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Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja valmistaa unisex-vaatemallisto leikki-ikäisille lap-

sille. Materiaalina on käytetty vanhoja farkkuja. Malliston inspiraationa on toiminut seminaarityöksi 

tehdyt muokkauskokeilut. Muokkausmenetelmiä on käytetty vaatteiden yksityiskohdissa antamaan 

lisää mielenkiintoisuutta sekä uniikkia ilmettä. 

 

Opinnäytetyö on produktiivinen ja sen tarkoituksena oli luoda ekologinen ja persoonallinen mallis-

to. Malliston kohderyhmänä ovat lapset, sekä pojat että tytöt, ketkä eivät halua pukeutua perinteisen 

sukupuolijaottelun mukaisesti. Kohderyhmänä ovat myös vanhemmat, ketkä haluavat vaatteiden 

olevan kierrätettävissä isosiskolta pikkuveljelle tai isoveljeltä pikkusiskolle. Unisex-vaatteiden tar-

jonta on suppea, joten opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda lisää vaihtoehtoja. Myös kierrätysma-

teriaaleista valmistettujen lastenvaatteiden valikoima noudattaa tietynlaista kaavaa, joten tässä 

opinnäytetyössä tuodaan myös siihen uudenlasta ilmettä. 

  

Pääongelmana opinnäytetyössä oli: kuinka luoda molemmille sukupuolille mielenkiintoinen vaate-

mallisto kierrätetystä farkusta. Havainnointi toimi päämetodina. Sukupuolisuutta havainnoitin pää-

asiassa kirjallisuudesta sekä mediasta. Kahden leikki-ikäisen lapsen äitinä olo tuki myös tätä tutki-

musta. 

 

 

Lopullinen tuotos sisältää 8 osaa: kahdella erilaisella muokkausmenetelmällä koristellut kolmet 

farkut, kaksi liiviä, yhden takin sekä kahdet haalarit. Osa malleista on vielä jatkokehittelyn tarpees-

sa. Yleisilmeeltään mallisto on ekologinen, unisex sekä uniikki. Vaikka kierrätettyjen materiaalien 

hyödyntäminen on ympäristön parhaaksi, se ei kuitenkaan ole helppoa. Materiaalien erilaisuuden 

vuoksi valmistus vie paljon aikaa, jokainen kaavanosan asettelu täytyy myös harkita tarkkaan.
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The subject of this thesis was to design a unisex-clothing collection for kindergarten-aged children. 

The inspiration for this collection came from recycled denim, the texture of which is treated in vari-

ous ways. The treatments are tested in groundwork. The treatments give my collection a unique 

look.  

 

The thesis is productive and the aim was to create ecological and personal clothes. The collection´s 

target group is children, boys or girls who do not want to wear traditional gender-specific clothes. 

The target group also includes parents who want to be able to recycle the clothes from big sister to 

little brother or similar. The availability of unisex clothes is very poor, so this thesis aims to provide 

more options. 

 

The thesis’ main research problem was how to make a fascinating children’s clothing collection 

from recycled denim for both sexes. Observation was the main used method. Observations included 

gender perceptions from media and literature. Being the mother of two kindergarten-aged children 

supports this research. 

 

The final collection consists of eight pieces: one jacket and with two differently treated textures 

vests, jeans and overalls. The collection is unique, ecological and unisex. Although using recycled 

material is environmentally friendly, it is not the easiest means of production. Manufacturing takes 

time because of the various materials used each piece needing careful consideration. 

 

 

 



 

 

 

Käsitteiden määrittelyä: 

  

androgynia  kaksineuvoisuus, miehen naismaisuus, naisen miesmäisyys (Turtia 2005, 

32) 

androgyyni (vale)kaksineuvoinen henkilö, sama kuin hermafrodiitti; naismainen mies 

(Turtia 2005, 32) 

denim Toimekassidoksisten puuvillakankaiden yleisnimi. Tyypillinen denimkan-

gas on farmarikangas, jossa on tumma loimi ja vaalea kude. Tavallisesti 

väri on indigonsininen. (Lindfors & Paimela 2004, 39) 

eettinen moraalifilosofinen, etiikkaa koskeva, moraalinen, siveellinen (Turtia 2005, 

110) 

ekologinen elinolosuhteisiin sopeutumisen kannalta otollinen, Luonnon- ja ympäris-

tönsuojeluun sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä  (Turtia 2005, 

112) 

farmarihousut puhekielessä farkut, denimkankaiset työ- tai vapaa-ajanhousut (Lindfors 

& Paimela 2004, 50) 

 feminiininen   naispuolinen, naisellinen, naismainen (Turtia 2005, 141) 

hyötykäyttö käytetyn materiaalin tai tuotteen hyödyntäminen joko sellaisenaan, kor-

jattuna, osina, uusioraaka-aineena tai energiana (Suojanen 1995, 9) 

 kierrätys sekä energian ja raaka-aineiden uudelleenkäyttö että tuotteiden ja niiden 

materiaalien uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö (Suojanen 1995, 8) 

maskuliininen miespuolinen, miehekäs, miesmäinen, miehinen (Turtia 2005, 339)  

 persoonallinen yksilöllinen, omakohtainen, henkilökohtainen, tietylle henkilölle ominai-

nen (Turtia 2005, 430) 

 proto   mallikappale 

retro  takautuva, uudelleentoistuva (Turtia 2005, 493) 

uniikkikappale yksittäiskappale, vars.taideteos (Turtia 2005, 619) 

unisex Molemmille sukupuolille soveltuva yhdenmukainen asu tai asuste. Syntyi 

nuorison keskuudessa 1960-luvulla, jolloin tytöt alkoivat käyttää poikien 

vaatteita, farkkuja etuhalkioineen ja miestenpaitoja. (Lindfors & Paimela 

2004, 192) 

uusiokäyttö  tuotteen materiaalin käyttö uudelleen (Suojanen 1995, 8) 
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1 JOHDANTO 

Lastenvaatemarkkinoilla tarjonta on jo pitkään ollut hyvin sukupuolirajoittunutta. Ty-

töille tarjotaan paljon vaaleanpunaisia sekä muita hempeitä värejä prinsessamaisin ai-

hein, kun taas pojille tarjotaan rajumpia aiheita synkemmissä tai selkeästi kirkkaam-

missa väreissä. Tämä jaottelu kumpuaa todennäköisesti ajattelusta kilteistä tytöistä ja 

rämäpäisistä pojista. Rajoittuneet käsitykset siitä, mikä on sopivaa tytölle mutta ei po-

jalle sekä toisin päin, aiheuttaa paljon kiusaamisia lasten keskuudessa, koska kaikki 

eivät mitenkään sovi asetettuihin normeihin. Äitinä olen kokenut tämän hyvin rajoit-

tavana tekijänä lasten pukeutumisessa. On myös huomioitava, että monet vaatteet, joi-

ta lapsille ostamme, on suunniteltu aivan eri kulttuureissa, ja tällöin ne kuvastavat toi-

sen kulttuurin poika- ja tyttöasenteita (Muotivaatteita pojillekin 2009). Monet koti-

maisetkin merkit haluavat tuotteittensa olevan kansainvälisesti myyviä, joten tuotteet 

noudattavat perinteisiä tyttö- ja poikakäsityksiä. Monet vanhemmat, joiden kanssa 

olen asiasta keskustellut, ovat olleet kanssani samaa mieltä: tarvitaan enemmän mo-

lemmille sukupuolille sopivia vaatteita. Tulisi antaa vaihtoehtoja niille lapsille, jotka 

eivät koe perinteisiä tyttöjen tai poikien vaatteita omakseen sekä niille vanhemmille, 

jotka haluavat kierrättää samoja vaatteita sisarukselta toiselle. Vaatteet olisivat näin 

ollen enemmän persoonallisia ja kävisivät sekä tytölle että pojalle. Voisiko nyky-

yhteiskunta olla jo hiljalleen valmis sukupuolineutraalimpaan pukeutumiseen myös 

lasten kohdalla? Mielestäni aiheen tutkiminen on erittäin ajankohtaista ja tärkeää. 

Täällä Suomessa unisex-lastenvaatteille on varmasti kysyntää. Suomessa pukeutumi-

nen on melko käytännönläheistä, näin voi päätellä jo katukuvastakin. Osittain ilmas-

tostamme, mutta hyvin pitkälle myös kulttuuristamme johtuen tytöt käyttävät paljon 

enemmän housuja kuin monissa muissa maissa. Äitinä koen erityisesti lastenvaatteissa 

käytännöllisyyden hyvin tärkeänä arvona.  

Kierrätetyn materiaalin hyödyntäminen on ollut lähivuosina paljon esillä, lähes kylläs-

tymiseen asti. Kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet ovat hyvin usein myös mel-

ko samantyylisiä, ainakin lapsille. Jotta ihmiset jaksaisivat edelleenkin jatkaa tätä ym-

päristömme hyvinvoinnille merkittävää asiaa, on vanhan materiaalin uusiokäyttöön 

tuotava uusia mahdollisuuksia. Näin myös niiden ihmisten kiinnostusta saisi herätel-

tyä, joita eivät aiemmat uusiotuotteet ole koskettaneet. Melko värikkäiden, enimmäk-

seen tytöille kohdistettujen uusiovaatteiden rinnalle on tuotava mallisto, jonka mielen-

kiinto on pinnan tunnussa sekä sukupuolineutraalimmassa ulkomuodossa. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

Lähtökohtana on valmistaa lapsille unisex-vaatemallisto, jossa vanhaan materiaaliin 

on tuotu uutta ilmettä muokkaamalla sitä. Kuten viitekehyksestä (kuva 1.) ilmenee, 

yksityiskohdat ovat tärkeässä asemassa luotaessa yksilöllistä ilmettä. Ne tulevat myös 

olemaan yhtenä myyntivalttina. 

  

 

Kuva 1. Viitekehys. 

 

Viitekehys myös selkeyttää, mitä minun tulee tarkemmin tutkia. Koska olen kokeillut 

eri muokkausmenetelmiä (kuva 2., liite 1.) sekä tutkinut käytetyn farkun ominaisuuk-

sia tekemässäni seminaarityössä, on minun keskityttävä tyttöjen ja poikien yhtäläi-

syyksien ja erojen kartoittamiseen sekä yhteiskunnan asettamiin odotuksiin. Luonnol-

lisesti myös oman mallistoni kautta tulen pohtimaan, mikä on sopivaa molemmille su-

kupuolille. Tulen myös miettimään tuotannollisuutta sekä hieman myös mahdollista 

tuotemerkkiä. 

 

Kuva 2. Pohjatyöksi tekemäni muokkauskokeilut. 
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Kohderyhmänäni ovat päiväkoti-ikäiset, eli noin 3–7-vuotiaat, leikki-iästä -

esikouluikään olevat lapset. Ikäryhmä on minulle kaikkein tutuin. Omien lasten ansi-

osta näen ja koen väistämättä päivittäin päiväkoti-ikäisten lasten maailmaa, en vain 

heidän itsensä vaan myös heidän kavereidensa kautta. Sen ikäiset lapset ovat vielä oi-

keasti lapsia, ilman suurempia velvoitteita. Kouluun mennessä ja vastuun kasvaessa, 

lapset helposti tuntevat itsensä myös isoiksi ja haluavat myös näyttää isommilta. 

Omasta ala-aste elämästä on jo kulunut sen verran aikaa, etten tunne ikäryhmää ko-

vinkaan tutuksi. Jos haluaisin suunnitella tuolle kohderyhmälle, minun olisi välttämä-

töntä tutustua tuon ikäryhmän päivittäiseen eloon. Siltikään en saisi ikäryhmään sa-

manlaista kosketusta kuin leikki-ikäisiin. 

Seitsemän vuoden äitinä olon lisäksi olen ollut tätinä reilut 18 vuotta, ja ollut erityises-

ti juuri tuona leikki-ikä -aikana eniten tekemisissä sisarteni lasten kanssa. Juuri tälle 

ikäryhmälle on tarpeellista saada unisex-vaatteita. Tämän olen huomannut omasta ko-

kemuksestani sekä keskustellen muiden vanhempien kanssa. Aiheesta on ollut myös 

vuosien varrella useita nettikeskusteluja. Ainakin tämän vajaan kahdenkymmenen 

vuoden ajan, jonka itse olen lastenvaatteita enemmän tai vähemmän seuraillut, on 

muodissa ollut selkeät poikien ja tyttöjen erot. Voisi siis jo tuosta päätellä, että unisex-

vaatteet voisivat olla ehkä piankin nousussa. 

Muoti-ilmiöllä on tapana hiljalleen muuttua jälleen epämuodikkaaksi, mutta se voi 

myös jäädä elämään. Ajatellaan nyt vaikka farkkuja, ne ovat olleet muoti-ilmiö, mutta 

ovat jääneet arkipäiväämme. Kierrätys on ollut jo jonkin aikaa paljonkin pinnalla, 

melkeinpä muodissa. Moni kierrätetty ja tuunattu mielletään helposti retroksi. Retro 

on varmasti ilmiö, johon ihmiset alkavat pikkuhiljaa olla jo kyllästyneitä. Simmelin 

(1986/1905, 38–39) mukaan muodin olemus piilee siinä, että se on vain osan hallussa 

ja muut ovat vasta menossa kohti sitä. Kun muodissa ollut asia on kaikkien saatavissa, 

ei se enää ole muotia. Koska muodin perimmäisenä tarkoituksena on juuri erottautu-

minen massasta sekä toisaalta taas yhteenkuuluvuuden lujittaminen, ei tarkoitus enää 

täyty, mikäli se on suuren massan käytössä (Simmel 1986/ 1924, 33–34.) Jottei muoti-

ilmiön lailla kierrätys häviäisi vaan jäisi pysyväksi, on syytä tuoda esille uusia mah-

dollisuuksia. Kierrätystä ja uusiovaatteita on tutkittu useissa opinnäytetöissä, mutta 

haluan tuoda esille oman näkemykseni. Aion tuoda lisää mahdollisuuksia kierrätetty-

jen materiaalien hyödyntämiseen. 
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2.1 Tavoitteet 

Tavoitteenani on suunnitella sellainen lastenvaatemallisto kierrätetystä farkusta, joka 

sopii sekä tytöille että pojille. Vaatteiden yksityiskohtiin käytän hyödyksi pohjatyöksi 

tekemiäni materiaalinäytteitä. Eli tulen käyttämään menetelmiä, jotka havaitsin hyvik-

si visuaalisen ilmeen, kosketusmukavuuden sekä tuotannollisen kannattavuuden mu-

kaan. Käyttämäni muokkausmenetelmät tuovat vaatteisiin omanlaisen ilmeen. Mallis-

toon voisi kuulua farkkuhaalarit, farkut, takki ja liivi. Yksityiskohtien muokkausmene-

telmää vaihtamalla jokaisesta mallista olisi mahdollista saada ainakin kaksi eri versio-

ta (Kuva 3., liite 2). Huiske-muokkausmenetelmään käytetään erilaisia lankoja ja naru-

ja. Ne kiinnitetään siksak-ompeleella. Ropina- muokkausmenetelmä koostuu erisävyi-

sistä farkkusuikaleista, jotka ommellaan suoraompeleella kiinni. Tarkoituksena on, et-

tä farkku saa rispaantua. On huomioitava, etteivät suikaleet saa olla leikattu lan-

kasuorasti, koska tällöin ne purkaantuvat kokonaan. 

 

Kuva 3. Valitut muokkausmenetelmät, Huiske ja Ropina. 

 

Pyrin suunnittelemaan mallit niin, että ne olisi mahdollista valmistaa pienessä sarjassa. 

Jokainen vaate tulee olemaan kuitenkin jossain määrin uniikki. Tavoitteenani on val-

mistaa ainakin mallikappaleet koko mallistosta. Tavoitteenani on myös pohtia alusta-

vasti tuotemerkkiä. En aio tehdä perusteellista tuotemerkkisuunnitelmaa vaan lähinnä 

ottaa esille tärkeitä seikkoja, joita on tuotemerkin suunnittelussa otettava huomioon. 

Koska toimiva tuotemerkki ja markkinointi ovat hyvän myynnin perusta, enkä itse koe 

niitä vahvimmiksi puolikseni, vaatisi perusteellinen tuotemerkin ja markkinoinnin 

suunnittelu alan osaajan. Työni pääpaino tulee olemaan suunnittelussa ja valmistuk-

sessa. Kyseessä on siis produktiivinen opinnäytetyö. Työn vaiheita tulen kuvaamaan 

kuvin ja piirustuksin. Luonnostelu tulee olemaan vain suuntaa antavaa, koska suunnit-

teluni lähtee hyvin pitkälle materiaaleista.  



  10 

 

 

Yhteistyökumppanina minulla on Lastenmuoti -liikkeen yrittäjä Laura Asikainen, joka 

toimii palautteen antajana. Liike sijaitsee Kouvolassa, mutta yrityksellä on myös net-

tikauppa. Lainaus nettisivuilta: ”Meiltä löydät suuren valikoiman ekologisia lasten-

vaatteita. Edustamamme tuotemerkkien vaatteet ovat laadukkaita, värikkäitä ja haus-

koja. Koot 38 cm - 152 cm.” (Lastenmuoti, 2011.) Tavoitteeni on, että omaan mallis-

tooni sopisi hyvin pitkälle tuo kuvaus. Vaatteiden tulee olla ekologisia, laadukkaita ja 

hauskoja.  

Aihetta sivuavia tutkimuksia löytyy jonkin verran. Lähimpänä omaa aihettani on Mari 

Löppösen, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiassa tekemä opinnäytetyö K.I.D. - 

farkkuvaatemalliston leikki-ikäisille kierrätysdenimistä vuonna 2000. Mielestäni oma 

tutkimukseni eroaa kuitenkin riittävästi siitä. Suunnitteluni lähtökohtana on muokattu 

farkku ja sen hyödyntäminen vaatteiden yksityiskohdissa. Heidi Lepomäki ja Jukka 

Puljumäki Lapin yliopistosta ovat tutkineet Unisex-ilmiötä mallistosuunnittelussa 

vuonna 2007 tekemässään Pro Gradussa. Lisäksi Jenni Westman, Kymenlaakson am-

mattikorkeakoulusta on tehnyt opinnäytetyönään lastenvaatemalliston kierrätysmateri-

aaleista Pikku-Selmalle vuonna 2008. Lisäksi kierrätysmateriaaleista sekä farkuista on 

tehty lukuisia opinnäytetöitä. Tiettävästi ainakin OiKukas valmistaa kierrätysdenimis-

tä lastenvaatteitta, joista osa on myös unisex-malleja (OiKukas, 2011). Jotta tuotteeni 

tulevat menestymään, niiden tulee olla erilaisia kuin muut markkinoilla olevat vastaa-

vat tuotteet, eli tässä tapauksessa niiden on oltava ainakin riittävän erilaisia kuin Oi-

Kukkaan tuotteet. Minun tulee ottaa myös huomioon, että tuotteiden laatu ja hinta oli-

sivat kilpailukykyisiä (Häti-Korkeila & Kähönen 1984, 45). 

2.2 Tutkimusongelma ja metodit 

Opinnäytetyöni pääongelmana on: Kuinka saada muokatusta farkusta leikki-ikäisille 

lapsille mielenkiintoinen, molemmille sukupuolille sopiva vaatemallisto? Alaongel-

mia ovat: Mitä tulee ottaa huomioon visuaalisessa ilmeessä ja kaavoituksessa, jotta 

tuotteet soveltuvat sekä tytöille että pojille? Miksi sukupuolineutraalit vaatteet ovat 

tärkeitä? 

Opinnäytetyössäni käytän laadullista eli kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimus perus-

tuu enemmän käytäntöön kuin teoriaan ja tutkimustulokset saadaan tulkinnan ja ko-

kemuksen kautta (Alasuutari 1994, 30). Tutkimusmetodina käytän havainnoimista. 

Tutkimishavainnointi ei ole ainoastaan se, mitä näemme vaan kaikki mitä aistimme. 
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Se mitä aisteja on käytettävä, riippuu tutkimuksen kohteesta ja tutkimusongelmasta. 

Voidakseen tehdä hyviä havaintoja tutkijalla on oltava riittävä esitieto ja ymmärrys 

tutkimastaan asiasta tai ilmiöstä. Luotettavan tutkimushavainnoinnista tekee se, että 

havainnointi on tietoista ja valikoitua. Näin ollen havainnot pysyvät aisoissa, eikä tut-

kimuksesta tule liian rönsyilevää. Kaiken perustana on oltava hyvin rajattu tutkimus-

kysymys, jotta tiedämme mihin kysymykseen etsimme vastausta. (Vilkka 2006, 8–13, 

81–83.)  

Omassa työssäni nousee tärkeimmäksi havaintoja tekeviksi aisteiksi näkö ja tunto. 

Tuntoaistimus on tärkeä erityisesti lastenvaatteita valmistettaessa. Pirkko Anttila on 

tehnyt tutkimuksen, jossa vertaillaan ihmisen tekstiilien tuntuarviointia elektronisiin 

mittauslaitteisiin. Tutkimuksessa käy ilmi, etteivät koehenkilöiden tekemät tuntuarvi-

ointiin perustuvat havainnot eroa paljoakaan laitteilla suoritetuista testauksista. Tut-

kimus käsitteli lähinnä kosketusaistimusta, mutta todettiin, että muut aistit, kuten näkö 

ja kuulo auttoivat arvioinnissa. Koehenkilöissä ei ollut mukana asiantuntijoita vaan 

ihmisiä, joilla ei ollut erityisosaamista tekstiileistä. (Anttila 1999, 125.) 

Alkuun havainnoin lastenvaatetarjontaa pääosin Internetistä sekä Kouvolasta, josta us-

kon saavani tukea unisex-vaatteiden tarpeellisuudelle. Olen jo aiemmin huomannut 

unisex-vaatteiden puutteellisuuden, mutta nyt havainnointi on tiedostettua ja valmiiksi 

suunniteltua. Havainnoinnilla saan myös tukea mielikuvaani tämän päivän lasten-

muodista. Myös kierrätysmateriaaleista valmistettuja lastenvaatteita on havainnoitava. 

Kuvitelmani on, että tytöille on paljon tarjontaa, toisin kuin pojille, sillä vanhoista ver-

hoista ja pöytäliinoista tehtyjä mekkoja on näkynyt paljon. Minun tulee siis tutkia tar-

kasti Internetistä löytämieni liikkeiden valikoimia. 

Mielenkiintoisuutta uskon saavani käyttäessäni tuotteiden yksityiskohtiin aiemmin 

testaamiani muokkausmenetelmiä (kuva 3.). Pohtiessani materiaalien yhteensopivuut-

ta tarvitsen näköaistin avuksi tuntoaistia. Materiaalien on sovittava yhteen niin tunnul-

taan kuin visuaalisuudeltaan. Muokkausmenetelmä ei saa tehdä materiaalista epämiel-

lyttävän tuntuista. Farkku jo itsessään on melko jäykkää, ainakin useimmiten, joten 

muokkausmenetelmä voi helposti jäykistää materiaalia entisestään. Tässä vaiheessa 

ainakin kovat, jäykäntuntuiset farkut karsiutuvat pois. Ideaali olisi, että vaate olisi niin 

mukava, ettei sitä edes päällään tuntisi. Haluan kuitenkin tuoda kosketusaistille posi-

tiivista ärsykettä. Kosketusaistimus jää tänä päivänä helposti taka-alalle, koska visuaa-
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lista ärsykettä on niin paljon. Lapselle kosketus on kuitenkin hyvin tärkeää. Monella 

on tärkeä lelu tai riepu, jonka tunnusteleminen luo turvaa. Miksei siis vaatteessa voisi 

olla jotain erityistä pintaa, jota olisi kiva kosketella? 

Kriteerit, jotka muokkauskokeiluilleni asetin olivat: tuotannollisuus, visuaalisuus, tun-

tu, käytettävyys sekä pesunkestävyys. Samat kriteerit pätevät myös lopullisiin vaattei-

siin. Koska lopulliset tuotteet tulevat käyttövaatteisiin, on käytännöllisyyttä tärkeä 

miettiä. Vaatteiden tulee ehdottomasti olla vesipesunkestäviä. Lopullisen tuotteen on 

oltava myös tuotannollisesti kannattava. Jos tuotteessa on paljon hankalia, monimut-

kaisia työvaiheita kuluu valmistamiseen turhan paljon aikaa. On myös hyvä etsiä rat-

kaisuja, joissa onnistumisen mahdollisuudet ovat mahdollisimman hyvät. (Johnsson 

1999, 32.) Näin ollen täytyy miettiä, etteivät muokkausmenetelmät ole liian hankalia, 

jotta lopullisen tuotteen hinta pysyy kohtuullisena. Ostajan on saatava tuntea, että tuote 

on arvokkaampi, kuin siitä pyydetty hinta (Johnsson 1999, 111). Vaikka muokkaus on 

tehtävä melko yksinkertaisesti, ei visuaalisuuden tarvitse siitä kärsiä. Pohjatyöksi te-

kemäni materiaalinäytteet toimivat siis luonnollisesti inspiraatiolähteenä. Se, kuinka 

taitavasti tulen muokkausmenetelmiä käyttämään, ratkaisee vasta sen, kuinka mielen-

kiintoisia tuotteita syntyy. 

Sukupuolisuutta tutkin pääosin kirjallisuuden avulla, mutta myös havainnoiden medi-

aa sekä pohtien omia kokemuksiani lasten kanssa. Koska omat käsitykseni molemmil-

le sukupuolille sopivista tuotteista voivat poiketa yleisestä käsityksestä, haluan suorit-

taa valmiista tuotteista kyselyn (liite X.) Valmiista tuotteista siksi, että ihmisten on 

helpompi sanoa mielipiteensä valmiista kokonaisuudesta eikä yksittäisistä mahdolli-

sesti vielä kuvitteellisista asioista. Mielestäni valmiista tuotteista saatu palaute auttaa 

kaikkein eniten. Jotta saan mahdollisimman paljon vastauksia, tuotteiden tulee olla ar-

vioitavana ainakin kaksi viikkoa, tästä syystä en aio sisällyttää kyselyä opinnäytetyö-

hön. Jatkon kannalta kysely tulee kuitenkin olemaan minulle arvokas. 

 

3 EKOLOGISET TEKSTIILIT 

Ympäristöystävällinen vaate voi olla joko alkuperältään, valmistus- ja käsittelytavoil-

taan ekologinen tai vanhasta, niin ikään hyödyttömästä materiaalista valmistettu. Ku-

luttajalle tekstiilien kierrätys merkitsee käytännössä sitä, että tuote vaihtaa omistajaa 
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sellaisenaan, koska on entiselle käyttäjälle jäänyt esimerkiksi pieneksi. Se merkitsee 

myös vanhan tuotteen korjaamista tai muodistamista tai tuotteen käyttöä kokonaan uu-

siin tarkoituksiin esimerkiksi tilkkutäkiksi (Suojanen 1997, 9). Tekstiilien kierrätystä 

ja uudelleenkäyttöä on harrastettu niin kauan kuin on ollut tekstiilejäkin. Aiemmin 

syyt ovat olleet raaka-aineiden saatavuuspula ja kalleus, nykyään kierrätystä velvoittaa 

jo lainsäädäntökin. Lain avulla halutaan vähentää syntyvän jätteen määrää. (Talven-

maa 1998, 67.)  

Nykyihmisillä on vaatetta enemmän kuin on tarve, harvan on enää pakko uudistaa 

vanhoja. Lisäksi muoti vaihtelee nopeasti. Vanhat vaatteet on helppo viedä kierrätyk-

seen. Vanhoista vaatteista suuri osa myydään ja niistä saatu tuotto käytetään vähä-

osaisten hyväksi, osa vaatteista tietenkin jaetaan myös suoraan. (Linden Ivarsson et al. 

2006/2004, 8.) Kulutusyhteiskunnan vastaliikkeeksi on syntynyt uusiokäyttö ja van-

han uudistaminen. Vähitellen on alettu ymmärtää, kuinka tärkeää luonnonvarojen vaa-

liminen on ja kuinka itse voi luonnon suojeluun valinnoillaan vaikuttaa. Lisäksi van-

hojen tekstiilien uudistamisella ja uusiokäytöllä saadaan arkipäivä ikään kuin nostet-

tua jalustalle (Lukkarinen, 2008, 103). Näiden arvojen tulisi olla osa kaikkien ihmisten 

elämää.  

3.1 Muoti-ilmiö 

Osa kuluttajista on mukana tukemassa tuunausta ja kierrätystä ikään kuin vahingossa, 

vaikkei näiden asioiden suurta merkitystä ymmärtäisikään. Uusiokäytöstä on nimittäin 

tullut muoti-ilmiö. On muodikasta pukeutua kierrätetyistä materiaaleista valmistettui-

hin asuihin. Televisio-ohjelmat, kirjat ja lehdet pursuavat ideoita, kuinka vaatteita uu-

distetaan ja kuinka vanhasta tehdään uutta. Erityisesti julkkikset ovat hyvinä esikuvi-

na, muun muassa Maija Vilkkumaalle on valmistettu esiintymisasuja vanhoista mate-

riaaleista (Harkki, 2007, 94–101).  

Vanhaa materiaalia on ryhdytty hyödyntämään melko uusilla tavoilla. Yhtenä erikoi-

simmista kierrätysvaatteista on vanhasta kasettinauhasta tehty mekko. Sonic Fabric on 

siis kudottu oikeasta ääninauhasta ja polyesterikuiduista, mielenkiintoinen lisä on, että 

kankaasta on lukupään avulla myös kuultavissa jonkinlaista ääntä. (Brower et al. 

2009, 26.) Escana bag, juomatölkin repäisykorkeista tehty käsilaukku on myös hyvin 

mielenkiintoinen uusiotuote, muttei välttämättä kovinkaan käytännöllinen (Kinser 



  14 

 

 

Hohle 2006, 121). Sen sijaan esimerkiksi vanhoista kahvipusseista saa hyvinkin käy-

tännöllisiä, kestäviä kauppakasseja (Kontio-Nikama 2007, 69). 

3.2 Eettisyys 

Farkkujen viimeistelyjen eettisyys on ollut suurena puheenaiheena. Viimeistelymene-

telmillä halutaan parantaa tuotteiden käyttöominaisuuksia. Niiden avulla saadaan 

muun muassa pehmeämpää kangasta. Myös materiaalien visuaalista ilmettä saadaan 

melko helposti muunneltua erilaisten käsittelyjen avulla. Ikävä kyllä nämä viimeiste-

lymenetelmät ovat usein terveydelle haitallisia. Mutta on myös kehitelty uusia luon-

nonmukaisia entsyymipohjaisia menetelmiä, jotka ovat huomattavasti ympäristöystä-

vällisempiä kuin synteettiset viimeistelykemikaalit. (Talvemaa 1998, 50–51.) Esimer-

killinen Del Forte on satsannut paljon farkkujensa ympäristöystävällisiin viimeistely-

menetelmiin ja käyttänyt sitä myyntivalttinaan (Black 2008, 76–77). Myös luomupuu-

villa on ollut jonkin aikaa kovassa huudossa. Luomupuuvillan viljelyssä ei käytetä 

keinotekoisia lannoitteita tai torjunta-aineita. Pelkkä sana luomupuuvilla on saanut ku-

luttajan ainakin tuntemaan tekevänsä ekologisesti paremman ratkaisun. Erityisesti ke-

hitysmaiden pienviljelijöiden kannalta luomuviljely on taloudellisesti järkevämpää, 

koska heidän ei tarvitse ostaa torjunta-aineita suuryhtiöiltä ja he voivat myös kasvattaa 

vihanneksia puuvillapensaiden välissä. Mutta luomuviljely vie enemmän pinta-alaa, ja 

sen tieltä on raivattava enemmän metsää. Kuluttajamäärien tulisi siis pysyä kohtuulli-

sina, jotta luomupuuvilla voi olla ympäristöystävällinen vaihtoehto. (Rantanen 2007.) 

Puuvillan nimellishinta kohosi loppuvuodesta 2010 korkeimmilleen sen myynnin 140-

vuotisessa historiassa. Materiaalien hinnannousu merkitsee vaatevalmistajille lisäkus-

tannuksia, tällöin jostain muusta on tingittävä. Halvimmat vaatemerkit nostavat hinto-

ja, kun taas kalliimmat merkit saattavat siirtyä halvempiin valmistustapoihin, jolloin 

laatu voi huonontua. (Taloussanomat 2010.) Puuvillaa myös aletaan korvata entistä 

enemmän muilla kuiduilla. Halvinta on turvautua synteettisiin kuituihin, mutta kehit-

teillä on aivan uusia luonnonkuitujakin. Tulevaisuuden farkut voivat olla valmistettu 

esimerkiksi maidosta, puusta tai bambusta. (Sierilä 2011, 41.) Maitolanka voi kuulos-

taa oudolta, mutta kuitujen tuottaminen maidosta on keksitty jo 1800-luvulla (Hakka-

rainen 2008). Vaikka kehitteillä onkin toinen toistaan erikoisempia kuituja, ei puuvil-

laa ole sen monien hyvien ominaisuuksien vuoksi helppo kokonaan korvata millään 

muulla. Onneksi meillä on paljon vanhaa, käytettyä puuvillaa. Farkkuvaateyritys Re-
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use valmistaa farkkuja, farkkushortseja sekä hameita 80 % kierrätetystä puuvillasta, 

pääosin tekstiilijätteestä (Demin debutante 2010).  

Omalla kohdallani olen joutunut miettimään sitä, onko minun oltava varma, että kier-

rätetyn materiaalin alkuperä on puhdas vai ovatko kaikki materiaalit samalla viivalla, 

koska ovat jo käytettyjä ja joutuisivat muutoin kaatopaikalle? Loistava myyntivaltti 

olisi, mikäli pystyisin valikoimaan tuotteisiini vain sellaisia farkkuja, joiden puhtaan 

alkuperän voisin taata kuluttajille. Hollantilainen Kuyichi lupaa farkuillensa läpinäky-

vän ja eettisen tuotantoketjun. Farkuissa on Track & Trace -koodi, jolla kuluttaja saa 

selville farkkujen valmistajat ja alkuperän. Kuyichi valmistaa kaikki tuotteensa sertifi-

oidusta luomupuuvillasta, hampusta, bambusta ja erilaisista kierrätysmateriaaleista. 

(Kuyichi 2011.) 

Pohdintojeni jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että kaikki kierrätykseen joutuneet 

materiaalit ovat samalla viivalla. Mahdollisesti viimeistelymenetelmät ovat voineet 

aiheuttaa vahinkoa tekovaiheessa, esimerkiksi hiekkapuhallus, valkaisu ja värjäys, 

mutta useiden pesujen ja käytön jälkeen viimeistelykäsittelyistä tuskin enää on haittaa. 

Monista tummista farkuista lähtee alkuun ihoa ärsyttävää irtoväriä, koska on minimoi-

tu värjättyjen tekstiilien huuhtelu ja näin saatu teollisuuden jätevesimääriä vähennet-

tyä (Suojanen 1997, 59). On hyvin epätodennäköistä, että käytössä olleista farkuista 

enää irtoaa väriä tai mitään muitakaan kemikaaleja. On ikävää, jos valmistusvaiheessa 

työtekijät ovat joutuneet kärsimään epäeettisistä viimeistelymenetelmistä. Jos vaihto-

ehtona on, joko hyödyntää kaikki epäeettisestikin valmistetut tekstiilit tai heittää ne 

kaatopaikalle, on mielestäni hyödyntäminen parempi valinta. 

3.3 Osaksi arkipäivää 

Seminaarityössä tekemäni materiaalinäytteet olivat esillä syksyllä 2010 Iitissä järjeste-

tyssä tekstiilitapahtumassa. Pyysin palautetta näytteistä sekä suunnitelmistani tapah-

tumassa luennoineelta Matti Majavalta, joka on ehdottomasti Suomen paras farkku-

asiantuntija. Hän avasi vaimonsa kanssa vuonna 1969 Helsingin Kruununhakaan 

Suomen ensimmäisen farkkuliikkeen, Beaversin. Majava loi legendaarisen Beavers -

farkkumerkin vuonna 1970. Hän myös kehitti ennennäkemättömän markkinointibrän-

din hyödyntäen mainonnassaan kuuluisia rokkitähtiä, kuten Remu Aaltosta. Nykyään 

Matti Majava pitää yllä liikuteltavaa farkkumuseota, johon kuuluu käytettyjä ja käyt-

tämättömiä housuja yli viiden vuosikymmenen takaa. (Majava 2010.) 
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Majava oli erityisen innostunut tulevasta mallistostani. Osaksi siksi, koska hän oli 

myös itse aloittanut uransa samoilla linjoilla. Ennen Beavers -farkkumerkkiä Kruu-

nunhakaan liikkeessä oli myynnissä vanhoja farkkuja ja niistä modifioituja tuotteita. 

Yhdessä vaimonsa kanssa he alkoivat ehkä ensimmäisinä koko Euroopassa tehdä käy-

tetyistä farkuista palatakkeja, farkkumekkoja, sandaaleita, hattuja ja mitä kaikkea 

muuta keksivätkään. Majava kertoo, että siitä seurasi aivan uskomaton villitys. He 

myivät koko Pohjoismaissa, Saksassa ja Hollannissa, ja pian samanlaisia tuotteita alet-

tiin valmistaa Englannissa ja muissa 1960-luvun trendi keskuksissa. (Majava 2010.) 

Matti Majava on sitä mieltä, että ennen uusiomuoti oli vain hetken kestävä markki-

nointikikka, jolla sai huomiota, mutta nyt se on tullut jäädäkseen. Majava kommentoi, 

että farkkukankaan käsittely materiaalinäytteissäni oli omaperäistä ja sellaista sen täy-

tyy myös olla erottuakseen kilpailijoista. Myös lasten mallistossani oli oivaa ideaa. 

Erityisesti hän piti siitä, että olin ajatellut käyttää vanhoja yksilöllisiä nappeja perin-

teisten metallisten farkkunappien sijaan. Majavan mielestä aihe on ajankohtainen. 

Muualla maailmalla, kuten Ruotsissa ja Saksassa koko vintage -muoti on jo pidem-

mällä kuin Suomessa. Täällä on vain pieniä valmistajia ja putiikkeja, mutta myös ket-

juuntuneet nuorisoliikkeet, jotka perinteisesti myyvät uutta vaatetta, satsaavat vinta-

geen ja eettisyyteen. (Majava 2010.) 

 

4 TYTTÖJÄ, POIKIA, YKSILÖITÄ 

On selvää, että naisella ja miehellä on selkeät fyysiset erot. On myös todettu, että 

myös naisen ja miehen aivoissa on eroja. Tämä näkyy käytännössä sukupuolten välis-

ten ajattelutapojen erona. Aikoinaan aivojen eroista oli selvää hyötyä, koska metsästä-

vä mies tarvitsi aivan erilaista ajattelua kuin nainen, jonka oli kyettävä hoitamaan mo-

nia erilaisia asioita samanaikaisesti. Miehelle suora ja tehokas ajattelutapa oli eduksi, 

kun taas nainen tarvitsi monitahoista ajattelua. Nainen eli myös sosiaalisempaa elä-

mää. Väitetäänkin, että nainen on kiinnostunut ihmisistä ja mies asioista. (Morris, 

s.n./1997, 29–30.) Koska sukupuolten erilaiset ajattelutavat tuovat arkipäivään paljon 

konflikteja ja riitoja, aiheesta vitsaillaan melko paljon. Esimerkkinä tästä Juba Tuomo-

lan luoma sarjakuvapariskunta Viivi ja Wagner, joka on saavuttanut molempien suku-

puolien suuren suosion. Kyseisissä sarjakuvissa juuri miespuolisen hahmon lapsen-

mielisyydellä ja suoraviivaisuudella leikitellään, harva mies kokee sitä kuitenkaan 
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alistavana. Huomionarvoista on myös se, että mies on kuvattu nimenomaan sikana ja 

nainen ihmisenä. (Mäkinen 2007.)  

Kun naisten asemaa on saatu tasa-arvoisemmaksi, on miesten tasa-arvoisuudestakin 

alettu puhua. Miehet ovat jopa vaatineet virallista miestenpäivää, koska onhan nais-

tenpäiväkin. Sukupuolille asetettuja paineita ja odotuksia käsittelevää kirjallisuutta 

löytyy paljon. On selvää, että nykyajan mieheltä vaaditaan paljon. Enää mies ei saa ol-

la kuten Wagner vaan vaadimme hänen olevan myös oikealla tavalla herkkä, huomaa-

vainen, tunteellinen mies. Huomioni herätti Listerinen mainos, jossa etsittiin helläva-

raisen tehokkaan Listerine Total Care Sensitiven nimissä Suomen Strong&Sensitive 

miestä. (Listerine 2011.) Tätä nykypäivän mieheltä tunnutaan yleisestikin odottavan. 

On erityisen hyvä pienten poikien kannalta, että nykymiehelle sallitaan herkkyyttä. 

Aikaisemmin poika on jo hyvin varhain saattanut joutua olemaan kova eikä ole saanut 

liiemmin tunteitaan näyttää. 

Mies ei saa kuitenkaan olla yhtä herkkä tai tunteellinen kuin nainen. Sellainen mies 

harvoin viehättää naista seksuaalisesti. Tällöin naiselle tulee tunne, ettei mies ole riit-

tävän vahva ja voimakas suojelemaan tätä. Harvoin vielä nykyajankaan nainen haluaa 

tuntea olevansa suhteen vahvempi osapuoli, vaikka nainen saattaa näin uskotellakin 

muille ja ehkä myös itselleen. Monesti nainen haluaa joko tiedostaen tai tiedostamat-

taan voimakkaan, miehisen miehen. Miehen tulisi olla sekä tasavertainen kumppani ja 

lasten kasvattaja sekä tiukan paikan tullen vahva ja voimakas puolustaja. Mutta vielä 

leikki-ikäisen pojan ei tarvitse uhkua maskuliinisuutta. Hänellä on oikeus olla vain 

lapsi ilman suurempia sukupuoleen sidottuja paineita. Pienen pojan pukeutuminenkin 

voi siis olla vähemmän maskuliinista. 

On huomioitava, että monetkaan sukupuolierojen ilmenemismuodot eivät ole millään 

tavoin luonnon sanelemia itsestäänselvyyksiä. Naisen ja miehen biologiset erot eivät 

siis sanele sitä, että naisen on kuljettava hameessa ja miehen housuissa. On kiinni pel-

kästään kulttuurista mitä pidetään normaalina. Myös kauneusihanteet eroavat eri kult-

tuureissa (Morris s.n./1997, 41). Kauneusihanteet muuttuvat ajan kuluessa, mutta se 

mitä pidämme feminiinisenä tai maskuliinisena ei muutu kovinkaan helpolla. 
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4.1 Lapsi on lapsi 

Välillä tuntuu, että kaikkein tärkein unohtuu, se että lapsi on lapsi. Yhä pienemmille 

puetaan vaatteita, jotka näyttävät enemmän aikuisten vaatteilta kuin lasten vaatteilta. 

Onko lapsi söpö, kun hän näyttää aikuisen pienoismallilta? Lapsuus on vain ohikiitävä 

hetki, mutta se on koko elämämme perusta. Lapsuutemme vaikuttaa pitkälti siihen, 

millaisia aikuisia meistä kasvaa. Tämän päivän lapset ovat tulevaisuuden aikuiset. On 

huolestuttavaa, että moni lapsi joutuu elämään turvattomuuden tunteen keskellä ulko-

näkö- ja sukupuolipaineiden vuoksi. 

On osittain median syytä, että yhä nuoremmat lapset kokevat paineita ulkonäkönsä 

vuoksi. Meissä vanhemmissakin on syytä. Aikuisilla on aina kiire, ei ole aikaa lapsille. 

On helppo laittaa lapselle televisio auki, jotta saa itse hetken rauhan. Tai antaa lapsen 

pelata tietokoneella, jotta pysyy poissa jaloista. Medialla on suuri vaikutus siihen, mitä 

pidämme normaalina, mikä on muodikasta ja mikä ei. Televisio-ohjelmat pursuavat 

erilaisia tyyliohjelmia. Nuoruus on tämän päivän ihanne. Lapsen täytyy mahdollisim-

man aikaisin näyttää nuorelta aikuiselta, mutta myös vanhan isoäidin täytyy näyttää 

mahdollisimman pitkään mahdollisimman nuorelta. (Huhta & Meriläinen 2008, 41.) 

Televisio, puhumattakaan Internetistä on täynnä materiaalia, joka vaikuttaa lapsen 

herkkään mieleen ja voi vaikuttaa jopa koko lapsen maailmankuvaan. Myös me van-

hemmat tuskailemme meille asetettujen paineiden vuoksi ja siirrämme näin paineita 

lapsillemme, vaikka saisimme muuten suojattua lapset poissa median vaikutuksilta. 

Kaikella on kuitenkin aikansa. Uskon, että olemme jo menossa kohti parempaa. Slow 

Life -ajattelu on alkanut hiljalleen nousta arvoon. Rentous voisi kummuta myös ajatte-

luumme pukeutumisesta. Hidastaminen, hetkessä eläminen, perhekeskeisyys, elämästä 

nauttiminen, ilman suorittamista ja turhia paineita: kuulostaa hyvältä ja lupaavalta. 

Hienoa olisi, jos liikunta ja terveellinen ruoka kuuluisivat elämäämme ainoastaan pa-

remman olon eikä vain laihduttamisen vuoksi. Tällainen ajattelu olisi ihanteellista ja 

sen toteuttaminen vaatii kovaa työtä, koska vanhaa ajattelumallia ei noin vain muute-

ta. Jos kuitenkin opettelisimme uuden ajattelutavan ja opettaisimme sen myös lapsil-

lemme, olisi heidän elämänsä tässä suhteessa monin verroin helpompaa, ilman pinnal-

lisia paineita. 
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4.2 Lapsi on yksilö 

”Mistä on pienet pojat tehty? 

       Mistä on pienet pojat tehty? 

Etanoista, sammakoista, 

       koiran häntätupsukoista. 

Nistä on pienet pojat tehty. 

 

Mistä on pienet tytöt tehty? 

       Mistä on pienet tytöt tehty? 

Sokerista, kukkasista, 

       inkivääristä, kanelista. 

Niistä on pienet tytöt tehty.” 

(Hanhiemon iloinen lipas 2008/1942, 43) 

Yllä oleva loru kiteyttää yhteiskunnan yleisen mielipiteen siitä, millaisia ajattelemme 

poikien ja tyttöjen olevan. Tämä ajattelu näkyy myös siinä, millaisia vaatteita lapsille 

on tarjolla. Pojat tykkäävät hämähäkeistä, tytöt eivät. Tytöt tykkäävät perhosista, pojat 

eivät. Pojat tykkäävät sinisestä, vihreästä ja harmaasta, ne ovat poikien värejä. Tytöt 

tykkäävät vaaleanpunaisesta, keltaisesta ja violetista, ne ovat tyttöjen värejä. Jos poika 

haluaa pukeutua vaaleanpunaiseen, jotain on oltava vialla. Jos poika pukeutuu näihin 

niin sanottuihin tyttöjen väreihin, häntä tullaan erittäin todennäköisesti kiusaamaan. 

Vaatteissa tai missään muussakaan esineessä, jota lapsi käyttää, ei saisi olla mitään, 

mikä millään tavoin viittaa kuuluvansa toiselle sukupuolelle. Kiusaaminen alkaa jo 

päiväkodissa, koska jo leikki-ikäiset ovat hyvin valveutuneita siitä, mikä on niin sa-

nottua normaalia ja mikä ei. Pojat ovat tietynlaisia ja tykkäävät asioista, joista tytöt ei-

vät tykkää. 

On tärkeää huomioida, että tyttöjen ja poikien käyttäytymiserot ovat yleistettyjä ja 

kärjistettyjä. Kaikki pojat eivät ole samanlaisia eivätkä kaikki tytöt samanlaisia vaan 

molemmissa sukupuolissa löytyy erilaisia luonteita. (Cacciatore & Koiso-Kanttila 

2008, 10.) Yksilöiden eroavaisuudet tuntuvat kuitenkin monesti unohtuvan ja ajatte-

lemme vain yksioikoisesti. Juuri persoonallisuuteen tulisi kuitenkin kannustaa enem-

män. Ihmiset ovat syntyjänsä erilaisia yksilöitä, eivät vain tyttöjä ja poikia. Toiset ovat 

arempia, toiset rohkeampia, toiset tyytyvät vähempään ja toiset ovat hyvinkin vaativia. 
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Toiset leikkivät mielellään äänekkäästi fyysisiä leikkejä, toiset taas nauttivat enemmän 

hiljaisesta ajattelua vaativasta toiminnasta. Myös pukeutumis- ja värimieltymykset 

eroavat. Toinen viihtyy rennommissa vaatteissa eikä niin välitä siitä, miltä vaate näyt-

tää vaan miltä se tuntuu. Toiselle on taas tärkeämpää näyttää hienolta. On miehiä, jot-

ka haluavat olla aina huoliteltuja, ja naisia, jotka eivät todellakaan jaksa murehtia, mil-

tä muiden silmissä näyttävät. Nämä ovat eroja yksilöiden välillä, ei sukupuolten. Silti 

yhteiskunnan rooliodotukset ovat erilaiset. Tytöiltä ja pojilta odotetaan erilaista käyt-

täytymistä, ja se saa samat luonteenpiirteet näyttämään erilaiselta sukupuolten välillä. 

Esimerkiksi hyvin aktiivinen poika on vain reipas ja rohkea, kun taas samoin käyttäy-

tyvä tyttö onkin liian hyökkäävä. Myös piirteiden hyväksyntä riippuu sukupuolesta. 

On yleisesti hyväksytympää tytölle olla esimerkiksi arka, kun taas pojan tulisi olla 

luonnostaan rohkeampi. Ihmisen elämää helpottaa se, että hänen käytöksensä on sekä 

kulttuurin että sukupuoliroolien odotusten mukainen. Kasvatuksessa tulisi kuitenkin 

kyseenalaistaa sukupuolirooliodotusten järkevyys erityisesti, jos nämä odotukset han-

kaloittavat joidenkin lasten kehitystä. (Keltikangas-Järvinen 2004, 203–204; Macmil-

lan 2006/2004, 64–65.) 

Vaikka yleistetysti tyttöjen ja poikien aivot ovatkin erilaiset, väliin mahtuu monenlai-

sia variaatioita. Toisilla pojilla aivot ovat feminiinisemmät kuin toisilla, heidän ole-

matta silti yhtään vähemmän miehiä. Heidän ajattelunsa on tällöin niin ikään tyttömäi-

sempää ja myös kiinnostuksen kohteet voivat olla vähemmän miesmäisiä. Sama voi 

tietenkin olla myös toisinpäin. Erilaiset hormonipitoisuudet vaikuttavat myös hyvin 

pitkälle siihen, kuinka tyttömäisiä tai poikamaisia olemme. 

Tytöille ollaan hieman armollisempia, on melkeinpä hyväksyttyä olla poikatyttö. Tai 

ei ehkä täysin hyväksyttyä, mutta jossain määrin ymmärrettävää. Poikatyttö on siis 

poikamainen tyttö, joka tykkää poikamaisista asioista. Entäpä tyttöpoika? Eikö olisi 

tasavertaista, että poika voisi olla samalla tavoin tyttömäinen ja tykätä tyttömäisistä 

asioista ja sellaiselle pojalle olisi myös joku loukkaamaton nimitys. Katsoessamme 

lasten pukeutumisen historiaa, saamme huomata, että noin 1500-luvulta vielä 1920-

luvulle pienet pojat ovat pukeutuneet hyvinkin tyttömäisesti, ainakin tämän päivän kä-

sitysten mukaan. Pojilla on ollut vaatteissaan rusetteja, pitsejä, rimpsuja, pallohihoja, 

sekä hyvin mekkomaisia vaatekappaleita. 1800-luvulla pojat pystyttiin erottamaan ty-

töistä ainoastaan päähineen poikamaisista sävyistä. Pojan tullessa miehen ikään seit-

semänvuotiaana, hän sai ensimmäisen housupukunsa. (Franck 1997, 251; Peacock 
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2009, 11–29, 153–156.) Nykyään vielä kastepäivänä on ollut tapana pukea kaikki 

vauvat, niin tytöt kuin pojatkin, yhtä lailla mekkoon, erona vain rusetin tai nauhan vä-

ri. Oikeastaan aika mielenkiintoista, että edelleen tuona yhtenä päivänä on hyväksyt-

tyä pukea poika niin ikään tyttömäisesti, mutta ainoastaan tuolloin. Olisi ihanne, jos 

kaikki saisivat pukeutua ja käyttäytyä niin kuin itse haluaisivat ilman, että kukaan olisi 

millään tavoin kiusaamassa.  

4.3 Unisex-vaatetus 

Aina ei ole lapsen omasta halusta kiinni, millaisia vaatteita hän käyttää. Kaikilla ei ole 

rahaa ostaa uusia vaatteita. Vaatteet ovat kalliita. Lapset kasvavat nopeasti ja on luon-

tevaa kierrättää vaatteita sisaruksilla. Jos lapset ovat eri sukupuolta, aiheutuu ongel-

mia. Monesti tytöt joutuvatkin käyttämään veljiensä vanhoja vaatteita ja pojat sisko-

jensa vanhoja. Poikien suhteen ollaan ehkä hivenen tarkempia, koska selkeästi tytön 

vaate pojan päällä on pahempi kuin toisin päin. 

On hyvin vaikeaa tehdä rajausta siitä, mikä olisi pukeutumisessa sopivaa molemmille 

sukupuolille.  Mielestäni on helppo sanoa, millaiset vaatteet ovat hyvin tyttömäisiä, 

mutta poikamaisia vaatteita onkin vaikeampi luetella. Tietenkin hameet ja mekot kuu-

luvat tyttömäisyyteen, kuten myös rusetit, pitsit ja röyhelöt. Kaikki tytöt eivät kuiten-

kaan aina halua pukeutua tyttömäisesti. Tyttömäiset vaatteet voivat helposti olla epä-

käytännöllisiä. Hempeä vaaleanpunainen on mielestäni enemmän tyttömäinen väri, 

mutta sopii siitä huolimatta pojalle esimerkiksi farkkujen kanssa paitana tekemättä po-

jasta tyttömäistä. Kuvioista perhoset, kukkaset, keijut ja prinsessat ovat kuitenkin aika 

selkeästi sopivia vain tytöille. Ja vaikka autot ja ötökät ovat enemmän poikamaisia, 

sopivat ne vallanmainiosti myös tytöille. Väreissä ja kuvioissa on paljon sellaisia, jot-

ka sopivat sekä tytöille että pojille. Nykyään on jopa mahdollista antaa lapselle suku-

puolineutraali nimi. Osa vanhemmista haluaa, että lapsi saa kasvaa todella vapaasti 

ilman minkäänlaista sukupuolen antamaa leimaa. Miksei tarjolla siis ole vaatteita, jot-

ka olisivat molemmille sopivia? Vaatteita, joita voisi käyttää ilman, että ne olisivat 

mitenkään tyttömäisiä tai poikamaisia. Tyttöjen ja poikien vartalot ovat mittasuhteil-

taan kuitenkin vielä hyvin samanlaisia ennen kouluikää. Miksei vaatekaupoissa ole 

erillistä osastoa unisex-vaatteille? 

Sukupuolineutraaleja vaatteita oli 1990-luvulla jonkin verran: lappuhaalareita, flanel-

lipaitoja, farkkuja ja farkkutakkeja. Nimenomaan juuri farkut ovat ensimmäinen mo-
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lemmille sukupuolille mainostettu vaatekappale (Ruohonen 1993, 47–49). Jonkin ai-

kaa retrovaatteet, eli 1970-luvun henkiset vaatteet ovat olleet suosiossa. Erityisesti 

pienillä lapsilla ne ovat melko unisex-henkisiä. Edith Ahola neuvoo oikeaoppiseen 

retroiluun Aamulehden artikkelissaan. Tyypillistä retroa ovat syvät ja vahvat värit: 

ruskea, oranssi, punainen ja vihreä. Kuvioista tyypillisiä ovat raidat, eläimet, hedel-

mät, ajoneuvot, kiekurat ja kasvit. Materiaalina vahva trikoo, frotee, plyyshi ja samet-

ti. Hän selvittää myös vintagen, retron ja second handin erot, jotka voivat helposti 

mennä monelta sekaisin. Retrovaatteet tarkoittavat uusia vanhantyylisiä vaatteita. Se-

cond hand -vaate on kirpputorivaate. Vintage on second handia, mutta se on ollut 

huippumuotia, toisin sanoen vintage on laadukas vuosikertavaate. (Ahola s.n.) Retro-

vaatteilla on omat kannattajansa, mutta kaikkia tyyli ei tietenkään miellytä. 

Nykyaikaisista vaatteista ei olekaan helppoa löytää unisex-vaatteita. Vaateliikkeissä 

on jaoteltu erikseen tyttöjen ja poikien vaatteet. Joistakin pienemmistä liikkeistä, esi-

merkiksi Lastenmuoti -liikkeestä voi jo löytää myös unisex-malleja. Internetistä niitä 

löytyykin jo laajemmin. Kuluneen vuoden aikana unisex-vaatteita on alkanut tulla yhä 

enemmän markkinoille. Molemmille sukupuolille sopivia vaatteita löytyy pääasiassa 

trikoopaitoina, velourhousuina, mutta myös joitakin farkkuja ja takkeja löytyy (kuva 

4.,liite 3). Yksiinkään unisex-farkkuhaalareihin en törmännyt. Farkkuhaalarit ovat ko-

kemukseni mukaan monen suomalaisen suosimat ja olen kuullut useasti harmitteluja 

niiden vähyydestä markkinoilla. Aikuisten farkkuhaalareihin olen törmännyt, mutta en 

unisex-mallisiin. 

 

Kuva 4. Tämänpäivän unisex-vaatteita lapsille. 

 

Lähestulkoon kaikki unisex-vaatteet löytyvät hieman kalliimmista merkeistä. Muun 

muassa Polarn o pyret, Villervalla ja Metsola ovat laadukkaita merkkejä, joissa lapsi 
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on oikeasti otettu huomioon. Polarn o pyret on ruotsalainen merkki, joka on saavutta-

nut suuren suosion pohjoismaissa. Kyseisen merkin vaatteita (kuva 4.) ovat sinivalko-

raidallinen neule, pillifarkut, vasemmassa alakulmassa olevat housut sekä vasemmassa 

yläkulmassa oleva farkkupusakka. Kokoja näistä vaatteista löytyy melko laajasti, suu-

rimmillaan kokoon 146/152 asti. Lapsi saa näyttää lapselta ja saa myös käyttää värejä. 

Tytön ei tarvitse pukeutua pinkkiin eikä pojan siniseen, annetaan siis vaihtoehtoja. 

Heidän valikoimastaan löytyy myös mekkoja ja hameita autokuosilla. Toistaiseksi ko-

timaiset verkkokaupat eivät myy Polarn o pyret:in tuotteita, mutta Suomesta löytyy jo 

useampia heidän putiikkejaan, CisionWiren lehdistötiedotteen mukaan Suomessa on 

11 Polarn o Pyret liikettä. Yhteensä myymälöitä löytyy yli 100, yhdessätoista Euroo-

pan maassa. (CisionWire 2010.) 

Kierrätysmateriaaleista valmistettuja unisex-vaatteita on vielä vähemmän kuin uusista 

materiaaleista valmistettuja. Useimmat kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet 

ovat tytöille. Vanhoista verhoista ja pöytäliinoista on luonnollisesti helpompaa valmis-

taa hameita ja mekkoja. On hankalampaa löytää materiaaleja, jotka sopivat pojille. 

Joitakin takkeja pojille löytyy esimerkiksi Punaisen norsun valikoimista (kuva 5., liite 

4.). Myös Loru Designilta löytyy pojille muun muassa kravatteja ja hattuja. Osa kra-

vateista on valmistettu varsin tyttömäisistä kankaista. 

 

Kuva 5. Kierrätysmateriaaleista valmistettuja lastenvaatteita. 

 

Kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet noudattavat kaikki hyvin samanlaista lin-

jaa (kuva 5.) niin väri- kuin muotomaailmaltaan. Värit ovat pääosin kirkkaita ja var-

masti miellyttävät monia lapsia kuin aikuisiakin. Kaikki kuvassa 5. olevat merkit ovat 

mukana Helsingissä toukokuussa järjestettävillä kierrätysmessuilla. OiKukkaan vali-
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koimista (kuva 6., liite 5) löytyy vanhasta farkusta valmistettuja tuotteita. Housut ja 

jotkut pipoista ovat unisex-mallisia. 

 

Kuva 6. OiKukkaan valikoimaa. 

 

OiKukas (kuva 6.) mukailee muita kierrätysmateriaaleista valmistettuja vaatteita (ku-

va 5.) käyttäen samantyylisiä kankaita housujensa taskuissa. Tämän vertailun perus-

teella voisin todeta, että monet markkinoilla olevat tai ainakin Internetistä kohtuullisen 

helposti löydettävät kierrätetyistä materiaaleista valmistetut lastenvaatteet noudattavat 

melko samoja linjoja. Ja koska on selvää, ettei sama tyyli vetoa kaikkiin, tarvitsemme 

tarjolle jotain erilaista. 

 

5 OMAN VAATEMALLISTON SYNTY 

Mallisto on muhinut mielessäni hiljalleen jo lähemmäs vuoden verran. Ensimmäisiä 

luonnoksia syntyi jo ennen pohjatyön tekemistä. Ensin oli jonkinlainen ajatus siitä, 

millaisia vaatteet voisivat olla, sen jälkeen tein materiaalikokeiluja. Ja nyt materiaali-

kokeilujen pohjalta olen hautonut mielessäni lopullisia malleja. Kierrätetystä farkusta 

ei ole kaikkein helpointa lähteä etukäteen suunnittelemaan lopputulosta. Mallit elävät 

pakostikin materiaalien myötä. Jos minulla olisi kasa lähestulkoon samankokoisia ja 

samanmallisia farkkuja, olisi etukäteissuunnittelu paljon helpompaa. Materiaalini ovat 

kuitenkin hyvinkin erilaisia ja näin ollen lopullinen malli syntyy vasta kaavojen aset-

teluvaiheessa. Alkuun on tehtävä alustavat suunnitelmat, joiden pohjalta voi alustavan 

kaavoituksen tehdä. Kaavojen asetteluvaiheessa voi vielä syntyä uusia ideoita ja leik-
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kaussaumatkin voivat muuttua. Tärkeää on myös löytää yhteensopivat materiaalit. 

Tuotannollisesti ajatellen näihin vaiheisiin tulee kulumaan paljon aikaa. Onkin tärke-

ää, että pidän kirjaa ajan kulusta ja voin sen perusteella hinnoitella tuotteeni (Johnsson 

1999, 115–116). Mikäli huomaan, että jokin työvaihe vie suunnattoman paljon aikaa 

ja tuotteen hinnasta muodostuisi kohtuuttoman korkea, täytyy minun miettiä, mitä tu-

lisi tehdä toisin, jotta aikaa kuluisi vähemmin. On tietenkin otettava huomioon, että 

ensimmäisten mallien tekoon voi mennä kauemmin, ja tekeminen nopeutuu mitä tu-

tummaksi mallin teko tulee. 

5.1 Luonnostelua ja ideointia 

Kokosin mallistolleni tunnelmakartan (kuva7., liite 6). Värit, sanat ja kuvien tunnelma 

kuvaavat mallistoni arvomaailmaa. Pienet hetket, yhdessä oleminen, vesilätäköissä 

loikkiminen kuuluvat lapsuuden huolettomaan maailmaan. 

 

 Kuva 7. Tunnelmakartta. 

 

Mallistoni uniikki ilme henkii lapsuuden ainutlaatuisia hetkiä. Lapsuus on vapautta ol-

la oma itsensä. Tärkeitä arvoja mallistossani on rentous, yksilöllisyys ja helppous. 

Vaate ei saa kiristää, puristaa eikä millään tavoin olla haittaamassa liikkumista, tyy-

likkyyden siitä kuitenkaan kärsimättä.  

Ensimmäiset luonnokset syntyivät jo ennen seminaarityön materiaalikokeiluja (kuva 

8., liite 7). Ajattelin jo tuolloin jonkinlaista haalaria ja takkia. Mielessäni oli myös 

lakki.  



  26 

 

 

  

Kuva 8. Ensimmäisiä luonnoksia.  

 

Materiaalikokeilujen jälkeen (kuva 2., liite 1) pidin luonnostelussa taukoa. Asettelin 

keräämäni farkut (kuva 9.) sekä muut materiaalit (kuva 10.) sävyittäin. Tämän jälkeen 

pohdin mitkä materiaalit sopisivat yhteen ja mitä niistä kannattaisi valmistaa. 

            

Kuva 9. Farkut sävyittäin.                              Kuva 10. Resorit, vetoketjut ja vakosametit lajiteltuina. 

 

Tässä vaiheessa minulla oli luonnosteltuna joitakin malleja. Yksiolkaiminen haalari 

vaikutti mielenkiintoiselta. Esitin ideani yhteistyöyritykselleni. Pohdin haalarin sivuil-

le jotakin, joka helpottaisi pukemista. Asikainen piti ajatuksistani ja hän ehdotti sivuil-

le vetoketjuja. Otin idean hautumaan. Minulla oli ajatus myös liivistä, hupullisesta ta-

kista ja farkuista resorein. (kuva 11., liite 7).  

 

Kuva 11. Luonnoksia. 
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Hyvin tärkeä vaihe oli löytää yhteensopivat materiaalit (kuva 12.). Materiaalien täytyi 

sopia sekä tunnultaan että visuaalisesti yhteen. Samalla mietin jokaisten yhdistelmien 

kohdalla, mikä vaate niistä tulisi. Tämä vaihe selkeytti ajatuksiani tulevasta mallistos-

ta. 

  

Kuva 12. Suunnitelmaa sopivista materiaaliyhdistelmistä. 

 

Ajatuksena oli, että valkoisia vetoketjuja käyttäisin keskisinisen farkun kanssa, niistä 

tulisi haalarit. Vaaleasta farkusta ruskean resorin kanssa tulisivat farkut. Tummasta 

farkusta punaisen resorin ja vetoketjun kanssa tulisi takki. Vaaleasta farkusta, ruskean 

resorin ja vetoketjun sekä beigen vakosametin kanssa tulisi takki. Harmaista sekä 

mustista farkuista tulisivat sekä farkut että haalarit. Tämä oli alustava suunnitelmani. 

Liivejä suunnittelin valmistavani sellaisista farkuista, jotka jäivät vaille yhteensopivia 

materiaaleja. 

 

5.2 Kokeiluja 

Ensimmäisen kokeilun tein yksiolkaimisesta liivistä. Muokkasin kaavan 122 koon 

haalarin yläosasta. Ajatuksena oli, että liivi kasvaisi lapsen myötä. Olkainta säätämällä 

kädentie kasvaa suuremmaksi ja sivulta säädettäessä ympärysmitta kasvaa. Liiviä pu-

kiessa riittää, kun sen aukaisee vain sivusta. Vuorikangas voisi olla ohuempaa farkkua 

tai ohutta vakosamettia. Ajatus olisi ommella vuori ja päälliskangas pussiin. Kääntö-

aukon voisi jättää esimerkiksi vuorin sivusaumaan. Kokeiltuani lakanaprotoa 98 sekä 

128 kokoisille mallinukeille, huomasin, että malli sopii hyvin 98 kokoiselle (kuva 
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13.), mutta on ympärysmitaltaan liian pieni 128 kokoiselle (kuva 14.). Jos haluaa, että 

sama liivi menee 98 kokoisesta vielä 128 kokoiselle, niin silloin säätötamppia täytyy 

muokata pidemmäksi, mutta tällöin tamppi tulisi taas 98 kokoiselle liian pitkälle. 

                   

Kuva 13. Liivin lakanaproto 98 kokoisella mallinukella. Kuva 14. Liivin lakanaproto 128 kokoisella   

mallinukella. 

 

Kokeilin protoa omille tyttärilleni, jotka ovat hiukan pienemmät kuin mallinuket. Liivi 

sopi mainiosti sekä 92 että 122 kokoisille lapsille. Mielestäni liivin malli näytti niin 

hyvältä, joten en kaivannut enempää kokeiluja.  

 

Olin ajatellut käyttää mallistossani resoria. Hyvää resoria ei oikein tahdo löytyä kier-

rätettynä, joten päädyin tilaamaan nettikaupasta kotimaista vahvalaatuista resoria. Ti-

laamani resori vaikutti hyvin napakalta ja laadukkaalta. Tein siitä ja kahdesta muusta 

resorista kokeilut. Kuvassa keskellä (kuva 15., liite 8) ruskea resori vaikuttaa ihan hy-

vältä, sitä voisi käyttää esimerkiksi takissa, hihan resoreissa. 

            

Kuva 15. Resorikokeiluja. Kuva 16. Ensimmäiset haalarikokeilut Huiske-muokkausmenetelmällä. 

 

Valmistin ensimmäiset haalarit (kuva 16., liite 8) Iitin Tekstiiöitapahtumaan kesällä 

2010. Ne olivat yhdessä muokkauskokeilujeni kanssa (kuva 2.) näytillä tapahtumassa. 

Haalarit olivat myös mukana tapahtumassa järjestetyssä muotinäytöksessä. Matti Ma-

javan (2010) mielestä oli loistava ajatus käyttää nimenomaan tavallisia yksilöllisiä 

nappeja, farkuissa tyypillisten metallinappien sijaan. Hänen mielestään oli tärkeää, et-

tä alkuperäisten farkkujen tuotemerkit jätettäisiin paikalleen, niin kuin olin jättänytkin.  
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5.3 Valmistus 

Liivin valmistus alkoi farkkujen valinnalla. Valitsin vuoriksi tummansinisen va-

kosametin. Leikkasin ensin vuorin ja asettelin sen aukileikatun farkkujen lahkeen 

päälle. Leikkasin samoista farkuista kolikkotaskun irti. Asettelin sen liivin etukappa-

leelle. Aloittaessani ompelua, huomasin, etten saanut ommeltua taskua, jollen leikkaisi 

siitä metalliniittejä pois. Taskun ompelemisen jälkeen asettelin farkkusuikaleet ja om-

pelin ne kiinni. Seuraavaksi ompelin vuorin ja päälliskappaleen pussiin. Jätin kääntö-

aukon vuorin sivusaumaan. Ompelin vielä napit ja napinlävet ja liivi oli valmis. Liivin 

valmistus oli aika mutkatonta. Suikaleita olisi voinut olla vähemmän. (Kuva 17.,liite 

9/1). Lapsen päälle liivi istui hyvin (kuva 19., liite 12/4 & liite 12/5).  

           

Kuva 17. Ropina-liivin valmistus.       Kuva 18. Huiske-liivi. 

 

Valmistin myös toisen Huiske-liivin. Valmistus sujui melko samoin kuin ensimmäi-

sessä liivissä, muokkausmenetelmä vain oli eri. Huomioin myös kolikkotaskua leika-

tessa jättää siihen riittävästi ompeluvaraa, ettei metalliniittejä tarvinnut leikata pois. 

(kuva 18., liite 12/6). 

 

     

Kuva 19. Ropina-liivi ja Huiske-farkut lapsen päällä.  Kuva 20. Huiske-liivi ja Ropina-farkut lapsen 

päällä. 
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Takkiin ajattelin laittaa punaisen vetoketjun sekä punaista resoria hihoihin. Niihin olin 

jo aiemmin etsinyt sopivat farkut. Löysin kivannäköisen kaavan, jota päätin hyödyn-

tää. Hupun muokkasin teräväkulmaiseksi ja hihoihin tuli resorit tamppien sijaan. Kaa-

vojen muokkauksen jälkeen leikkasin kahdet farkut haarasaumasta auki. Sen jälkeen 

asettelin kaavat parhaaksi näkemälläni tavalla. Takin etu- ja takakappale tulivat yhte-

näisenä kappaleena yksistä farkuista. Kyseiset farkut olivat juuri oikean kokoiset näil-

le kaavoille. Hihat sekä huppu tulivat toisista farkuista, joista leikkasin myös takatas-

kut irti. (kuva 21., liite 9/2). Suikaleet yksityiskohtiin (kuva 22., liite 12/3) leikkasin 

molemmista farkuista. Takin vuoritus tuotti hieman ongelmia. Vanhoista farkku-

paidoista valmistettu vuoritus oli mielestäni hyvännäköinen takin kanssa kuvassa 21. 

keskellä, mutta koska kangas oli hyvin ohutta, päätin miettiä muita vaihtoehtoja. Tässä 

vaiheessa kävin näyttämässä aikaansaannoksiani yhteistyöyritykselleni. Laura Asikai-

nen yhdessä apulaisensa kanssa ehdottivat vuoriksi punaista kangasta. Olin ajatellut 

aiemmin, että punaista tulisi liikaa, mikäli laitan vetoketjun ja resoreiden lisäksi pu-

naisen vuorin. Mutta ajattelin kokeilla. 

 

Kuva 21. Ropina-takin valmistus. 

 

Alkuun näytti, että vuori oli resorien kanssa saman sävyistä punaista. 

Tarkasteltuani niitä eri valoissa, huomasin, että vuori olikin kirkkaampi punainen kuin 

resorit. Sen seurauksena hihojen resoreiden puna muuttui kalvakaksi (kuva 21.). Pu-

nainen vuori oli siis unohdettava. Pähkäilyjeni jälkeen päädyin alkuperäiseen suunni-

telmaani, vuori valmistui farkkupaidasta. Kaavojen asettelu ei ollutkaan helppoa, sain 

nipinnapin paidan riittämään vuoriin. Jouduin kuitenkin purkamaan paidasta napit se-

kä kaikki kaksinkertaiset kohdat, jotta se riitti. Taskut jätin povitaskuiksi, mutta niiden 
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läpät poistin. Purkamisiin kului turhan paljon aikaa. Vuorin pois jättäminen ei mieles-

täni tule kuitenkaan kysymykseen, koska takki näyttää vuorin kanssa paljon parem-

malta. Tulevaisuudessa aikaa pystyy säästämään, kunhan farkkupaita on riittävän iso, 

jotta kaksinkertaiset kohdat voi jättää kaavojen ulkopuolelle. Takki näytti lapsen pääl-

lä onnistuneelta (kuva 23., liite 12/2). 

    

Kuva 22. Takin yksityiskohtia.      Kuva 23. Takki lapsen päällä. 

 

Ensimmäiset farkut valmistin käyttäen mustaa farkkua ja punaista resoria. Alkusuun-

nitelmissa tällaista yhdistelmää ei ollut, olin kuitenkin luonnostellut tällaisia farkkuja 

(kuva 11.). Kaava oli 4-5 -vuotiaille tarkoitettu perushousujen kaava, joka löytyi kaa-

vakokoelmistani, tarkkaa alkuperää en tiedä. Asettelin kaavan haarasaumoista auki 

leikattujen farkkujen päälle. Koska kaava ei mahtunut kokonaan yhtenäisenä osana, 

leikkasin toisista farkuista palat lahkeisiin. Asettelin irti leikatut takataskut hieman 

epäsymmetrisesti. Kolikkotasku tuli eteen. Sommittelin suikaleet ennen ompelua. (ku-

va 24., liite 9/3). Lapsen päällä housut jäivät hiukan edestä löysemmäksi kuin olin aja-

tellut (kuva 25., liite 12/1). Toisaalta yhdessä resorin kanssa hiukan löysempi malli 

sallii housujen sopivuuden erikokoisille lapsille. 

         

Kuva 24. Mustien Ropina-farkkujen valmistus. Kuva 25. Mustat Ropina-farkut lapsen päällä.  
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Yksiolkaiminen haalari vaikutti hyvältä idealta. Hahmottelin kaavan valmiita haalarei-

ta apuna käyttäen. Koska suunnittelemani malli oli erikoinen, tein siitä ensin lakana-

proton. Sovittaessani haalaria lapselle se vaikutti hyvältä, joten en tehnyt siihen suu-

rempia muutoksia. Valmistus sujui ongelmitta. Sain hyödynnettyä farkkujen etu- sekä 

takataskut niin, ettei niitä tarvinnut leikata irti. (kuva 26., liite 9/4)) Lapsen  päällä 

haalarit eivät kuitenkaan olleet hyvät. Ne ovat epäkäytännölliset, koska olkain tippuu 

herkästi lapsen olalta. (kuva 27., liite 12). 

   

Kuva 26. Yksiolkaimisen Huiske-haalarin valmistus. Kuva 27. Yksiolkaiminen Huiske-haalari lapsen 

päällä. 

 

Toiset ja kolmannet farkut valmistuivat nopeammin kuin ensimmäiset. Kokeilin val-

mistaa ne osittain sarjatyönä. Hahmottelin kaavat valmiista lasten farkuista. Toiset 

olivat kokoa 98, toiset 128. Valitsin pienempään kokoon pienemmät farkut, sekä 

isompaan kokoon isommat farkut, jotta pystyisin hyödyntämään valmiit taskut mah-

dollisimman hyvin. Huiske farkkuihin valitsin ruskean resorin (kuva 28., liite 9/5) ja 

Ropina farkkuihin vihreän resorin (kuva 29.). Molemmat farkut istuivat hyvin lasten 

päälle (kuva 18., kuva 19. ja kuva 28., liite 12/6). 

  

Kuva 28. Huiske-farkkujen valmistus.  Kuva 29. Ropina-farkut vihrein resorein. 
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Alustava mallisto (kuva 30., liite 12) koostui siis kolmista farkuista, kaksista haala-

reista, kahdesta liivistä sekä takista. Farkuista toinen malli on toista löysempi.  

Kuva 30. Alustava mallisto. 

 

5.4 Tuotemerkki 

 Koska tarkoitukseni on saada tuotteitani markkinoille, on minun mietittävä tuote-

merkkiä. Tuotemerkin avulla asiakas tunnistaa kenen tuotteesta on kyse. Ilman tuote-

merkkiä tuote ei ole vielä oikea tuote. Se antaa tuotteelle lisäarvoa ja erottaa sen muis-

ta samankaltaisista tuotteista. Mutta hyvää nimeä ja toimivaa tuotemerkkiä ei rakenne-

ta hetkessä. Parhaillaan nimi kertoo yksin sen, mistä tuotteesta on kyse ja mihin tuote-

ryhmään se kuuluu. Hyvä nimi muistetaan, mutta huonot jäävät väistämättä unohduk-

siin. Tärkeitä seikkoja nimeä pohdittaessa ovat: nimi ei ole varattu, se on ymmärrettä-

vä ja uskottava, se sointuu korvaan, se on helppo muistaa ja se taipuu useammilla kie-

lillä. Koska suomalaisten silmissä suomalaisten tuotteiden arvo on noussut, on selvää, 

että suomalainen nimi on paras valinta suomalaiselle tuotteelle. (Laakso 2004, 194–

199.) Näiden ohjeiden valossa olen pohtinut omille tuotteilleni alustavasti nimeksi 

HYVÄ Design. Hyvä on sekä lyhenne omasta sukunimestäni Hyväri että kertoo tuot-

teen olevan kaikin puolin hyvä. Hyvä viittaa myös ympäristöystävällisyyteen. Design 

viittaa laadukkaaseen suunnitteluun.  

    

Kuva 31. Suunnitelma tuotelapusta. Kuva 32. Suunnitelma tuotemerkistä. 
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Tuotelappu vaikuttaa suuresti siihen, millaisen ensivaikutelman tuotteesta saa. Aion 

käyttää tuotelappujen materiaalina kierrätyspahvia. Matti Majava (2010) suositteli 

myös lapun kirjoittamista käsin, näin käsityönä tehdyn tuotteet käsityömäisyys jatkui-

si. Lappu kiinnitetään tuotteisiin hakaneulan ja kalastajanlangan avulla (kuva 31., liite 

13). Tuotelapussa kerrotaan pesuohje sekä hinta. Siinä kerrotaan myös tuotteen olevan 

Suomessa kierrätysmateriaaleista valmistettu. Vaatteisiin kiinnitetään tuotemerkki, jo-

ka on painettu luonnonvalkoiselle kanttinauhalle (kuva 32., liite 13). Tuotemerkki ti-

kataan tuotteeseen kiinni, esimerkiksi takin helmaan tai taskunsuulle. On tärkeää, että 

tuotteessa on yhtenäinen ilme tuotelappuja myöten. Tuotelapun materiaali kertoo jo 

ekologisuudesta ennen kuin kuluttaja on kerinnyt lukemaan lapussa olevaa tekstiä.  

 

6 LOPPUPÄÄTELMÄT JA JATKOSUUNNITELMAT  

Prosessi kaikkine vaiheineen on ollut hyvin haastava. Asetin omat taitoni todella koe-

tukselle. Vanhoista farkuista ei ole helpointa tehdä uusia tuotteita. Erityistä hankaluut-

ta aiheuttavat paksut saumat, jos tarkoituksena on hyödyntää valmiita saumoja uusissa 

vaatteissa. Jokaisen valmistamani tuotteen tekemiseen on liittynyt niin epätoivoa kuin 

onnistumisen iloa. Uskon, että ainakin osa suunnittelemistani malleista voisi pienen 

hionnan jälkeen olla potentiaalisia tuotteita markkinoille. 

Koska tuotteiden tulevaan menestymiseen vaikuttaa suuresti se, kuinka ne palvelevat 

kuluttajien tarpeita ja odotuksia, aion järjestää tuotteista kyselyn (Häti-Korkeila & 

Kähönen 1984, 45). Kyselyllä haluan selvittää, kuinka hyvin olen onnistunut pyrki-

myksissäni unisexiin ja mielenkiintoiseen lastenvaatemallistoon. Toivon saavani rei-

lua kritiikkiä. Kysely (liite 2) suoritetaan Lastenmuoti -liikkeessä, jonne mallikappa-

leet laitetaan näytille. Jotta kyselyyn saisi mahdollisimman paljon vastauksia, mie-

timme yhteistyöyritykseni kanssa vaihtoehtoisesti kyselyn tekemistä yrityksen face-

book -sivuilla. Ongelmana siinä olisi kuitenkin ollut se, että tuotteiden mielenkiintoi-

set yksityiskohdat eivät olisi erottuneet parhaalla mahdollisella tavalla ja ne ovat tär-

keimpiä ominaisuuksia, jotka erottavat tuotteeni muista. Pidän siis tärkeänä sitä, että 

kyselyssä tuotteet ovat konkreettisesti läsnä ja näin parhaiten arvioitavissa. Vastaukset 

tulevat toimimaan jatkon kannalta minulle arvokkaana tietona. Niitä tulkittaessa on 

otettava huomioon, että kouvolalaiset eivät ole niin tottuneita kierrätysmateriaaleista 

valmistettuihin tuotteisiin kuin esimerkiksi helsinkiläiset. Vastanneiden kesken tullaan 
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suorittamaan kymmenen euron arvoisen lahjakortin arvonta Lastenmuoti-liikkeeseen. 

Tällaisen houkuttimen avulla varmistan saavani edes joitakin vastauksia. 

Suuremman joukon mielipidettä minulla olisi mahdollisuus mennä kuulemaan touko-

kuussa järjestettäville Kierrätysmessuille, jonne olen menossa yhdessä Hyvinkääläisen 

yrityksen Ilomarin kanssa. Vielä en ole täysin perehtynyt siihen, miten, missä ja kuin-

ka tulen tuotteitani myymään. Aika on rajallista ja markkinoinnin miettiminen vaatii 

suurta panostusta. Minun on pohdittava tarkkaan, kuinka kannattavaa ylipäätänsä olisi 

alkaa myydä tuotteita. Jälleenmyyjät olisivat yksi hyvä vaihtoehto. Jos minulla olisi 

valmis markkinointisuunnitelma sekä toimiva tuotemerkki, olisi ehdottomasti kannat-

tavaa aloittaa myynti Kierrätysmessuilla.  

Jatkokehittelyn sekä lopullisen tuotemerkin synnyttyä aion saada tuotteitani myyntiin. 

Tarkoitus on tarjota niitä aluksi lähiseudun liikkeisiin, mutta mahdollisesti myös pää-

kaupunkiseudulle, jossa on jo runsaasti liikkeitä, jotka myyvät vain kierrätysmateriaa-

leista valmistettuja tuotteita. Verkkokauppa ei myöskään ole poissuljettu vaihtoehto. 

6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tutkimuskysymyksenäni oli: Kuinka saada muokatusta farkusta leikki-ikäisille lapsil-

le mielenkiintoinen, molemmille sukupuolille sopiva vaatemallisto? Alakysymyksenä 

minulla oli: Mitä tulee ottaa huomioon visuaalisessa ilmeessä ja kaavoituksessa, jotta 

tuotteet soveltuvat sekä tytöille että pojille? Mielenkiintoisuutta vaatteisiin saadaan 

pintastruktuurin avulla. Sitä saadaan myös hyödyntämällä vanhojen farkkujen leikka-

uksia sekä taskuja. Erilaisten farkkujen kirjo on hyvin laaja. Niitä löytyy eriväreissä, 

sekä hyvin erilaisin kulutuksin. Lisäväriä saadaan resoreilla sekä muilla lisämateriaa-

leilla. Resorit tuovat myös farkkuihin mukavuutta joustonsa vuoksi. Mukavuus onkin 

tärkeää erityisesti lastenvaatteissa, jotta lapsi pystyy liikkumaan vapaammin. Koska 

ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä, minkälaiset vaatteet ovat sopivia tytöille, pojille 

tai molemmille sukupuolille, on hankala suunnitella unisex-vaatetta. On hyvä huomi-

oida, että osalla ihmisistä on hyvin rajoittuneet käsitykset siitä, mikä soveltuu mo-

lemmille sukupuolille. Suunnittelijana en voi kuitenkaan miellyttää kaikkia, enkä ha-

luakkaan. Haluan tuoda vaatteissani esille omaa näkemystäni. Toisaalta juuri suunnit-

telijana minulla on valtaa päättää millaisia unisex-vaatteet voivat olla. Ostaja päättää 

ostaako hän niitä vai ei. Pyrin kuitenkin siihen, että mahdollisimman moni pitäisi vaat-

teitani molemmille sukupuolille sopivina, mutta en silti aio jatkossa rajoittaa esimer-
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kiksi vaaleanpunaisen tai pinkin värin käyttöä. Pyrin mahdollisimman laajaan väri-

skaalaan. Koska alle kouluikäiset tytöt ja pojat ovat mittasuhteiltaan vielä hyvin sa-

mankaltaisia, kaavoituksessa ei tarvitse ottaa sukupuolten välisiä mittasuhteiden eroja 

huomioon. Mutta mittasuhteet eri lasten välillä voivat olla erilaiset, joten mahdolli-

simman monelle lapselle sopivassa vaatteessa on oltava joustavuutta. Resorit hihan-

suissa ja lahkeissa mahdollistavat hyvin suuret käsien ja jalkojen pituusvaihtelut lasten 

välillä. Myös resori farkkujen vyötäröllä antaa mahdollisuudet erikokoisille vyötäröil-

le. 

Alakysymyksenä minulla oli myös: Miksi sukupuolineutraalit vaatteet ovat tärkeitä? 

Ne ovat tärkeitä, jotta lapsi voi vapaammin pukeutua enemmän persoonansa eikä su-

kupuolensa mukaan. Ne ovat myös tärkeitä, siksi jotta vanhemmat voivat kierrättää 

vaatteita helpommin sisarusten välillä. 

6.2 Itsearviointia 

Vaikka olin asettanut tutkimuskysymykset sekä rajannut työni viitekehyksen avulla, 

oli vaikea pysytellä aiheessa. Erityisesti mielenkiintoista sukupuolisuutta käsittelevää 

kirjallisuutta oli paljon, eikä niistä ollut kovinkaan helppoa poimia oleellisia asioita. 

Mielestäni asiaa oli kuitenkin hyvin tärkeä käsitellä. Aikataulussa pysyminen tuotti 

ongelmia. Oli vaikea ennalta arvioida kuinka paljon mikäkin vaihe vie aikaa. Materi-

aalit olivat valmiina, joten niiden etsimiseen ei kulunut aikaa. Kirjoittaminen sujui 

helposti ja tulin kuluttaneeksi siihen liikaa aikaani. Tekstin viimeistelyyn olisi pitänyt 

jättää aikaa enemmä. Luonnostelu ja kaavojen asettelu sujui melko kivuttomasi. Joi-

denkin vaatteiden valmistamiseen kului aikaa turhan paljon. Olin suunnitellut käyttä-

väni tarkkaa kirjanpitoa ajankulusta, mutta se jäi vain summittaiseksi arvioksi. Koska 

mallit olivat vasta ensimmäisiä kappaleita, ei niihin kulunut aika ole sama kuin lopul-

listen tuotteiden valmistukseen kulunut aika. Farkkuja tein yhteensä kolmet kappaleet, 

toiset ja kolmannet valmistuivat huomattavasti nopeammin kuin ensimmäiset. Aikaa 

säästääkseni valmistin ne osittain sarjatyönä.  

Asettamani tavoitteet olivat ainakin osittain realistiset. Kykenin valmistamaan malli-

kappaleita sen verran kuin olin suunnitellut. Tekovaiheessa välillä iski epätoivo, mutta 

myös onnistumisen tunteita sain kokea. Erityisen pettynyt olin yksiolkaimiseen haala-

riin, koska olisin halunnut saada valmistettua siitä toimivan version, mutta aika tuli 

vastaan. Aion jatkaa sen kehittämistä ja toivottavasti saisin sen jonain päivänä mark-
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kinoille asti. Erityisen tyytyväinen olen kaksiin viimeiseksi valmistamiini farkkuihin. 

Niiden koen olevan lähes valmiita tuotteita. Aion siis jatkaa tuotteitteni parissa. Tuot-

teeni tulevat olemaan ainakin jossain määrin uniikkeja. Kahta täysin samanlaista tuo-

tetta on lähes mahdotonta valmistaa. 
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