Mainitsemani Vaatelainaamon kaltaiset vuok-
raamot ovat edelläkävijöitä vaatteiden jäl-
leenmyynnin joukossa, sillä uskon, että tu-
levaisuudessa kokonaiset tavaratalot tulevat 
muuttumaan suuriksi lainaamoiksi. Tällä 

24 www.guynameddave.com/100-thing-challenge 
25 http://www.nopsatravels.com/nopsa/klubi/
26 Vejlgaard, Henrik. 2010.

Kuva 24  Christina Aguileran kenkäkaappi. Modernit hipit eivät tarvitse eivätkä halua samanlaista, vaan he mieluummin 
lainaavat uudet kengät juhlahetkiin.

hetkellä jo useassa tavaratalossa, hyvänä esi-
merkkinä Pariisin Galeries Lafayette, jossa se 
on ollut jo vuosikymmenen verran, on oma 
vintage-osastonsa, jolla myydään käytettyä, 
huolella valittua tavaraa. Suomessa suuret 
tavaratalot eivät ole vielä  ymmärtäneet läh-
teä tähän mukaan, mutta esimerkiksi Artekin 
vuonna 2007 lanseeraama ja syksyllä 2010 
runsaasti huomiota saanut 2nd cykle on hyvä 
esimerkki tulevaisuuden suunnasta. 2nd cycle-
projektissa Artek kerää vanhoja tuotteitaan ja 
myy ne sitten uudelleen ajan patinan ja edel-
listen käyttäjien tuoman tunnelman ja siitä 
syntyvän lisäarvon siivittämänä.27 Siitä askel 
eteenpäin on tuotteiden vuokraus. Sen lisäk-
si, että tuotteiden käyttäjältä toiselle uudelleen 

kierrättäminen lisää tuotteen käyttöikää, se 
on myös taloudellisesti kannattavaa. Kaikes-
sa yksinkertaisuudessaan tuotteen valmistaja 
maksaa valmistuskustannukset tuotteesta vain 
kerran, mutta tuotteen voi “myydä” uudelleen 
esimerkiksi vuokraustilanteessa lukemattoman 
monta kertaa. 

27 http://www.artek.fi/projects/otherprojects/61
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Avoimuus
Yhteisöllisyyden ja jakamisen lisäksi moder-
nit hipit kaipaavat maailmaansa rehellisyyt-
tä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Wikileaks 
on ollut yksi edelläkävijä tiedon avoimuuden 
puolesta puhujana ja käytännön toteuttajana 
2010-luvun alkuvuosina. Sen pyrkimykset tie-
don avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen on otettu 
janoisesti vastaan ympäri maailman ja vaikka 
suuri osa Wikileaksin kautta levinneestä tie-
dosta ei ole ollut kovinkaan merkittävää, on se 
silti varmasti tehnyt oman osuutensa esimer-
kiksi korruption vähentämisessä maailmasta. 
Pelon totuuden esiin tulosta luulisi hillitsevän 
ainakin osaa ahneista ajatuksista. Näin voisi ai-
nakin toivoa. Tiedon avoimuuden pyrkimyksiä 
nakertaa sensuuri, äärimmäisenä esimerkkinä 
tästä Kiinan hallituksen johtama nettisensuuri 
kansalaisilleen. Sensuuria saatetaan harjoittaa 
myös niin sanotusti hyvän asian puolesta. Täs-
tä kertoo Yhdysvalloissa keväällä 2012 hetken 
aikaa kehitteillä ollut SOPA(Stop Online Pira-
cy Act)-laki, joka huolehtisi tekijänoikeuslaeis-
ta ehkäpä sananvapauden kustannuksella.28 
Internet on kuitenkin ollut sananvapauden 
kannalta merkittävä keksintö, olisi sääli jos sitä 
nyt alettaisiin rajoittaa tekijänoikeuslakien var-
jolla. Tuore esimerkki internetin ja sosiaalisen 
median voimasta sanavapauden suhteen on 
Egyptin vallankumous vuodelta 2011. Internet 
on maailmanlaajuisena foorumina mahdollis-
tanut sen, että kuka tahansa voi tulla kuulluksi, 
niin hyvässä kuin pahassa. Tätä merkitsee (sa-
nan)vapaus.

Myös muotoilun saralla avoimuus on tällä het-
kellä nousussa. Esimerkiksi tuotantoprosessien 
läpinäkyvyys eettisyyden ja ympäristöystäväl-
lisyyden varmistamiseksi on nyt kovassa huu-
dossa. Toisenlaista, konkreettisempaakin avoi-
muutta on ilmestynyt näkyviin. Keväällä 2011 
ennakkoluulottomuudestaan tunnettu hollan-
tilainen muotoiluyritys Droog Design julkisti 
Milanon huonekalumessuilla uuden “Design 
for Download”-projektinsa, jonka pääajatuk-
sena on, että projektin kaikki designtuotteet 
ovat jollain lailla kuluttajien ladattavissa suo-
raan netistä korvausta vastaan. Lataus voi tar-
koittaa esimerkiksi tuotteen valmistamisohjeita 
kuluttajalle itselleen tai alihankkijalle toimitet-
tavaksi tai vaikkapa 3D-tulostustiedostoa.29 

Aikaisemmin niin sanottu avoin design on ollut 
tunnettu käsite pääasiassa ohjelmistosuunnit-
telun saralla avoimen lähdekoodin ja sovellus-
kehityksen puitteissa. Tällä hetkellä se nostaa 
yllättäin päätään perinteisenkin muotoilun 
edelläkävijöiden joukoissa. Avoin design on 
kuitenkin melko kyseenalainen ja ristiriitainen 
toimintatapa esimerkiksi tekijänoikeuksien ja 
muotoilusta elannon ansaitsemisen kannalta, 
kuten on havaittu esimerkiksi musiikkiteolli-
suudesta. Nähtäväksi jää mihin avoin design 
johtaa muotoilun parissa. Modernien hippien 
arvomaailmassa kuitenkin avoimuus voittaa 
ansiotulot.

28 http://sopastrike.com/
29 www.drooglab.com

Kuva 25  Hollantilaisen Droog Designin versio lipastosta.
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Kosketus ja lämpö
Nykyään melkein kaikki tieto alkaa olla avoin-
ta ja saatavilla yhdellä napin painalluksella. 
Kaiken voi halutessaan paikantaa ja olemme 
jatkuvasti saatavilla. Sekös vapauden ja vael-
tamisen puolesta liputtavia moderneja hippejä 
ja erityisesti Kulkureita ajoittain ahdistaa. Jat-
kuvasti käytettävissä ololla on myös huonot 
puolensa, pitemmän päälle se voi olla hyvin-
kin uuvuttavaa ja vangitsevaa. Siitä kertoo pik-
ku hiljaa suosiotaan kasvattaneet niin sanotut 
nettidieetit, eli teknologiatauot, joissa ihminen 
pitää hengähdystaukoa teknologiasta ja saa-
vutettavuudestaan irrottautumalla internetistä, 
matkapuhelimestaan ja muista laitteista tie-
tyksi ajaksi. Kulkureille yksi vaeltamisen vie-
hätyksistä piilee juuri mahdollisuudessa irrot-
tautua hyvällä tekosyyllä kaikista teknologian 
luomista, Kulkureiden mielestä keinotekoisista 
kontakteista. Tämän suuntainen toiminta tu-
lee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa ja 
irrottautuminen tulee olemaan ihmisille yhä 
haastavampaa sosiaalisen elämänkin pyöriessä 
yhä enemmän verkon varassa. Todennäköisesti 
tästä seurauksena syntyy anti-internetliikkeitä, 
jotka vastustavat kaikkea virtuaalista ja pyrki-
vät takaisin käsin kosketeltavaan konkretiaan 
ja ihmisten välisiin kasvotusten tapahtuviin 
kanssakäymisiin. Fyysisen kosketuksen puu-

te ja siitä syntyvä tyhjyyden kokemus ovat 
yksi tekijä post-ironian heräämiselle keskuu-
dessamme. Ihmisten lämmön ja kosketuksen 
kaipuu on jatkuvaa, eikä sitä voi virtuaalisesti 
korvata, vaikka kuinka painaisi tykkää-nappia.

Kuten edellä jo mainitsin, kosketuksen ja läm-
mön puute vaivaavat nyky-yhteiskuntaamme. 
Ironian aikakauden maailmassa ajatellaan, 
että jokaisen täytyy selvitä omin voimin. Ihmi-
nen on loppujen lopuksi yksin tässä maailmas-
sa, joten yksin täytyy myös pärjätä. Kirjassaan 
Aidosti kiltti Stefan Einhorn käsittelee yksilöl-
lisyyttä äärimmäisyyksiin korostavien länsi-
maiden kansalaisia vaivaavaa haluttomuutta 
tarjota apuaan tuntemattomille tai vältellä koh-
taamisia. Yleisellä paikalla sairaskohtauksen 
saaneen saattaa olla yllättävän hankala saada 
apua, varsinkin jos vaatetus sattuu olemaan 
hiukan epäsiisti. Vanhukset kuolevat yksin ja 
ehtivät muumioutua ennenkuin heidät löyde-
tään. On tottakai helpompaa ottaa etäisyyttä ja 
todeta, että se ei kuulu minulle. “Kun ihmisiltä 
kysyy, mikseivät he tee sitä, mikä vaikuttaa it-
sestään selvältä -mikseivät he osoita olevansa 
käytettävissä - he vastaavat varsin usein, että 
he eivät halua sekaantua toisten asioihin tai 
vaikuttaa uteliailta.”30

30 Einhorn, Stefan. 2010. s.82-83

Modernit hipit tuovatkin kuin tilauksesta vä-
littämisen ja läheisyyden takaisin ihmisten 
keskuuteen yhteisöllisyyttä korostavien elä-
mäntapojensa mukana. Hidastajat rakentavat 
modernien kommuuniensa avulla ympärilleen 
ydinperhettä laajempaa tiivistä yhteisöä. Kul-
kurit taas sitovat ihmisiä omaan maailmankan-
salaisten vaeltavaan yhteisöönsä Hidastajia 
löyhemmin, mutta ehdottomasti laajemmin. 
Hidastajat ja Kulkurit kaipaavat lämpöä ja in-
himillisyyttä päivittäiseen elämäänsä ja olisi-
vatkin ikionnellisia jos sattuisivat tapaamaan 
ruokaostoksillaan miehen nimeltä Jama Jama, 
johon törmäsin eräässä Hidasta Elämää-blogin 
artikkelissa. Jama Jama työskentelee suomalai-
sessa päivittäistavarakaupassa ja on yhdessä 
yrityksen kanssa lanseerannut idean niin sa-
notusta hitaasta kassasta. Hitaan kassan pää-
ajatuksena on antaa aikaa ja korostaa kanssa-
käymistä asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä. 
Hitaalla kassalla ei ole kiire siirtyä aina seu-
raavaan asiakkaaseen, vaan asiakaspalvelun 

ohessa on aikaa vaihtaa kuulumiset rauhassa ja 
rupatella niitä näitä. Erityisesti vanhukset ovat 
ottaneet ymmärrettävästi hitaan kassan omak-
seen, koska kaupassa käynti saattaa olla joil-
lekin ikävä kyllä päivän ainoa ihmiskosketus, 
mutta myös muilta asiakkailta on tullut hyvää 
palautetta ideasta. Uskon, että hitaan kassan 
konsepti leviää ajan myötä myös muille palve-
lualan sektoreille. Ihmisten välinen kanssakäy-
minen sekä läheisyyden ja kosketuksen lämpö 
korostuvat post-ironisella aikakaudella.31 

Hidastajien ja Kulkureiden moderni hippeys 
poikkeaa toisistaan , mutta silti niissä on ha-
vaittavissa samankaltainen post-ironinen vire 
ja perusperiaatteet. Yhteisöllisyys, lämpö, 
materialististen arvojen muuttuminen aineet-
toman pääoman arvostukseen, sekä halu vai-
kuttaa positiivisesti ympäristöönsä yhdistävät 
modernien hippien eri suuntiin levittäytyviä ja 
kasvavia yhteisöjä.

31 www.hidastaelamaa.fi 

Kuva 26  Kosketus.
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Kuva 27  Uudet kengät ja hillopurkki.

Ensisijaisesti määrittelen itseni muotoilijaksi, 
jonka erikoisosaaminen löytyy pinta- ja kuvi-
osuunnittelun alueelta. Olen aina ollut kiin-
nostunut mahdollisimman laaja-alaisesti kai-
kesta muotoilun ja taiteen saralla. Koen, että 
suunnittelijana vahvuuteni ovatkin avoimuus 
ja ennakkoluulottomuus uusia tekniikoita, 
materiaaleja ja ilmaisutapoja kohtaan. Olen 
tekstiilitaiteen opintojeni aikana opiskellut si-
vuaineet myös kuvituksesta, graafisesta suun-
nittelusta, sekä visuaalisesta journalismista. 
Koen, että kaikki opintoni tukevat laaja-alaista 
ammatillista osaamistani ja monialaisuuttani. 
Kuvallinen ja tarinallinen ilmaisu ovat vah-
vuuteni, ja pyrin töissäni yhdistämään tämän 
osaamisen kolmiulotteisiin materiaaleihin ja 
muotoihin. 

KUULA+JYLHÄ-yhteistyöstä 
Sukellukseni jalkinemuotoilun maailmaan 
alkoi syksyllä 2010, kun päätimme yhdessä 
jalkinesuunnittelija Marika Jylhän kanssa tar-
jota suunnitelmiamme Cheongju International 
Craft Biennale 2011 Between Tradition and 
Future-näyttelyyn. Marika Jylhä valmistui ke-
väällä 2010 Hämeen ammattikorkeakoulus-
ta jalkinemuotoilijaksi ja jatkaa parhaillaan 
opintojaan Tallinnan Taideakatemiassa mais-

terilinjalla nahka päämateriaalinaan. Olimme 
jo pitkään neuvotelleet Jylhän kanssa yhteis-
työstä ja suunnitelleet osaamistemme yhdis-
tämistä jalkineiden ja asusteiden muodossa, 
sillä kymmenvuotisen ystävyytemme aikana 
olemme havainneet kuinka mainiosti visuaa-
linen tyylimme ja ajatuksemme muotoilus-
ta kohtaavat ja tukevat toisiaan. Näyttelyyn 
valituksi tuleminen vihdoin potkaisi yhteis-
työmme käyntiin. Kolmen erilaisen nahasta ja 
puusta käsityönä valmistetun jalkineparin vä-
rikäs Lighthearted-kokoelmamme oli syksyllä 
2011 esillä Etelä-Korean Cheongjussa ja toimi 
alkuunpanijana kokeellisen jalkinemuotoilun 
yhdistävälle KUULA+JYLHÄ-nimeä kantavalle 
yhteistyöllemme. 

Opinnäytteen aihetta pohtiessani tuntui luon-
nolliselta yhdistää teoriaosuuteni muutoksen 
ja modernien hippien visuaaliseksi ilmaisijaksi 
jalkineet ja yhteistyömme. Yhteistyömme en-
simmäisten jalkineiden parissa sujui niin mut-
kattomasti, että oli suorastaan pakko jatkaa 
siitä mihin jäimme Korean näyttelyn jälkeen. 
Käsityönä kestävistä luonnonmateriaaleis-
ta; nahasta ja puusta valmistetut, yksilölliset 
jalkineet sopivat perusideologialtaan täysin 
post-ironisen kulutusmaailman muotoiluob-
jekteiksi. Tällaisia jalkineita esimerkiksi mo-

Seuraavaksi esittelen työni produktiivisen osuuden; Until All I Felt Was My Heart 
Beating - Kunnes Ainoa Mitä Tunsin Oli Sydämeni Syke – jalkinekokonaisuuden, 
joka koostuu viidestä parista jalkineita moderneille hipeille post-ironiseen 
henkeen nahasta ja puusta yhteistyössä jalkinesuunnittelija Marika Jylhän 
kanssa. 

Jalkinemallisto
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dernit Hidastaja-hipit voisivat vuokrata edellä 
mainitsemastani Helsingin Vaatelainaamosta, 
josta myös Lighthearted-kokoelmamme ken-
kiä on voinut lokakuusta 2011 lähtien lainata. 
Tavoitteemme jalkinesuunnittelun saralla on 
valmistaa mahdollisimman pitkälle käsityönä 
pieniä sarjoja ja uniikkeja kappaleita. Mitta-
kaavamme on tuotannollisesti pieni ja loppu-
tuloksemme villi ja peruskaavoista vapautunut.
 
Yhteistyömme Marika Jylhän kanssa perustuu 
vuorovaikutukseen ja ennakkoluulottomaan 
kokeiluun. Molemmilla on yhteistyössämme 
selkeät päävastuualueet, mutta niiden väliin 
jää myös paljon harmaata aluetta, jossa toi-
mintamme yhdistyy ja sekoittuu, ja sillä alu-
eella on hankala määritellä kuka teki tai keksi 
mitäkin. Jylhän päävastuualueena on luonnol-
lisesti jalkineiden tekninen toteuttaminen. 
Hänen päävastuullaan ovat jalkineiden kaa-
voitus, lestit, käytettävyys ja ergonomisuus. 
Hän myös vastaa jalkineidemme valmistuksen 
kaikkien perustyövaiheiden hallinnasta. Oma 
päävastuualueeni on yhteistyömme visuaali-
sen ilmeen ja kokonaisuuden hallinnassa. Ra-
kensimme Until All I Felt Was My Heart Bea-
ting - Kunnes Ainoa Mitä Tunsin Oli Sydämeni 
Syke- malliston opinnäytteeni teoriaosuudesta 
luomani konseptin pohjalta ja tehtäväni oli 
piirtää ja rajata kokonaisuus ja asettaa raamit 
suunnittelullemme. Tehtäväni oli toimia tämän 
malliston taiteellisena johtajana. Myös mallis-
ton visuaalinen ilme, eli tuote- ja tunnelma-
kuvat kuuluvat omaan päävastuualueeseeni 
suunnittelusta toteutukseen asti. Niin sanottu 
harmaa alue koostuu materiaalivalinnoista, 
suunnittelusta ja toteutuksesta, sillä molempi-

en panos näkyy tasa-arvoisesti konkreettisissa 
jalkineissa, niiden muodoissa, materiaalien 
työstössä ja yhdistelyssä.

Jalkineen valmistusvaiheet lyhyesti
Käsin tehtynä jalkineen valmistus on hidas 
prosessi ja vaatii työvaiheiden osaamisen li-
säksi useita jalkineen valmistukselle erityisesti 
kohdistettuja laitteita. Kengän valmistukseen 
kuuluu yli sata työvaihetta. Kerron seuraavaksi 
lyhyesti muutamia tärkeimpiä vaiheita, jotka 
kuuluivat olennaisesti myös malliston Until All 
I Felt Was My Heart Beating valmistusvaihei-
siin. 

Ensimmäinen vaihe on lestin valinta. Lesti 
määrää kuinka hyvin jalkine sopii jalkaan ja 
kuinka korkea korko jalkineeseen tulee. Er-
gonomian kannalta lestin valinnalla on hyvin 
suuri merkitys. Lestin valinnan jälkeen tehdään 
jalkineelle lestin mukaiset kaavat. Kaavan te-
keminen aloitetaan yleensä teippaamalla lesti 
esimerkiksi maalarinteipillä. Sen jälkeen teippi 
irroitetaan varovaisesti lestistä, leikataan auki 
ja liimataan paperille. Teippien avulla saadaan 
rakennettua peruskaava jalkineelle. Peruskaa-
vojen mukaan tai niitä soveltamalla saadaan 
leikattua jalkineelle päällisen ja vuorin kap-
paleet. Sen jälkeen kappaleet kootaan ja teko-
tavasta ja materiaaleista riippuen esimerkiksi 
ommellaan yhteen.

Lestin pohjaan kiinnitetään pinkopohja. Pin-
kopohja tarkoittaa välipohjaa, johon kengän 
vuori ja päällinen molemmat kiinnitetään. 
Tämän jälkeen ommeltu kenkä muotoillaan 

lestin päälle, eli pinnataan liiman tai naulojen 
avulla. Pinnauksen yhteydessä vuorin ja pääl-
lisen väliin lisätään tarvittavat kovikkeet. Kan-
tapäähän kiinnitetään kappi eli kantakovike, 
jonka tehtävänä on tukea kantapäätä. Kengän 
kärkeen tulee kärkikovike, jonka tehtävään 
kuuluu muodon antaminen kärjelle ja jalki-
neen käyttäjän varpaiden suojaaminen. Pinna-
us-vaiheen jälkeen kenkään kiinnitetään ulko-
pohja. Ulkopohjan voi kiinnittää esimerkiksi 
liimaamalla tai ommellen. Lopuksi kenkään 
kiinnitetään korko ja korkolappu ja jalkine 
viimeistellään esimerkiksi sisäpohjallisella ja 
kantapehmikkeillä. Siinä tiivistetysti jalkineen 
käsin rakennuksen vaiheet.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Tekstiilisuunnittelijan ja jalkinemuotoilijan yh-
teistyömme lisäksi projektissamme on matkan 
varrella ollut mukana myös useita muita ta-
hoja. Kuten edellä lyhyesti avatuista jalkineen 
valmistusvaiheista voi todeta, jalkineiden kä-
sin valmistaminen on monivaiheinen proses-
si ja vaatii monenlaisia apuvälineitä. Nahkaa 
sujuvasti ompelevan koneen lisäksi työproses-
sissa tarvitaan laajaa skaalaa suutarin erikois-
työvälineitä. Ensimmäisten Lighthearted–jalki-
neiden valmistuksen yhteydessä onnistuimme 
löytämään mainion joukon ammattitaitoisia 
ihmisiä avustamaan eri valmistusvaiheissa ja 
saman joukon puoleen käännyimme myös tä-
män malliston valmistuksen aikana.

Mallistossa käytetyt puiset korkomme valmisti 
suunnitelmiemme mukaan kirvesmies Martti 
Jylhä Ylivieskasta. Koroissa käytetyt puut ovat 

peräisin Jylhän kotitalon lähimetsistä Ylivies-
kan Savelan kylästä ja lähiseuduilta. Jylhä on 
kerännyt tai kaatanut käyttämämme puut, kui-
vattanut ne ja sen jälkeen hionut ja muotoillut 
ne toiveidemme mukaan lesteihimme sopivik-
si.

Kovikkeet, pinkopohjat ja osa käyttämistäm-
me lesteistä löytyivät Mantereen Kenkätehdas 
Oy:n varastoista yhteyshenkilömme, suunnit-
telija Vilma Lahtisen kautta. Iso-Robertinkadul-
la Helsingissä toimiva suutari Pinkomo Oy on 
avuliaasti lainannut meille laitteitaan ja tilo-
jaan muun muassa päällisten pinnaukseen, na-
han ohennukseen ja reunojen hiontaan. Nah-
kaisten pohjien ja puisten korkojen lopullisen 
kiinnityksen teki Antti Nygård Antin Suutarista, 
Kruununhaasta. 

Malliston tunnelmakuvaukset tehtiin Pohjois-
Tallinnassa mallinamme toimineen eestiläi-
sen Merle Visakin kotona. Kuvien inspiraa-
tiona toimi valokuvaaja Iain Mckellin New 
Gypsies-kuvasarja, johon Mckell on kuvannut 
Englannissa asuntovaunukaravaaneissa eläviä 
boheemeja nykyajan kiertolaisia. Haimme sa-
mankaltaista hiukan utuisen luonnollista tun-
nelmaa omiin kuviimme. Post-ironisen teeman 
mukaisesti kuvauspaikkaa ei ole lavastettu, 
vaan se on kuvattu sellaisenaan pelkkää luon-
nonvaloa käyttäen. 
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Kuvat 29-32  Iain McKell, kuvasarjasta The New Gypsies.

Kuva 28 Kuvat 29-32
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Materiaalien merkitykset
Mallistossa käytettyjen materiaalien valin-
nassa johtoajatuksena oli, että kaiken valitun 
täytyy viestiä jollain lailla luonnollisuutta, 
puhtautta, suoruutta ja aitoutta. Valitsemamme 
materiaalit; nahka ja puu luovat molemmat 
vahvoja mielikuvia puhtaista ja pelkistetyistä, 
sekä myös hyvin suomalaisista raaka-aineista. 
Alusta lähtien päämääränämme oli käyttää 
korkojen materiaalina kotimaista puuta. Va-
lintamme jättää korkojen puu osittain käsit-
telemättömäksi on pyrkimys käyttää hyväksi 
puun kuoren omaa, sattumanvaraista ja raakaa 
kauneutta. Halusimme koroissamme yhdistää 

hiotun puun säännöllisyyden ja puun oman, 
vivahteikkaana elävän pinnan esteettiset omi-
naisuudet toisiinsa. Käsittelemättömän puun 
käyttö oli myös selkeä valinta hakiessamme 
mallistoon post-ironista aitoutta ja välittömyyt-
tä.  Käsittelemätön puu sitoo malliston jalki-
neita ja jalkineiden käyttäjiä tiiviimmin ympä-
ristöönsä. Malliston sisällä koroissa tapahtuu 
vaiheittainen muutos hiotusta käsittelemättö-
mään, samalla kuljetaan matalasta korkeaan 
korkoon. Mallistossa kätetyt puut ovat kotimai-
set haapa ja koivu.

Jalkineita 
moderneille hipeille

Until All I Felt Was My Heart Beating - Kunnes Ainoa Mitä Tunsin Oli Sydämeni Syke, 
jalkinemallisto post-ironiseen henkeen. Malliston nimi viittaa post-ironisiin 
arvoihin; pelkistämiseen, aitouteen ja tunteiden korostamiseen. Post-ironista 
maailmaa voi kuvailla muun muassa sanoilla suoruus, avoimuus, vilpittömyys 
ja yhteisöllisyys.

Puisten korkojen ohella toinen hallitseva pää-
materiaali jalkineissamme on paksu, puhtaan 
valkoiseksi värjätty nahka. Päädyimme valkoi-
seen väriin sen selkeyden ja muotoja ja pintoja 
korostavan ominaisuuden vuoksi. Tavoitteena 
oli luoda pelkistetty, ajaton ja jalkineiden pääl-
lisrakenteita ja muotojen veistoksellisuutta ko-
rostava kokoelma. Kaikista maailman väreistä 
juuri valkoinen tuntui ikuisen ajattomalta ja 
raikkaalta vaihtoehdolta. Pyrkimyksemme oli, 
että esimerkiksi viiden vuoden päästä mallis-
ton jalkineita tarkastellessa ainakaan väri ei 
tuntuisi katsojan silmään vanhanaikaiselta. 
Mausteväreinä muutamassa jalkineparissa 
käytimme murrettua keltaista ja oranssia. Li-
säksi kaikista jalkineista löytyy oranssi maus-
teraita päällisen ja pohjallisen välistä ja keltai-
nen kantapala pohjallisesta. Päällisnahka on 
suurelta osin jätetty raakareunaksi, sillä yritim-
me pitää yleisilmeen pelkistettynä ja välttää 
ylimääräisiä tikkauksia ja liimauksia. Perin-
teiseen jalkinemateriaaliin nahkaan päädyim-

me, kun totesimme, että siihen on ilmiselvät 
syynsä, miksi nahkaa on käytetty jalkineissa 
päämateriaalina jo vuosisatojen ajan. Erilaisia 
vaihtoehtoja pyöriteltyämme tulimme siihen 
tulokseen, että nahka on yksinkertaisesti kes-
tävin ja samalla luonnonmukaisin materiaali 
jalkineessa. Valkoisen nahan ja käsittelemät-
tömän puun kaunis kombinaatio kestää myös 
visuaalisesti aikaa. 

Lähtökohdat malliston muotoihin
KUULA+JYLHÄ-yhteistyömme yksi johtavista 
pääajatuksista on leikkiä jalkineen perusideal-
la ja ikään kuin venyttää tavallista käyttöjalki-
netta kokeellisempaan ja veistoksellisempaan 
suuntaan. Suomalainen jalkinesuunnittelu 
ponnistaa usein hyvin käytännönläheisistä läh-
tökohdista, joka on tottakai ymmärrettävää jo 
vaihtelevista sääolosuhteistamme johtuen. Yh-
teistyömme tarkoituksena on nyt kuitenki heit-
tää taka-alalle loskakelit ja pakkaset ja keskittyä 

Kuva 33  Kirvesmies Martti Jylhän valmistamia korkoja koivusta ja haavasta.
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luovaan kokeiluun, vapaaseen assosiointiin ja 
mielenkiintoiseen muotoon. Tekstiilisuunnitte-
lijan ja jalkinesuunnittelijan yhteistyö yhdistää 
toivoaksemme pintasuunnittelun ja kolmiulot-
teisen suunnittelun parhaat puolet yhdeksi ko-
konaisuudeksi ja venyttää myös hiukan jalki-
neen reunoja ja perinteistä, äärimmäisyyksiin 
asti funktionaalista muotoa. 

Konkreettisena inspiraation alkulähteenä vii-
den jalkineparin Until All I Felt Was My Heart 
Beating – kokoelman muotoihin toimi suu-
reen osaan arkisista jalkine-elämyksistämme 
huomaamattomasti, mutta oleellisesti liittyvät 
kengännauhat ja jalkineen pohjan muoto. 
Suunnittelussa lähdimme liikkeelle liioitte-
lusta. Venytimme, punoimme, kasasimme ja 
yhdistimme kengännauhoja symboloivia nah-
kanauhoja. Saman teimme pohjan muodolle. 
Venytimme, rullasimme ja kerrostimme jalki-
neen pohjan peruskaavaa synnyttäen siitä yhä 
veistoksellisempia ja orgaanisempia muotoja. 
Muotojen rakenteita hakiessamme halusimme 
lähtökohtien olevan yksinkertaisia ja mahdol-
lisimman lähellä perusjalkineen osasia. Pyö-
rittelimme nahkaa käsissämme ja katsoimme 
mihin muotoon materiaali itse asettuu tuupat-
tuamme sille ensin hiukan vauhtia. Avainsa-
noja suunnitteluun olivat konkreettisempina 
nauhat, pohjan muoto, kerrokset, materiaalien 
välinen tila, raot, veistoksellisuus ja abstrak-
timpina suoruus, läpikuultavuus, avoimuus ja 
puhtaus, jotka poimimme post-ironisista ske-
naarioistani. 

Mallisto koostuu viidestä kesäkäyttöön sovel-
tuvasta jalkineparista ja kasvaa matalasta kor-
keakorkoiseen. Kaksi ensimmäistä paria ovat 
matalakorkoisia, kärjestä auki olevia sandaa-
leja. Ensimmäinen matala kenkäpari on toteu-
tettu nahkanauhoja punomalla, toinen pari on 
rakennettu yhdestä, veitsellä viillotetusta nah-
kapalasta äärimmäisen yksinkertaisella kaa-
valla. Molemmissa matalissa sandaaleissa on 
body ja kantapala tukemassa ja pitämässä jal-
kaa paikoillaan. Malliston keskimmäinen jal-
kinepari on koottu avokkaan ympärille ja noin 
6 cm korkuisen koron päälle. Keskimmäisen 
parin päällinen mukailee toisen sandaalipa-
rin viillotettua tekniikkaa ja sen myötä synty-
vää orgaanista muotokieltä. Kaksi viimeistä ja 
korkeimmilla koroilla keikkuvaa jalkineparia 
rakentuu pelkän tukibodyn, pohjan ja raa-
kapuisen koron varaan. Päällisten muotojen 
pääideana on rullaus, kerrostaminen ja orgaa-
nisuus. Muodot malliston sisällä kasvavat alun 
käytännöllisyydestä lopun selkeälinjaiseen, 
leikkisään veistoksellisuuteen.

Kuva 34  Nahat ja lestit sekaisin suunnitteluvaiheessa.

Kuva 35  Ompelua Pinkomo Oy:n koneella. Kuva 36  Kaavojen leikkausta.
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Itselleni tämä työ on antanut paljon. Aloi-
tin molemmat, sekä jalkinesuunnittelun 
KUULA+JYLHÄ-yhteistyön puitteissa, että 
tutkimukset ironian ja post-ironian parissa 
suunnilleen vuosi sitten. Katsoessani taakse-
päin huomaan oppineeni paljon molemmista. 
Ilmiöiden muutoksia, ironiaa ja post-ironiaa 
tarkastellessani opin paljon tiedonkeruusta ja 
tiedon yhdistelystä, sekä asioiden organisoin-
nista ja soveltamisesta. Ymmärrän nyt mieles-
täni paremmin ympäröivää maailmaa ja sitä 
kuinka mikään ei synny tyhjästä, vaan kaikelle 
on aina löydettävissä alkulähteet. Tiedostan 
myös paremmin sen, kuinka maailma suoras-
taan tulvii vihjeitä tulevasta ja on vain pidettä-
vä aistit vastaanottavaisina ja mieli avoimena, 
jotta nämä vihjeet eivät sujahda huomaamat-
ta ohitse. Opin myös luottamaan enemmän 
omaan intuitiooni ja omiin valintoihini. Valin-

tani ironia/post-ironia herätti suhteellisen abst-
raktina aiheena toisinaan kummastusta, mutta 
aihe oli mielenkiintoinen ja luontainen valinta 
minulle ja näin jälkikäteen tarkasteltuna sain 
siitä mielestäni paljon kiinnostavaa irti. Uskon 
ja toivon, että työni herättää lukijoissakin aina-
kin muutamia oivalluksen hetkiä. 

Jalkinemuotoiluun lähdin täysin ummikko-
na, mutta nyt voin sanoa tuntevani jalkinei-
den käsin valmistuksen moninaiset vaiheet ja 
ymmärtäväni paremmin minkälaisista osista 
jalkine muodostuu. Silmäni ovat avautuneet 
aivan uusille mahdollisuuksille jalkineissa, 
joissa omaa pintasuunnittelun erikoisosaamis-
tani voisi hyödyntää vielä paljon monipuoli-
semmin kuin tässä opinnäytteessä esitellyssä 
mallistossa. Yhteistyöni Marika Jylhän kanssa 
KUULA+JYLHÄ-projektin puitteissa on ollut 

Lopuksi
Haasteellisinta tässä työssä on ollut aiheen rajaus ja eri osien sujuva yhteen 
sovittaminen. Teoriaosuuden ja produktion luonteva yhteys on usein produk-
tiivisissa töissä kompastuskivenä. Uskoisin kuitenkin, että opinnäytteessäni 
yhteys syntyy luonnollisesti. Teoriaosuuteni tarkastelee aihetta laajemmin ja 
abstraktimmin, kunnes aihe vähitellen rajautuu yhä tiukemmin itse aiheen 
kohderyhmään moderneihin hippeihin ja produktiiviseen osiooni, jalkinei-
siin moderneille hipeille.

antoisaa ja sujuvaa ja tulee varmasti jatku-
maan. Ummikkouteni jalkineiden suunnitte-
lussa on varmasti edesauttanut meitä yhteis-
työmme päätarkoituksen, eli villin kokeilun 
ja uusien muotojen etsimisen kanssa. Jylhän 
ammattitaito on kuitenkin pitänyt kenkämme 
perusasioiden kanssa tukevasti maassa, vaik-
ka ideat ovat välillä sinkoilleet pilvissä asti. 
Yhteistyömme ansiosta olen oppinut paljon 
myös visuaalisten kokonaisuuksien hallinnas-
ta, johtuen vastuustani yhteistyön visuaalisen 
ilmeen suunnittelussa, valokuvauksessa ja ko-
koamisessa. Tulevaisuudessa tarkoituksemme 
on osallistua jalkineillamme alan kilpailuihin, 
näytöksiin ja näyttelyihin ja kehittää eteenpäin 
kokeellista jalkinekonseptiamme. 

Esittämäni havainto ironian hiipumisesta ja 
post-ironisten arvojen; suoruuden, avoimuu-

den, rehellisyyden ja läpinäkyvyyden kasvus-
ta on mielestäni ilmeinen ja ajankohtainen. 
Aloitin työskentelyn aiheen parissa noin vuosi 
sitten ja mitä pidemmälle aikaa on kulunut, 
sitä enemmän merkkejä post-ironiasta on ollut 
havaittavissa. Mikäli uskomme J.L. Castin teo-
riaan sosiaalisen mielialan merkittävyydestä, 
sillä miten ajattelemme on painava merkitys 
tulevaisuuden tapahtumissa. Toivonkin, että 
työni on edes hiukan omalta osaltaan edesaut-
tamassa post-ironisten aaltojen eteenpäin 
työntämisessä.
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