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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn taustat ja tavoitteet 
 

Kuvallinen ilmaisu on aina ollut minulle tapa purkaa omia 

ajatuksiani. Kuvat ovat yksi kommunikoinnin väline olivat ne 

sitten lehdissä, mainostauluissa tai printteinä vaatteissa. Ne 

herättävät tunteita, ajatuksia ja niiden avulla on mahdollista 

nostaa esille yhteiskunnallisia aiheita. Joskus kuvat saatta-

vat herättää jopa vihaa ja ajaa ihmisiä äärimmäisiinkin te-

koihin. Näin kävi keväällä 2015, kun aseistautuneet miehet 

hyökkäsivät Charlie Hebdo -lehden toimitukseen. Terrori-

isku herätti paljon kysymyksiä liittyen sananvapauteen. 

 

Tapahtumat laittoivat minut pohtimaan asioita pukeutumi-

sen näkökulmasta. Myös vaatteet ovat yksi kommunikoinnin 

väline. Vaatteilla voi ilmaista itseä ja omia aatteita. Vaatteet 

kertovat kontekstistamme, kuten mihin kulttuuriin kuulum-

me ja mitä aikaa elämme. Ne viestivät ja luovat mielikuvia. 

Ihmisten pukeutumiseen on aina vaikuttanut moni asia ku-

ten uskonto, taloudelliset tekijät sekä sukupuoliroolit. Opin-

näytetyöni tavoitteena on pohtia vapautta vertailemalla 

verhottua vartaloa alastomuuteen. Musliminaiset peittävät 

vartalonsa ulkopuolisilta katseilta, kun taas feministit paljas-

tavat vartalonsa tavoitteenaan vapauttaa hunnutettu nai-

nen. Onko alastomuus vapauttavampaa kuin peittäminen 

vai päinvastoin? 

 

Aiheesta ei ole aiemmin tehty opinnäytetöitä, joten työlläni 

on uutuusarvoa. Toisaalta musliminaisten pukeutumisesta 

on käyty jo pitkään keskustelua ja se on jo melko käsitelty 

aihe. Olen kuitenkin sitä mieltä, että pystyn löytämään ai-

heeseen uusia näkökulmia. Opinnäytetyöni aihe on melko 

ajankohtainen. Vuonna 2016 tulee täyteen 250 vuotta maa-

ilman ensimmäisestä sananvapauslain voimaantulosta 

(Lappalainen 2016-01-14). 

 

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta. Tavoitteenani on 

tehdä kirjallisuus- ja mediakatsaus, jossa tarkastelen vapa-

utta pukeutumisen näkökulmasta. Sen innoittamana suun-

nittelen vaatemalliston. Opinnäytetyön alussa käsittelen syi-

tä pukeutumiselle, koska ne auttavat ymmärtämään ja tul-

kitsemaan erilaisia pukeutumisen ilmiöitä. Tässä keskeisenä 

lähteenä käytän Ritva Koskennurmi-Sivosen Ihmiset pukeu-

tuvat –artikkelia (2012), jossa hän käsittelee pukeutumisen 

perusmotiiveja. Hän nostaa artikkelissaan esille J.C. Flügelin 
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pukeutumisen neljä perusfunktiota, joihin tutustun parem-

min Vaatteen viestit –luvussa. Sen jälkeen otan tarkaste-

luuni kaksi erilaista pukeutumisen ilmiötä, jotka liittyvät 

vahvasti toisiinsa. Toisessa ilmiössä naisen vartalo verho-

taan kokonaan silmiä myöten, kun taas toisessa osoitetaan 

mieltä verhotun vartalon puolesta. Ilmiötä lähden tarkaste-

lemaan kuvien kautta. Tutustun kuvien kontekstiin ja etsin 

tietoa niiden taustoista. Teoriaosuuden pohjalta suunnitte-

len vaatemalliston. 

 
 

1.2 Menetelmät 
 

Työssäni käytän laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmene-

telmää. Metodi pohjautuu Marjo Räsäsen kokemuksellisen 

taiteen tarkastelun malliin, jossa tulkinta perustuu katsojan 

aiempiin kokemuksiin. Tavoitteenani on ymmärtää pukeu-

tumisessa näkyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja niihin liittyviä 

merkityksiä, joita lähden tarkastelemaan Taideteoksen to-

dellisuudet kuvion avulla. Kuvion 1 kehyksiin asetan tarkas-

teltavan vaatteen, kuten esimerkiksi musliminaisen hunnun. 

Vaate toimii siltana vaatteen kantajan ja kuvan tarkastelijan 

välillä. Kuvaa tarkastellessa vaatteen ja katsojan välille syn-

tyy vuoropuhelu, jossa kaksi eri kulttuuria kohtaavat. Vaik-

ka haluaisin asettua musliminaisen asemaan, tarkastelen 

vaatetta omasta länsimaisesta kulttuurista käsin ja havain-

toihini vaikuttaa oma elämismaailmani. Räsäsen mukaan 

elämismaailmalla tarkoitetaan omien tietojen ja kokemuksi-

en pohjalta syntynyttä käsitystä ympäröivästä maailmasta. 

Kulttuurisen taustan lisäksi tulkintaan vaikuttaa omat kiin-

nostuksen kohteet, kokemukset, arvomaailma ja tiedon 

määrä. Mitä laajempi tietoperustani on, sitä vankemman sil-

lan saan rakennettua itseni ja tarkasteltavan kuvan välille. 

(Räsänen 2000, 17; Kuvio 1.) 

 

 

 

Kuvio 1. Taideteoksen todellisuudet (Räsänen 2000, 17). 

Vaatteen kantajan 

elämä ja kulttuuri 

Vaatteen tarkastelijan 

elämä ja kulttuuri Vaatteen muoto ja ilmaisu 

Konteksti 

Konteksti 

Tarkasteltava vaate 

asetetaan kehyksiin 
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Räsäsen Kokemuksellisen taiteen tulkinta perustuu kolmeen 

eri vaiheeseen: vastaanottamiseen, kontekstualisointiin ja 

tuottavaan toimintaan. Kokemuksellisella taiteen tarkaste-

lulla tarkoitan työssäni sitä, miten itse koen ja näen tarkas-

telemani kuvat ja minkälaisia mielikuvia ne minussa herät-

tävät. Jokaiseen taiteen tarkastelun vaiheeseen kuuluu ha-

vainnointia, käsitteellistämistä ja tuottamista. Vastaanotto-

vaiheessa katselen, eläydyn ja kyselen. Pyrin samaistu-

maan kuvan tunnelmaan ja ihmisiin. Tarkastelu lähtee 

liikkeelle omista kokemuksista ja havainnoista. Konteks-

tualisoinnin vaiheessa etsin kuvaa koskevaa tietoa kirjal-

lisuudesta ja mediasta. Rinnastan oman kulttuurini ar-

vomaailmaa ja tapoja islamilaiseen kulttuuriin. Vertaan 

vaatteen kantajaa toisiin kuviin, taideteoksiin tai vaatteisiin 

sekä peilaan kuvaa ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuottavan 

toiminnan vaiheessa uudet ajatukset ja tulkinnat saa-

vat uuden muodon vaatemalliston väreissä, kuo-

seissa ja malleissa. Tietoperustaa sovellan omas-

sa suunnitteluprosessissa, jossa ilmaisen mitä 

henkilökohtaisia merkityksiä kuvat ja ilmiöt minulle 

antavat. 

(Räsänen 2000, 17-18; 2008, 207-209; Kuvio 2.)  

 

 

 

 

 

 

 

KOKEMUS 

1. VASTAANOTTAMINEN 3. TUOTTAMINEN 

2. KONTEKSTUALISOINTI  

Kuvio 2. Kokemukselliten taiteen tulkinnan vaiheet 

(RÄSÄNEN 2000, 17; 2008, 208). 
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1.3 Minun elämismaailma 
 

 

 

Omaan elämismaailmaani vaikuttaa länsimaalaisuus. Täällä 

sivistyksen kehdossa tietoa on paljon saatavilla ja ihmisar-

vot ovat kohdillaan. Suomi on hyvin tasa-arvoinen maa ja 

täällä sananvapaus on yksi demokratian peruspilareista. 

Täällä kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteitä vapaasti iästä, 

sukupuolesta tai kulttuurisesta taustastaan riippumatta.  

Lähipiiriini on aina ollut melko suvaitsevainen. Rita Dahl kir-

joittaa kirjassaan Suomettunut sananvapaus (2009, 19), et-

tä nykyään länsimaissa kaikki tulisi suvaitsevaisuuden ja 

monikulttuurisuuden nimissä hyväksyä eikä mitään saisi 

enää kritisoida. Olen sitä mieltä, että asioita pitää uskaltaa 

kyseenalaistaa ja pohtia monipuolisesti erilaisista näkökul-

mista. Sananvapauteen kuuluu myös oikeus loukata, eikä 

se merkitse  pelkästään yleisesti hyväksyttävien mielipitei-

den myötäilyä. (Niemelä 2012, 69.) 

 

 

 

 

 

 

 

En itse halua tarkoituksella loukata ketään ja haluan kunni-

oittaa muiden arvoja ja uskomuksia. Se ei kuitenkaan tar-

koita, ettenkö voisi niitä kyseenalaistaa. Itselleni sananva-

paus merkitsee sitä, että saan ilmaista itseäni vapaasti. Mie-

lestäni on myös tärkeää ottaa huomioon, että sanoilla on 

vastuu. Minulle sananvapaus ei tarkoita sitä, että minulla on 

oikeus huutaa ja raivota mielipiteitäni muita huomioimatta.  

 

Kuvia tarkastellessa pyrin pohtimaan asioita mahdollisim-

man monipuolisesti. Mitä enemmän luen ja otan asioista 

selvää, sitä paremmin pystyn asettumaan  tarkasteltavan 

henkilön asemaan ja sitä vankempi silta minun ja tarkaste-

lemani kuvan välille rakentuu. Elämismaailmaani vaikuttaa 

kiinnostus ja uteliaisuus erilaisia kulttuureja sekä maailmalla 

tapahtuvia ilmiötä kohtaan.  
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1.4 Keskeiset käsitteet 
 

 

Abaya on pitkä musta puku, joka peittää koko vartalon 

(Pepicelli 2012, 27). 

 

Burqa on usein väriltään sininen täysipitkä kaapu, joka 

peittää koko vartalon ja kasvot silmät mukaan lukien. Silmi-

en kohdalla on ristikko, joka mahdollistaa näkemisen. (Pe-

picelli 2012, 28.) 

 

Chador on maahan ulottuva puoliympyrän muotoinen kan-

gas, joka reunustaa kasvoja peittäen muuten koko vartalon. 

Chador kiinnitetään leuan alta. (Pepicelli 2012, 26.) 

 

Hijab on huivi, joka peittää korvat, niskan ja hiukset (Pepi-

celli 2012, 26). 

 

Huntu on melko laaja käsite, koska huntuja on hyvin mo-

ninaisia ja niillä on erilaisia käyttötapoja riippuen sen kult-

tuurisesta kontekstista (Pepicelli 2012, 26). 

 

 

 

Islamofobia tarkoittaa ennakkoluuloisuutta ja jopa viha-

mielisyyttä islamin uskoa ja muslimeja kohtaan (Lampén & 

Hamilo 2015, 317). 

 

Niqab on musliminaisten kasvohuntu, joka jättää silmät 

näkyviin. Se on kevyt kangaskappale, joka sidotaan pään 

taakse nauhojen avulla. Väriltään se on usein musta. Jois-

sakin tapauksissa niqabin päälle voidaan laittaa silmät peit-

tävä musliinihuntu. (Pepicelli 2012, 27.) 

 

Sananvapaus on yksi demokratian tukipilareista ja se kuu-

luu ihmisoikeuksiin. Sananvapaus on määritelty Suomen pe-

rustuslaissa 12§:n mukaan seuraavasti: ”Jokaisella on sa-

nanvapaus. Sananvapauteen kuuluu oikeus ilmaista, julkis-

taa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä ke-

nenkään ennakolta estämättä.” (Dahl 2009,9.) 

 

Stereotypia tarkoittaa kaavamaista käsitystä esimerkiksi 

jostakin ihmisryhmästä (Lampén & Hamilo 2015, 329). 
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2 VAATTEEN VIESTIT 

 

Harva tulee kyseenalaistaneeksi pukeutumista, koska 

se kuuluu meidän jokapäiväisiin rutiineihimme. Ritva 

Koskennurmi-Sivosen mukaan merkityksen ymmär-

tää vasta silloin, kun ihmiseltä viedään oikeus omiin 

vaatteisiinsa. Hänen mukaansa oikeutta omiin vaat-

teisiin voidaan pitää jopa ihmisoikeutena. Vaatteet 

kertovat meistä paljon. Ne kertovat, mihin kuulum-

me tai mihin emme kuulu. Pukeutumisen perusteella 

voi mahdollisesti päätellä ihmisen kulttuurisen kon-

tekstin, iän, sukupuolen tai statuksen. J.C. Flügelin 

mukaan pukeutumisen syitä ovat koristautuminen, 

suojautuminen (Kuva 1) ja häveliäisyys. Lisäksi hän 

mainitsee kommunikoinnin. (Franck 1997, 87; Kos-

kennurmi-Sivonen 2012, 5-7).  

 

Suojautumista voi olla monenlaista. Vaatteet voivat 

suojata erilaisilta sääolosuhteilta, hyönteisiltä sekä 

muilta ihmisiltä. Lisäksi on mahdollista, että alun pe-

rin vaatteilla on suojauduttu yliluonnollisilta voimilta.  

Kuva 1. Selene Saarnipuro suojautuu säteilyltä verhoutumalla ho-

peakuitu kankaaseen (Valmunen 2016-03-05). 
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Myös häveliäisyys liittyy usein suojautumiseen. Vartaloa 

verhoava vaate suojaa naista muiden katseilta, koskemat-

tomuudelta ja lisäksi se voi varjella perheen kunniaa. Kos-

kennurmi-Sivosen mukaan sekä juutalaisuuteen, kristinus-

koon, että islaminuskoon liittyy vahva käsitys häveliäisyy-

destä. Esimerkiksi Vanhassa testamentissa kerrotaan kuinka 

Aatami ja Eeva peittivät sukuelimensä huomatessaan ole-

vansa alasti. Eli he tunsivat häpeää alastomuudesta ja peit-

tivät vartalonsa. Koristautuminen taas liittyy usein parin-

muodostukseen ja seksuaalisuuteen. Vartaloa koristamalla 

halutaan kiinnittää toisen ihmisen huomio. Huomio voidaan 

kiinnittää myös vaatteen viesteillä. Vaatteella voidaan  

kommunikoida selkeitä viestejä, kuten työasut tekevät. 

Muodin viestit voivat taas olla hyvinkin tulkinnanvaraisia. 

(Franck 1997, 67; Koskennurmi-Sivonen 2012, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Hiljausuuden tyrannia ja hunnutettu nainen 
 

Islamilaiseen kulttuuriin liittyy paljon stereotypioita. Erityi-

sesti naisen asemaan liittyy paljon erilaisia mielikuvia ja jo-

pa virheellisiä käsityksiä, jotka usein johtuvat tietämättö-

myydestä. Naisten hunnuttaminen on hyvin kiistelty aihe ja 

se herättää paljon keskustelua. Välillä käydään jopa keskus-

telua siitä, saavatko länsimaalaiset käydä keskustelua ai-

heesta. Toiset näkevät hunnutetun naisen sorrettuna, kun 

taas toiset puolustavat hunnuttamista yksilönvapauden ni-

missä. Kahtiajakautuneiden mielipiteiden vuoksi valitsinkin 

tarkasteltavakseni hyvin äärimmäisen ilmiön: naisten pu-

keutuminen Syyriassa Raqqan kaupungissa. Siellä naiset on 

riisuttu itsemääräämisoikeudestaan. (Pako Isisin orjuudesta 

2015-10-15).  

 

Ulkolinjan dokumentti Pako Isisin orjuudesta (2015) kertoo 

yhdestä suurimmasta naisten kaappauksesta tällä vuosi-

kymmenellä. Ääri-islamilaisten pääkaupungissa Raqqassa 

naisten pukeutumissäännöt ovat islamilaisen maailman an-

karimmat. Naisten aseman on karu. Heidän tulee peittää 

vartalonsa kokonaan silmiä myöten. Pukuun kuuluu kaksi 

mustaa kaapua, kolme kasvot peittävää huntua ja lisäksi 
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kädet tulee peittää mustilla käsi-

neillä. Kuvassa (Kuvio 3) nai-

sen kasvot näkyvät hiukan 

hunnun läpi, joten luultavasti 

hänellä on vain yksi huntu. 

Raqqan kaupungissa laki mää-

rää pukeutumissäännöt ja 

vaatteilla suojaudutaan 

rangaistukselta. Vaattei-

den tulee olla koko-

naan mustat, eikä 

niissä saa olla ku-

vioita. Pukeutu-

missääntöjä val-

voo al-Khansa, 

Isisin naisten po-

liisijoukko. Väärän-

lainen pukeutumi-

nen, silmien paljastaminen 

tai esimerkiksi hajuveden käyttö voi 

johtaa pidätykseen tai ruoskintaan. (Pako 

isisin orjuudesta 2015-10-15).  

- Musta huntu tuo mieleeni surupuvun 

- Kuvan tunnelma on murheellinen ja haikea 

- Usein raiskausoikeuden käynneissä nousee esille 

suojautuminen  

(Koskennurmi-Sivonen 2012, 8) 

- Raqqan kaupungissa vartalon verhoaminen 

ei suojaa koskemattomuudelta 

 

- Raqqan kaupungissa pukeutumissäännöt ovat koko is-

lamilaisen maailman tiukimmat 

- Lain mukaan naisella täytyy olla kaksi mustaa kaapua, 

kolme kasvot verhoavaa huntua ja mustat käsineet 

- ”suojautuu huntujen alle” – ilman joutuu ruoskituksi 

- Naisen ääni ei saa kuulua 

(Pako Isisin orjuudesta 2015-10-15) 

Kuvio 3. Raqqan kaupungissa naistet on riisuttu itsemääräämisoikeudestaan. Pukeutumisen tarkaste-

lua Taideteoksen todellisuudet –kuvion avulla. (Todras-Whitehill s.a.; Virtanen 2015-11-03 
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Tarkastelemani kuvan tunnelma on haikea ja ulkona näky-

vät värit ovat utuiset. Nainen katsoo ikkunasta mustan har-

son läpi. Lasinen ikkuna sulkee hänet pois ulkomaailmasta. 

Raqqan kaupungissa nainen ei saa liikkua yksin ulkona il-

man miespuolista sukulaista. Lisäksi hänen äänensä ei saa 

kuulua. Mielestäni kasvot verhoava huntu kuvastaa sanan-

vapauden rajoittamista ja äänen vaientamista. J.C. Flügelin 

mukaan pukeutumisen neljäs motiivi on kommunikointi. 

Hän perustelee sen siten, että vaate peittää vartalon jättä-

en kädet ja kasvot näkyville. Vaate on näkyvin osa ihmises-

tä ja se antaa ensivaikutelman, koska sen voi havaita jo 

kauempaa kuin kasvojen ilmeet. (Koskennurmi-Sivonen 

2012, 7). Raqqan naisten kasvot sekä kädet ovat mustan 

kankaan suojissa ja vaate on kirjaimellisesti näkyvin osa 

heistä. Tässä tapauksessa vaate viestii, että nainen pukeu-

tuu yleisten asetettujen sääntöjen mukaisesti. Puku kahlit-

see kantajansa, mutta samalla se suojaa ruoskinnalta ja 

rangaistukselta. Suomessa usein raiskausoikeudenkäynneis-

sä nousee esille vaatteilla suojautuminen (Koskennurmi-

Sivonen 2012, 8). Raqqan naisia puku ja vartalon verhoa-

minen ei kuitenkaan suojaa koskemattomuudelta. Naisten 

asema on heikko ja he ovat verrattavissa kauppatavaraan. 

Naisia raiskataan iästä riippumatta päivittäin. (Pako isisin 

orjuudesta 2015-10-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan (kuvio 3) tunnelma on hyvin murheellinen. Meidän 

kulttuurissamme musta on surun väri. Se voi kuvastaa pi-

meyttä ja toivottomuutta. Se on lohduttomuuden ja kuole-

man väri. Lisäksi musta kerää lämpöä, joten se voi aurin-

gon valossa tehdä vaatteesta entistä tuskallisemman. Hun-

tu peittää kasvot kokonaan. Kuvaa tarkastellessani ensim-

mäisenä mieleeni tulee surupuku (kuva 2). Surupuku yhdis-

Kuva 2. Jacqueline Kennedy verhoutui suruhuntuun vuonna 1963 miehen-

sä John F. Kennedyn hautajaisissa (Pigiste, s.a.; Baker 2014-11-03). 
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tää surevia, mutta toisaalta se myös sulkee surijat muun 

maailman ulkopuolelle. Georg Simmelin filosofian (1923, 

38) mukaan ”mustien vaatteiden symboliikka asettaa sure-

van muiden ihmisten kirjavan liikkeen ulkopuolelle, aivan 

kuin siteessään kuolleeseen kuuluisi itsekin osittain ei elävi-

en valtakuntaan”. Myös Raqqan kaupungin naisten mustat 

kaavut sulkevat heidät muun maailman ulkopuolelle. Ilman 

mustaa pukua heillä ei ole asiaa ulos. Ilman pukua he saat-

tavat joutua ei elävien valtakuntaan. (Wetzer 2000, 95) 

 

 

 

2.2 Vapaus verhoutua? 
 

Ranskassa hyväksyttiin vuonna 2004 laki, joka kieltää us-

konnollisten tunnusten, kuten islamilaisten huivien, käytön 

valtion kouluissa (Pepicelli 2014, 127). Pukeutumisellaan 

muslimityttö viestii suhtautumistaan islamilaista tapakult-

tuuria kohtaan (Kuva 3). Hunnun käyttöön liittyy monenlai-

sia merkityksiä: uskonnollisia, poliittisia ja seksuaalisia. Is-

lamilaisissa maissa suhtautuminen naisten asemaan ja pu-

keutumiseen vaihtelee. Toisaalla voi olla enemmän vapaut-

ta, kun taas toisaalla säännökset ovat tiukemmat.  

  

Kuva 3.  Ranskalaiset muslimitytöt ovat kiinnittäneet huiviinsa merkin 

puolustaakseen huivin asemaa (Tieteenkuvalehden vuosikirja 2005). 
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Islamifeministit  puolustavat hijabin käyttöpakkoa ja heidän 

mukaan länsimaiden ei tulisi puuttua musliminaisten ase-

maan. Muslimifeministit taas ovat sitä mieltä, että jokaisel-

la tulisi olla vapaus valita, miten pukeutuu. Sekulaarifemi-

nistit vastustavat jyrkästi hunnun käyttöä ja heidän mu-

kaan se tulisi kieltää. (Heikka 2014, 161-162 

 

Myös Suomessa on käyty keskustelua hunnutta-

misesta. Vastaani tuli Erja Säkkisen blogikir-

joitus Kenellä on oikeus yksilönvapauteen 

(2015), jossa hän kertoi Perussuomalais-

ten Nuorten puheenjohtaja Sebastian 

Tynkkysen ottaneen kantaa musliminais-

ten pukeutumiseen. Tynkkynen oli jul-

kaissut Facebook-seinällään elokuussa 

2015 kuvan niqabiin pukeutuneesta nai-

sesta (Kuvio 4). Kuvan hän oli ottanut bussin ikku-

nasta ja kuvatekstissä hän kirjoitti, kuinka väärin on aivo-

pestä nainen mustaan säkkiin, jota hän kuvatekstissä kutsui 

burqaksi. Kuva keräsi värikästä keskustelua puolesta ja vas-

taan yli 1000 kommentin verran.  

 

- Vaate voi luoda suojaa ja turvaa 

- Pukeutumalla niqabiin nainen pitää 

kiinni oman kulttuurinsa ja uskontonsa 

perinteistä 

- Pukeutuminen voi olla pakoa kulutus- 

ja ulkonäkökeskeisestä yhteiskunnasta 

 

- Kuvan perusteella on vaikea päätellä ku-

ka kuvassa on – onko hän länsimaisen 

vai islamilaisen kulttuurin edustaja? 

- Kuva on otettu Suomessa, jossa naisella 

on oikeus päättää kuinka paljon vartalos-

taan peittää tai paljastaa 

 

Kuvio 4. Kuka päättää kuinka paljon nainen vartalostaan peittää tai paljas-

taa? (Tynkkynen 2015-08-12; Virtanen 2015-11-03). 
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Kuvassa nainen istuu bussipysäkillä ja hän on pukeutunut 

tumman ruskeaan abayaan ja hänen kasvoja peittää niqab 

jättäen silmät näkyville. Voiko tämän kuvan perusteella 

päätellä, että kyseinen nainen on alistettu ja pakotettu pu-

keutumaan kyseiseen asuun? Kuvan perusteella en voi sa-

noa, kuka vaatteen alla on. Mielestäni on tärkeää ottaa 

huomioon, että kyseessä voi olla myös suomalainen nainen, 

joka on kääntynyt islaminuskoon. Tällöin hän olisi kasvanut 

länsimaisessa kulttuurissa ja olisi kääntynyt uskontoon 

omasta tahdostaan ja olisi hyvin epätodennäköistä, että 

hänet olisi pakotettu peittämään kasvonsa. Säkkinen kritisoi 

Tynkkystä kirjoituksessaan muun muassa siitä, että hän oli 

tehnyt johtopäätöksensä kysymättä naiselta itseltään, onko 

hänet pakotettu niqabiin vai onko hän pukeutunut siihen 

omasta tahdostaan. Säkkisen mielestä Tynkkynen sortuu 

juuri siihen mistä kyseistä uskontoa ja kulttuuria moralisoi-

daan. Sebastian Tynkkynen puhuu naisen puolesta häntä 

kuulematta ja tällä tavoin vaientaa hänet. (Säkkinen 2015-

08-15; Tynkkynen 2015-08-12). 

 

Pepicelli nostaa esille kirjassaan Islamin huntu (2014, 135) 

huntua puolustavia sekä vastustavia ajattelijoita. Katherine 

Bullockin mukaan kulutuskeskeisessä maailmassa vartalon 

verhoaminen voi olla askel askeettisempaan elämään. Se 

voi antaa vapauden tunnetta, koska se sulkee ulkonäköpai-

neet ulkopuolelleen. Voi olla, että pukeutuminen peittävään 

vaatteeseen antaa suojaa ja turvallisuuden tunnetta. Varta-

lo on suojassa tuntemattomien silmäparien katseilta, eikä 

kenelläkään ole mahdollisuutta arvostella sitä. Kailon mu-

kaan (2006, 69) pukeutumisessa on kyse tietoisuudesta. 

Jos kyse on omasta tietoisesta valinnasta, vartalon verhoa-

minen voi lisätä vapauden tunnetta ja vahvistaa tunnetta 

oman kehon hallinnasta.  

 

Heikki Palvan (1996, 188-190) mukaan Koraanissa ei ole 

tarkkaa sääntöä hunnuttamiselle. Ennen vuotta 627 pukeu-

tumista koskevia sääntöjä ei ollut. Jae 33:53 koskee Profee-

tan vaimoja ja sen mukaan tuntemattomien miesten täytyy 

puhutella heitä verhon takaa. Lisäksi Jilbab-jakeessa, 

33:59, sanotaan: ”Profeetta, sano puolisoillesi, tyttärillesi ja 

uskovien vaimoille, että he panisivat vaatteen päänsä yli, 

jotta heidät tunnettaisiin siveiksi, eikä heitä häirittäisi.” Eli 

koraanin mukaan pukeutumisella pyritään suojautumaan 

muiden katseilta ja suojelemaan omaa siveyttä. Toisaalta 

koraani käskee myös miehiä siveyteen sekä pitämään kat-

seensa kurissa. Kaarina Kailon mukaan huntu tarjoaa suo-
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jaa häiritseviltä katseilta, lähentelyltä ja jopa 

fyysiseltä uhalta. Hän pohtii artikkelissaan 

Hunnutettu ja riisuttu nainen – taloudellis-

uskonnollinen fundamentalismin syvätasot 

(2006, 75) tarvitsisiko naisen suojautua, jos 

yhteiskunnassa suhtauduttaisiin ankarammin 

naisten seksuaaliseen häirintään. (Palva 1996, 

188-190.) 

 

Myös länsimaisessa kulttuurissa huntu liittyy 

siveyteen. Morsiamen huntu symboloi neit-

seellistä puhtautta (Roney 2001, 128). Vain 

noin 50 vuotta sitten myös Suomen katuku-

vassa naiset peittivät päänsä, koska heidän oli 

sopimatonta liikkua ulkona ilman päähinettä. 

Huiveissa yleisin väri oli musta, kun taas väril-

lisiä huiveja pidettiin säädyttöminä. Bo Lönn-

qvistin mukaan 1800-luvulla miehen tuli hank-

kia musta silkkihuivi kihlatulleen. Kyseinen 

huivi kulki naisen mukana jopa hänen kuolles-

saan hautaan asti, jossa musta huivi peitti hä-

nen hiuksensa. (Mannila 2015-08-07).  

Kuva 4. Grace Kelly verhosi kasvonsa morsiushunnulla 

hääpäivänään vuonna 1956 (Detaille, s.a.). 
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Jyllands-Postenin ulkomaantoimituksen päällikkö Flemming 

Rosen mukaan sananvapautta käsiteltäessä on otettava 

huomioon siirtolaisuus ja sen laajuus. Pakolaiskriisin myötä 

yhteiskunnat muuttuvat yhä monikulttuurisemmiksi. Eri 

kulttuureista saapuvien turvapaikanhakijoiden mukana rajo-

jen yli tulee erilaisia tapoja ja perinteitä ja kulttuurien koh-

datessa erilaiset arvot törmäävät. Länsimaissa vallitsee ste-

reotypia, jonka mukaan musliminainen on aivopesty hun-

nuttamiseen, kun taas islamilaisen naisen mielestä länsi-

maissa aivopestään paljastavaan pukeutumiseen ja kulu-

tuskulttuuriin. Erilaisia tapoja ja ajatuksia saa kyseenalais-

taa ja mielipiteitä saa jakaa. Mutta kenen päätettävissä 

musliminaisen pukeutuminen on? ”Jos jokin ryhmä on jos-

sakin vähemmistönä, sen täytyy olla sorrettu ja syrjitty. Yh-

tä selvänä pidetään, että sorto ja syrjintä lakkaavat kun yh-

teiskunta alkaa hallinnollisiin toimiin” kirjoittavat Hännikäi-

nen ja Melender teoksessaan Liberalismin petos (2012, 94).  

 

 

 

 

 

 

Mielestäni asioita on syytä pohtia laajemmin ennen kuin al-

kaa vapauttamaan kenenkään asemaa lakipykälin. Kyseessä 

on melko usein konteksti. On totta, että monissa islamilai-

sissa maissa, kuten esimerkiksi Syyriassa, naisilla ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa pukeutumiseensa. Mutta Suomes-

sa nainen saa itse päättää, kuinka paljon peittää tai kuinka 

paljon paljastaa. Kuvaa tarkastellessani mieleeni tulee su-

vaitsevaisuus, joka kärjistettynä tarkoittaa sitä, että erilaisia 

ihmisiä tulee sietää, vaikka heidän tavat ja ajatukset poik-

keavatkin omasta ajatusmaailmasta. (Flemming ; Hännikäi-

nen, Melender 2012, 13).
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2.3 Alaston vaate ja provosointi 
 

 

Vastapainona vartalon verhoamiselle päätin tarkastella tois-

ta vahvaa ääripäätä, alastomuutta. Sitä, jota olemme tottu-

neet näkemään mainonnassa, taiteessa ja uimahallien sau-

noissa. Vartalon paljastaminen on myös tapa ottaa kantaa. 

Tampereen- ja Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan aivot 

reagoivat paljaaseen vartaloon voimakkaammin kuin puet-

tuun, joten alastomuus voi olla hyvä tapa saada paljon 

huomiota. (YLE Tampere 2011-11-17; Mykkänen 2013-04-

14). 

 

Kuvassa (kuvio 5) Mielenosoittaja seisoo tukevassa 

haara-asennossa käsi nyrkissä kohti taivasta. Asen-

to on hievahtamaton, vaikka sivulta lähestyykin 

uhkaavasti mies, jonka jalka on valmiina potkaise-

maan. Naisen kasvoja peittää musta kommandopi-

po, joka tuo mieleeni musliminaisen kasvoja peittä-

vän niqabin. Naisen ylävartalo on muuten paljas. Pal-

jaaseen ylävartaloon on maalattu teksti ”Fuck your mo-

rals”, eli ”vittuun moraalinne”. Kyseessä on  

 

Femen-järjestön aktivisti ”Yläosaton Jihad” –

mielenosoituksesta. Kuva tuo mieleeni Eugène Delacroixin 

maalauksen Vapaus barrikadeilla (Kuva 5), jossa vapauden 

vertauskuvallinen hahmo johdattaa ihmisjoukkoa ylävartalo 

paljaana taisteluun. (Mykkänen 2013-04-14; Carriere 2004, 

130). 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Alaston mielenilmaus (Dufour 2013-04-03; Virtanen 2015-11-03). 

- Femen on kansainvälinen 

feministi järjestö, joka ajaa 

naisten asemaa yläosattomissa.  

- Järjestivät Yläosaton Jihad –

mielenosoituksia  monissa Eu-

roopan maissa 

(Mykkänen 2013-04-14.) 

- Suomessa melko suopea suhtautumi-

nen alastomuuteen 

- Alastomuus ei hätkähdytä, koska pal-

jaita vartaloita on media pullollaan. 

- Suomessa mielenilmaukset vaisumpia 

Mykkänen 2013-04-14.) 
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Kuva 6. Eugène Delacroixin (1830) Vapauden vertauskuvallisen hahmo johta-

dattaa kansaa taistoon (Carriere 2004, 130). 

 

 

Tarkasteltavaan kuvaan törmäsin ensimmäisen kerran Myk-

käsen Rintojen paljastaminen jakaa feministejä –artikkelissa 

(2013). Artikkelissa nostetaan esille muun muassa kirjailija 

Shatha al-Janabin  sekä Tulva-lehden päätoimittaja Atlas 

Saarikosken ajatuksia provosoivasta feministijärjestöstä ja 

sen tempauksista. Femen on järjestö, joka ajaa naisten 

asemaa yläosattomissa. Vuonna 2013 tunisialainen Amina 

Tyler seurasi Femenin antamaa esimerkkiä ja julkaisi Face-

book seinällään kuvan itsestään rinnat paljaana. Hänen ke-

hossaan oli teksti: ”Ruumiini kuuluu minulle, enkä ole ke-

nenkään kunnian lähde”. Kuvan julkaisemisen jälkeen Ami-

naa syytettiin kulttuurinsa häpäisystä ja lisäksi häntä uhat-

tiin kuolemalla. Aminan tapauksen innoittamana Femen jär-

jesti ”Yläosaton Jihad”-mielenilmauksia monissa Euroopan 

maissa. (Mykkänen 2013-04-14). 

 

Mielenilmaukset aiheuttivat paljon pahennusta, etenkin is-

lamilaisessa maailmassa. Vastapainona muslimifeministit 

julkaisivatkin kuvia, joissa puolustivat huntua. He olivat sitä 

mieltä, että Femen on rasistinen islamofobinen järjestö. 

Shatha al-Janabin mukaan Lähi-Idässä on olemassa monia 

tapoja taistella tasa-arvon puolesta, mutta alastomuus ei 

kuulu niihin. Hänen mukaan kaikilla on oikeus sananvapau-

teen, mutta sitä kannattaisi käyttää järkevästi. Femeniä on 

arvosteltu rasisimista. Atlas Saarikosken mukaan rintojen 

paljastaminen mielenilmauksena voi olla hyvä tehokeino, 

jos kyseessä on naisen vartalon kontrollointiin liittyvä mie-
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lenosoitus. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että länsimaalaiset 

ovat saaneet hyvin pitkään määritellä, mitä vapaus on. Voi 

olla, että toisille alastomuus on vapauttavaa, kun taas toisil-

le vartalon verhoaminen tuo tunnetta oman kehon hallin-

nasta ja vapaudesta. Saarikosken mukaan tärkeintä on ni-

menomaan se, että jokainen saa tehdä päätöksensä itse. 

(Mykkänen 2013-04-14). 

 

 

Voisi kuvitella, että Suomessa alastomuuteen suhtauduttai-

siin avoimemmin, johtuen esimerkiksi saunomiskulttuurista. 

Uimahallien saunojen lauteilla saattaa istua vierivieressä 

täysin tuntemattomia alastomia ihmisiä ja se on meille ai-

van luonnollista. Alastomuus on normaalia riippuen sen 

kontekstista. Paljas vartalo väärässä kontekstissa herättää 

huomiota, huvittuneisuutta ja joissain tapauksissa myös 

pahennusta. Vuonna 2014 poliisi kielsi Ceci n’est pas 

(suom. Tämä ei ole) –taideteoksen Mon corps (suom. Ruu-

miini) nimisen osan esittämisen, jossa 83-vuotiaan taiteili-

jan oli tarkoituksena istua alasti lasisessa vitriinissä Lasipa-

latsin aukiolla (Kuva 6). Teoksellaan taiteilija halusi ottaa 

kantaa median ihannoimaan nuoruuteen. Helsingin poliisin 

mukaan teos loukkasi sukupuolisiveellisyyttä, joten lopulta 

teos toteutettiin siten, että taiteilijalla oli alusvaatteet pääl-

lään. (Pallari & Palttala 2014-11-16). 

 

 

 

Kuva 6. Alaston vartalo väärässä kontekstissa aiheutti hämmennystä. Lopulta 

poliisi määräsi taiteilijan pukeutumaan alusvaatteisiin. (Hewitt s.a.) 
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Miksi mielenosoittajan paljas vartalo aiheutti niin suurta 

hämmennystä? Meillä alastomia vartaloita on media pullol-

laan. Julkisuuden henkilöt kilpailevat siitä, kuka paljastaa 

eniten. Provosoiva Miley Cyrus pukeutuu asuihin, joita meil-

lä päin on totuttu näkemään lähinnä uimahalleissa (Kuva 

7). Voi olla, että kohuun vaikutti teknologian jatkuva kehit-

tyminen. Sen myötä kaikki julkaistu tieto on saman tien 

saatavilla ympäri maailmaa ja lisäksi siihen voidaan reagoi-

da kaikkialla. Tiedon kulkiessa sen konteksti usein häviää ja 

se lisää väärinymmärryksiä. Lisäksi tieto leviää täysin erilai-

sissa ympäristöissä. Länsimaissa alastomuuteen ja pro-

vosointiin suhtaudutaan lempeämmin kuin islamilaisessa 

maailmassa. (Flemming 2015-10-15.) 

 

Toimiko Femen-järjestö siis väärin ottamalla kantaa liian 

provosoivasti? Järjestön tavoitteena on herättää huomiota, 

ja huomiota se on saanut. Sananvapaus ei ole pelkästään 

miellyttävien mielipiteiden esittämistä. Sananvapauteen 

kuuluu myös oikeus aiheuttaa pahennusta, vääristellä, kär-

jistää, provosoida ja loukata. Voi olla, että provosointi on  

 

hyvä keino saada aikaan muutosta ja herättää keskustelua  

puolesta ja vastaan. Vaikka Femen-järjestö jätti muslimi-

naisten mielipiteet hunnuttamisesta kuulematta, kohun 

myötä musliminaisten mielipiteet nousivat esille. (Flemming 

2015-10-15; Mykkänen 2013-04-14; Niemelä 2012, 69). 

 

  

Kuva 7. Miley Cyruksen esiintymisasut ovat hyvin provosoivia. Voi olla, ettei 

Suomessa kyseisellä asulla pääsisi edes uimahalliin. (Winter 2015-08-30.) 
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3 SUUNNITTELUPROSESSI 

 

”Yhden vihapuhe voi olla toiselle runoutta. Yhden pyhä voi 

olla toiselle jumalanpilkkaa”. (Flemming 2015-10-15.) 

 

Teoriaosassa tarkastelin erilaisia kuvia Taideteoksen todelli-

suudet -kuvion avulla, jonka tavoitteena oli löytää erilaisia 

merkityksiä. Suunnitteluprosessissa ilmaisen löytämiäni 

merkityksiä visuaalisesti. Suunnitteluprosessi lähti liikkeelle 

heti alussa tutustuessani aiheeseen ja etsiessäni uutta tie-

toa. Prosessin edetessä suunnitelmani kehittyivät ja saivat 

kokoajan uutta suuntaa aina teorian mukana. Alustavat 

luonnokset ja ideat ovatkin melko erilaisia verrattuna loppu-

tulokseen (Kuva 8). Teorian tavoitteena oli tarkastella ja 

ymmärtää vahvoja ääripäitä ja etsiä niistä inspiraatiota 

suunnittelulle. Mallistoa suunnitellessa halusin löytää vahvo-

jen ääripäiden välille kultaisen keskitien.  

 

Malliston pääideaksi muodostui suojautuminen muiden kat-

seilta ja mielipiteiltä. Idea suojautumisesta tuli osaksi 

Flemming Rosen sananvapaus seminaarin puheesta. Hänen 

mukaan yksi sananvapauden haasteista on se, että ihmiset 

kuvittelevat, että heillä on loukatuksi tulemattomuuden oi-

keus. Hänen mielestään se on kuitenkin ainoa oikeus, jota 

demokraattisessa yhteiskunnassa ei tulisi olla. Hänen mu-

kaan ihmisten tulisi loukkaantumisen sijaan kasvattaa pi-

kemminkin paksumpi nahka, jotta elämä säilyisi rauhaisana 

yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa. (Flemming 

2015-10-15.) 

 

 

Kuva 8. Alustavia ideoita (Virtanen 2016-05-11). 
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3.1 Runollinen musta ja viaton valkoinen 
 

Myös malliston värimaailma muovautui prosessin mukana. 

Mielestäni tällä hetkellä keskustelukulttuurissa on havaitta-

vissa mustavalkoinen ajattelutapa, joka luokittelee asioita 

jyrkästi. Psykologi Salla Saihon mukaan ajattelutapa luokit-

telee mielipiteitä oikeiksi ja vääriksi, hyviksi ja pahoiksi 

(Juusola 2014-08-10). Tämän vuoksi päätinkin poimia mal-

listoni väreiksi mustan ja valkoisen. Ideaa väreihin sain 

myös Raqqan kaupungin naisten pukeutumisesta. Aluksi 

ajattelin värimaailman olevan täysin musta, jossa valkoinen 

toimisi vain aksenttivärinä. Valkoinen väri olisi ilmaissut pu-

keutumiskäytäntöjen muuttamista, koska Raqqan kaupun-

gissa vaatteiden täytyy olla kokonaan mustia. Lopulta halu-

sin mallistostani kuitenkin raikkaamman, koska musta väri 

alkoi tuntumaan liian raskaalta ja murheelliselta. Mitä 

enemmän sain tietää Raqqan kaupungin naisten asemasta, 

sitä raskaammalta musta väri alkoi silmissäni näyttää. 

 

Aiemmin luvussa 2.1 sivusin mustaa väriä ja sen merkityk-

siä. Sen lisäksi, että musta on surun ja murheen väri, se voi 

olla myös runollinen, rauhoittava ja tyyni. Vaatteissa se tuo 

usein mieleen klassisen tyylikkyyden. Valkoinen väri puoles-

taan edustaa puhtautta, avoimmuutta ja uutta elämää. Mie-

lestäni valkoinen oli sen vuoksi oiva lisä mallistooni. Lisäksi 

se on valovoimainen ja se heijastaa muita värejä. Toisin 

kuin musta, joka varastoi lämpöä, valkoinen väri tuo viilen-

tävän suojan auringonpaahteelta. (Wetzer 2000, 95.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Malliston värikartta (Virtanen 2016-04-26) 
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Harald Arnkilin (2007, 98) mukaan tumma-vaaleuskontrasti 

voi olla ehdoton ja ankara, mutta toisaalta se voi olla myös 

yksiselitteinen ja selkeä. Mustavalkoisuus edustaa abstrakti-

suutta ja luonnottomuutta. Mustan ja valkoisen jyrkkä vas-

takkaisuus erottuu ympäristöstä kaksiulotteisuudellaan ja 

sen vuoksi liikenteessä jyrkät värikontrastit toimivat hyvänä  

huomiokeinona. Esimerkiksi suojatien valkoiset raidat erot-

tuvat hyvin tummasta asfaltista. Toisaalta taas luonnossa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 10-12. Suomen harmaus 

(Virtanen 2016-03-31). 
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esimerkiksi seeprat suojautuvat saaliseläimiltä mustavalkoi-

sella värikontrastilla. Mallistossani halusin tuoda väreillä 

suojaa ennemmin kuin erottua. Ajatuksena oli sulautuminen 

Suomen harmaisiin maisemiin (Kuvat 10, 11, 12). Suojau-

tumis teemaa en kuitankaan halunnut ottaa liian vakavasti, 

vaan lähinnä inspiroitua. Kyseessä ei ollut kuitenkaan ca-

mouflage –mallisto ja epäilen vahvasti, että Suomen puo-

lustusvoimat ottavat vaatteita käyttöönsä. Talven lähes 

mustavalkoisessa maisemassa vaate sulautuu paremmin 

taustaansa, kun taas kesällä vaate voi erottua paremmin.  

 

Suunnitteluprosessi lähti liikkeelle värimaailmasta ja kuosin 

suunnittelusta (Kuva 13). Aluksi tein erilaisia kokeiluja pa-

perille vesiväreillä ja sen jälkeen ruiskuemulsiolla, sekä kui-

valle että kostealle kankaalle. Lopullisen kankaan kuosin to-

teutin maalaamalla ja roiskimalla ruiskuemulsiota suurella 

pensselillä kostealle kankaalle (Kuva 14). Kostealla kankaal-

la väri levisi ja imeytyi hyvin muodostaen samalla utuisia 

kuvioita. Lopullisessa värimaailmassa musta ja valkoinen 

kohtaavat luoden harmoonisia harmaan sävyjä. Värimaail-

massa vahvat ääripäät kohtaavat ja lopulta sulautuvat kuo-

sissa toisiinsa.  

 

 

 

 

 Kuva 13 ja 14. Alustavia luonnoksia ja kokeiluja sekä lopullinen kangas 

(Virtanen 2016-04-15). 
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3.2 Sillanrakentajat -mallisto 
 

 

Prosessin alkuvaiheessa luonnostelin hyvin kurinalaisia 

vaatteita, jotka leikittelivät peittävyydellä ja paljastavuudel-

la (Kuva 15). Teorian pohjalta mallistoni kuitenkin muovau-

tui hyvin runollisen rauhalliseksi. En halunnut enää korostaa 

jyrkkiä ääripäitä, vaan ennemminkin yhdistää niitä. Mallis-

toni on hyvin yksinkertainen ja pelkistetty. Vaatteiden mallit 

muovautuvat prosessin myötä suojaaviksi ja peittäviksi. 

Vaatteita yhdistelemällä voi verhoutua useiden kerrosten 

suojiin. Mallistoni kohderyhmää tai sesonkia en lähtenyt sen 

kummemmin rajaamaan. Tavoitteena oli suunnitella ajaton 

mallisto. Mallistoni vaatteiden tavoitteena ei ole erottumi-

nen tai huomion herättäminen, vaan ennemminkin suojau-

tuminen ja sulautuminen Suomen värittömään maisemaan. 

Syksyn ja talven aikana vaatteen värit sulautuvat maise-

maan paremmin, kun taas kesällä vaate erottuu taustas-

taan. Vaikka vaatteen ideana ei ole erottuminen, se voi silti 

olla visuaalisesti kaunis ja kantajalleen erityinen.  

 

 
Kuva 15. Alustavia luonnoksia (Virtanen 2015-11-17). 
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En ole kovin innokas luonnostelemaan ja usein teenkin luonnok-

set vasta tasokuvien jälkeen. Nyt kuitenkin aloitin suunnittelun 

tekemällä alustavia luonnoksia, mutta melko pian halusin siirtyä 

tietokoneen äärelle, jolloin työskentely on nopeampaa ja voin 

helposti kokeilla miltä materiaalit ja kuosit näyttävät vaatteiden 

tasokuvissa. Suunnittelu prosessin aikana testailin erilaisia mate-

riaaleja, kuinka ne soveltuvat suunnittelemiini vaatteisiin. Muotoi-

lin kankaita mallinuken päälle ja pohdin kuinka ne toimisivat 

valmiissa vaatekappaleessa. Materiaalien muotoileminen oli oleel-

linen osa ideointiani (Kuva 16). 

 

 

Malliston materiaaleiksi valitsin viskoosin, polyesterin ja vil-

lasekoitekankaan (Kuva 17). Viskoosi laskeutuu kauniisti ja 

tuntuu miellyttävältä ihoa vasten. Vastapainona sileälle vis-

koosille valitsin karhean villasekoitekankaan, joka sopii hy-

vin malliston housuihin ja liivimekkoon, koska kangas kes-

tää paremmin hankausta. Lisäksi materiaaleihin valikoitui 

vanha polyesteri vuorikangas, jonka revin kapeiksi suika-

leiksi. Lopulliseen mallistoon kangas päätyi neuleiden muo-

dossa. 

 

  

Kuva 16. Muotoilu kokeiluja (Virtanen 2016-05-11). Kuva 17. Materiaalikartta (2016-05-09). 
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Mallisto nimeksi tuli Sillanrakentajat, joka tulee Marjo Räsä-

sen kirjan mukaan. Malliston ajatuksena on yhdistellä hie-

novaraisesti paljastavuutta ja peittävyyttä. Pääosassa on 

kuitenkin suojaavuus. Mallisto on rauhallinen, mutta siinä 

on myös ristiriitaisuutta. Siinä yhdistyy vanhahtavat, jopa 

konservatiiviset mallit moderniin värimaailmaan ja kuosiin. 

Lisäksi vaatteet voivat tuoda mieleen sillanrakentajien haa-

larit (Kuva 18).  

 

Lopuksi vielä valmistin Vastapaino –puseron mallikappa-

leen. Vaate sai lopullisen muotonsa vasta valmistuessaan. 

Aluksi puseron selkä oli avonainen, mutta lopulta vain toi-

nen olkapää jäi paljaaksi. Puseron kaulus on melko van-

hanaikainen, mutta kankaan kuosi tuo vaatteen nykypäi-

vään (Kuva 19).  

 

 

 

 

Kuva 19. Vastapaino –paidan mallikappaleen suunnitteluprosessi 

(Virtanen 2016-05-11). 

Kuva 18. Mallistolakana (Virtanen 2016-05-11). 
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3.3 Vaate minusta muihin 
 

 

Mallistostani tuli hyvin yksinkertainen. Mallistossa yhdistyy 

puhdas valkoinen, voimakas musta ja niiden suolautuessa 

toisiinsa muodostuu kauniita harmaan sävyjä. En halunnut, 

että lopullisessa mallistossa olisi selkeitä viestejä, vaan ha-

lusin jättää katsojille tulkinnanvaraa, koska jokainen tulkit-

see vaatteen ja sen muotokielen omalla tavallaan. Lo-

puksi testasin pienimuotoisella kyselyllä, kuinka muut 

ihmiset tulkitsevat vaatemallistoani. Kysymykset olivat 

samoja, joita itse pohdin tulkitessani kuvia Taideteok-

sen todellisuudet –kuvion avulla. Kyselyyn vastasi 12 

luokion kuvataiteen valinnaiskurssin opiskelijaa, 

sekä kuvataiteen opettaja. En kertonut heille 

työni taustoista ja tavoitteista ennen kyselyä, 

jotta se ei ohjaisi heidän vastauksiaan, mutta 

esittelin heille mallistolakanan sekä valmistama-

ni vaatekappaleen. Lopuksi tarkastelin vastauk-

sia Taideteoksen todellisuudet –kuvion avulla 

(Kuvio 5). 

 

 

 

 

  

- 17-18 –vuotiaita lukiolaisia 

- Vastaajissa oli sekä poikia että tyttöjä 

- Monille ensimmäisenä silmään pisti 

värjätty kangas, ja sen kuviot ja värit 

- Monien mielestä mallisto oli tyyni ja 

rauhallinen 

Moni oli sitä mieltä, että malliston 

inspiraatio on lähtöisin luonnosta. 

Kuosi toi mieleen muun muassa 

asfaltin, musteen, koivunrungot, 

usvan, metsän ja luonnon. 

Neulepinta toi muutamille mieleen 

taivaan pilvet sekä lumen. 

Kuvio 6. Malliston vaatteiden tarkastelua Taideteoksen todellisuudet –kuvion 

avulla (Virtanen 2016-05-11). 
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Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka muut tulkitsevat vaate-

mallistoani. Esille nousi myös sellaisia asioita, joita en ollut 

itse tullut edes ajatelleeksi. Monille valkoiset neuleet toivat 

mieleen taivaan pilvet sekä lumen. Värjäämäni kangas taas 

toi mieleen muun muassa kostean kallion, koivun kaarnan 

mustavalkoisuuden sekä Suomen luonnon. Vastapaino –

puseron selästä löytyi kaupungin siluetti ja tehtaiden piiput. 

Lisäksi vaatteitani luonnehdittiin geometrisiksi ja graafisiksi. 

Moni oli sitä mieltä, että mallisto on hyvin rauhallinen, vaik-

ka siinä onkin vahvoja kontrasteja. 

 

Malliston lopullisena ideana ei ollut lähettää kirjaimellisia 

viestejä ja ottaa provosoivasti kantaa maailmalla tapahtu-

viin ilmiöihin. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka 

muut näkevät ja kokevat suunnittelemani malliston. Kyselyn 

lopputulos oli minulle yllättävä. Vaikka en ajatellut mallisto-

ni lähettävän selkeitä viestejä, luonto nousi esille lähes jo-

kaisessa vastauksessa. 

 

 

 

 

4 POHDINTA 

 

Kokemuksellisen taiteen tarkastelussa kyse on ymmärtämi-

sestä ja merkitysten löytämisestä. Räsäsen (2008, 203) sa-

noin: ”taideoppiminen on jatkuva, kokemuksiin pohjautuva 

prosessi, jossa uudet kokemukset törmäävät ennakkokäsi-

tyksiin”. Prosessin aikana ajatukseni muuttuivat ja kehittyi-

vät kokoajan. Prosessi lähti liikkeelle kuvien tarkastelulla ja 

analysoinnilla. Pohdintojeni pohjalta lähdin suunnittelemaan 

vaatemallistoa. Aluksi ajatukseni olivat hyvin pintapuolisia 

ja jopa kliseisiä, mutta mitä enemmän hankin tietoa, sitä 

enemmän omat tulkintani syvenivät ja sitä mukaa sain 

myös parempaa suuntaa suunnittelulleni.  

 

Laatiessani työni aihekuvausta, ajatuksenani oli suunnitella 

kantaaottava vaatemallisto. Idea tuli Charlie Hebdo –lehden 

toimitukseen tehdyistä terrori-iskuista ja sananvapaudesta. 

Malliston ideana oli piilottaa kantaaottavia viestejä ja pila-

kuvia vaatteisiin kirjonnan keinoin. Lopulta aiheeni kuiten-

kin rajautui lisää ja otin tarkempaan tarkasteluuni islamin 

hunnutetut naiset ja puolialastomat feministit. Sen jälkeen 

en ollut enää varma, mitä mallistoltani haluan. Aluksi mallis-

ton värimaailmasta tuli jyrkän musta-valkoinen. En halun-
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nut korostaa mallistollani jyrkkiä ääripäitä, joita tämän het-

kisessä keskustelukulttuurissa on havaittavissa ja sen vuok-

si värimaailmakin muuttui harmoonisemmaksi. Vaikka tie-

dostan, että minulla on oikeus ottaa kantaa ja provosoida, 

en kokenut sitä tässä tapauksessa tarpeelliseksi. Koska ko-

ko teoriaosuus käsitteli vahvoja ääripäitä, halusin malliston 

avulla yhdistää ja rakentaa siltoja näiden vahvojen ääripäi-

den välille ennemmin kuin korostaa niitä entisestään. 

 

Marjo Räsäsen Kokemuksellisen taiteen tarkastelun malli ja 

Taiteteoksen todellisuudet –kuvio oli työssäni hyvin merkit-

tävässä roolissa. Minulle kuvio merkitsi kaaoksen hallintaa, 

koska tietoa oli paljon. Metodin avulla aiheeni rajautui sopi-

viin mittasuhteisiin, koska valitsin vain työni kannalta oleel-

liset kuvat tarkasteluuni. Lisäksi kuvion avulla sain purettua 

omia ajatuksiani ja syvennettyä niitä. Vaikka jokaiseen tai-

teen tarkastelun vaiheeseen kuului havainnointia, käsitteel-

listämistä ja tuottamista, jätin lopullisen malliston suunnit-

teluprosessin opinnäytetyöni loppuvaiheeseen, jotta pystyin 

keskittymään teoriaosuuteen ja kuvien analysointiin tar-

kemmin. Luonteeltani olen sellainen, että haluan keskittyä 

ja syventyä aina yhteen asiaan kerralla. Suunnitteluvaihees-

sa pääsen helposti flow –tilaan ja voin työskennellä helposti 

yötä myöten ja saada nopeasti paljon aikaan, kun taas asia-

tekstin tuottaminen on välillä hyvinkin takkuavaa, vaikka 

kirjoittamisesta kovasti pidänkin. Sen vuoksi halusin rajata 

työskentelyni kahteen selkeään vaiheeseen: ensin kirjallinen 

osio ja sitten visuaalisempi työskentely. Tein jo alussa alus-

tavaa ideointia, mutta lopulliset suunnitelmat ja materiaali-

kokeilut jätin tarkoituksella aivan loppuvaiheeseen. 

 

 

Prosessin aikana opin paljon erityisesti siitä, mikä minulle 

on paras tapa työskennellä. Opinnäytetyöni oli ennenkaik-

kea luova prosessi. Alussa on erityisen tärkeää antaa ideoi-

den rönsyillä ilman sen suurempaa rajaamista ja vasta ai-

van lopuksi päätyä johonkin lopputulokseen. Etenkin tieto-

koneella työskennellessä on mahdollista moderoida sekä 

tekstistä, että mallistosta kaikki turha pois vasta aivan lo-

puksi. Liian rankat raamit tappavat luovuuden ja tekemisen 

ilon, sekä aiheuttavat tyhjän paperin kammon. Prosessin 

edetessä pitää myös uskaltaa luopua alustavista ideoista ja 

uskaltaa tehdä muutoksia. Itse jäin opinnäytetyössäni hel-

posti jumiin vanhoihin ideoihin. Esimerkiksi työn alkuvai-

heessa ajatuksenani oli tuoda kirjonnalla pilakuvat osaksi 

vaatetta. Loppuvaiheessa en halunnut korostaa mallistos-
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sani ääripäitä, mutta siitä huolimatta yritin saada kirjonnat 

ja kuvitukset mahdutettua mallistooni.  

 

Mietin, jäikö opinnäytetyöni liian suppeaksi ja syvennyinkö 

tarpeeksi hyvin kuva-analyyseihin ja löysinkö päätelmilleni 

tarpeeksi faktapohjaa. Opinnäytetyöni tarkoituksena ei kui-

tenkaan ollut tehdä kaikenkattavaa katsausta hunnuttami-

sesta, alastomuudesta tai sananvapaudesta. Tavoitteenani 

oli tarkastella erilaisia mielenkiintoisia ilmiöitä ja pohdiskella 

kuinka pukeutumista rajoitetaan. Jos lähtisin kehittämään 

työtäni vielä tulevaisuudessa, suuntaisin katseeni luultavasti 

historiaan. Lähtisin vertailemaan ajankohtaisia ilmiöitä his-

torian ja kenties kristinuskon kanssa. Lisäksi perehtyisin 

vielä tarkemmin hunnun eri merkityksiin ja tutustuisin tar-

kemmin käsitteisiin. Työssäni käytin paljon termiä huntu, 

joka on käsitteenä melko laaja ja ehkä jopa ympäripyöreä. 

Länsimaisessa kulttuurissa se voidaan ymmärtää esimerkik-

si morsiushuntuna, kun taas islamilaisessa kulttuurissa se 

voi merkitä niqabia, musliinihuntua tai chadoria. Syy miksi 

käytin termiä huntu, oli se, että halusin kirjoittaa hunnun-

käytöstä melko yleisellä tasolla. Esimerkiksi Ranskan huivi-

kielto ei koske pelkästään niqabia tai hijabia. Kielto käsittää 

myös muut uskonnolliset tunnusmerkit. 

Sananvapaus oli minulle hyvin mieleinen ja kiinnostava aihe 

ja se toimi hyvänä innoittajana koko opinnäytetyölleni. Mie-

lestäni on kiinnostavaa nähdä, mihin sananvapaus on me-

nossa. Aiheuttavatko vahvat ääripäät sen, että sananvapa-

utta joudutaan jatkossa rajoittamaan? Esimerkiksi keväällä 

2016 Postin oli tarjoituksena julkaista sananvapaus teemai-

nen postimerkkisarja. Ville Tietäväisen suunnittelemat mer-

kit käsittelivät keskustelua herättäneitä aiheita kuten tu-

loeroja, eläintenoikeuksia ja kulttuuriarvoja. Yksi merkeistä 

oli saanut innoituksensa maahanmuutosta (kuva 20).   

Kuva 20. Sananvapaus merkit jätettiin julkaisematta negatiivisen pa-

lautteen vuoksi (Lehtola s.a.). 
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Postimerkki esittää kaksoispistettä, jossa on mustaan niqa-

biin pukeutunut nainen kesäisessä koivumetsässä. Posti-

merkki aiheutti kiivasta keskustelua ja jotkut julkaisivat 

merkistä omia versioitaan, joista huokui rasismi. Jotkut oli-

vat yhdistäneet merkin muun muassa haulikon piippuun. 

Myöhemmin Posti ilmoitti, että postimerkkejä ei julkaista ol-

lenkaan. Eikö postimerkkien teemana nimenomaan ollut 

sananvapaus? Suunnittelija itse ihmetteli, kuinka sananva-

pauden juhlavuonna sananvapaus merkit jätetäänkin julkai-

sematta. Flemming Rosen mukaan erityisesti silloin, kun jo-

kin puhe kuohuttaa meitä, ei tulisi toimia kieltojen ja vaien-

tamisen kautta. Voi olla, että julkaisematta jääneet posti-

merkit herättävät keskustelua sananvapauden puolesta. 

(Puumalainen 2016-4-5; Sirén 2016-01-30; Flemming 2015-

10-20). 

 

”Yhteiskunnassa ei voi olla vapautta, jos siellä ei suvaita 

mielipiteitä, joista enemmistö ei pidä.” (Flemming 2015-10-20) 
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LIITE 3: KYSELY 

 

IKÄ: 
SUKUPUOLI: 
KANSALAISUUS: 
 
Tarkastele mallistoa. Mitä huomaat ensimmäiseksi? 
 
 
 
 
Kuvaile mallistoa. Esimerkiksi millaisia muotoja löydät, minkälainen värimaailma on jne. 
 
 
 
 
Kuvaile, mitä ajatuksia vaatteet sinussa herättävät? Miksi? 
 
 
 
 
Mitä luulet, että suunnittelija haluaa malliston tuotteilla kertoa? Mitä vaatteilla pyritään viestimään? 
 
 
 
 
Mitä luulet, mikä malliston teema/tarina on? 

 

 


