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1

Johdanto

Kiinnostus muotia1 ja pukeutumista2 kohtaan on minulla ilmeisesti synnynnäinen
ominaisuus, sillä jo kolmevuotiaana kiinnitin niihin huomiota. Lähestyin kohteliaasti tavaratalojen mallinukkeja kättelemällä ja esittelemällä itseni, jonka jälkeen
totesin: ”Sulla on kaunis hame.” En suinkaan sanonut tätä kaikille, vaan tarkkaan valituille nukeille. Ajan myötä kiinnostus siirtyi nukeista ihmisiin ja hakeuduin Helsingin yliopistoon saadakseni intohimolleni tieteellisen pohjan.

Muutama vuosi sitten havaitsin olevani pukeutumisessani todistettavasti muotia
edellä, sillä kansainvälisistä ja kotimaisista muotilehdistä löytyi jatkuvasti kuvia
asuista3, joita olin käyttänyt vuosia tai kuukausia aiemmin. Tämä edelläkävijyys
oli toki imartelevaa, mutta myös outoa. Halusin tietää mitä ilmiöön liittyy ja aloin
perehtyä muodin ennakointia selittäviin teorioihin. Näitä lukiessani kiinnostuin
myös alaan liittyvistä ammateista ja erityisesti pukeutumisen sisäänoston toimenkuva vaikutti mielenkiintoiselta. Siinä nimittäin yhdistyvät järjestelmällisyys,
analyyttisyys, luovuus ja rakkaus muotiin, eivätkä haasteet pääty koskaan. Tavoitteenani on valmistumisen jälkeen toimia muodin kaupallistamisen parissa ja
parantaakseni työllistymismahdollisuuksiani päätin tutkia muodin ennakointia
pro gradu -tutkielmassani. Tulevien trendien ennakointi on tärkeä osa alan ammattilaisten työtä, koska sen perusteella suunnitellaan hankinnat, markkinointi
ja muu toiminta.

Muodin ennakoinnissa on perimmältään kyse muutoksen suunnan ja nopeuden
ennakoinnista. Muoti ei voi pysähtyä, koska muoti on muutosta (Davis, 1994,
14; Kawamura, 2006, 5; Wilson, 2005, 3). Moni siihen perehtynyt on kuitenkin
havainnut samojen tyylien4, asioiden ja ilmiöiden tulevan tietyin aikavälein takaisin muotiin. Silti nämä menneen muodin uudet tulemiset eivät ole koskaan
1

Muoti (fashion) tarkoittaa jonakin aikana vallitsevaa makusuuntausta, suosittua tyyliä tai yleistä tapaa
esimerkiksi pukeutua tai käyttäytyä (Wilson, 1990, 33).
2
Pukeutuminen (dress) kattaa kaikenlaisen ulkonäön manipuloinnin, oli se sitten tehty vaatteilla, koruilla,
kampauksilla, asusteilla, lävistyksillä tai tatuoinneilla (Koskennurmi-Sivonen, 2003 a, 4).
3
Asu (apparel) on tässä tutkielmassa vaatetuksen synonyymi ja kattaa kerralla yhden ihmisen yllä olevan
vaatteiden kokonaisuuteen (Koskennurmi-Sivonen, 2003 a, 2).
4
Tyyli (style) viittaa tietynlaiseen pukeutumisen kautta luotuun kokonaisilmeeseen, joka on muodikas tiettynä aikana (Steele, 1997, 3). Vaatteiden luoma tyyli koostuu väristä, leikkauksesta ja siluetista (KempGatterson & Stewart, 2009, 148–149).

2
täysin samanlaisia, ne yhdistetään eri tavalla, niiden käyttötarkoitus on erilainen
tai niitä käytetään eri tilaisuuksissa. (Brannon, 2005, 105; Kim, Fiore & Kim,
2011, 5.) Kaikesta erilaisuudesta huolimatta tyyli voidaan tunnistaa retroksi5, jolla viitataan vanhan tyylin uustuotantoon, joko alkuperäisen kaltaisena tai lähes
identtisenä. Samankaltaisten asioiden ja piirteiden uudet tulemiset viittaavat siihen, etteivät muutokset ole sattumaa tai valikoitujen suunnittelijoiden päähänpistoja (Young, 1937, 29). Täten menneiden aikojen muotien kertautumisessa
on oltava jokin logiikka, jota tässä tutkielmassa kartoitan.

Pro gradu -tutkielmassani keskityn 1950-luvun länsimaalaisten naisten muodin
uusiin tulemisiin vuosina 1996 ja 2012. Tavoitteena on selvittää ilmeneekö uusissa tulemisissa yhteisiä aina toistuvia piirteitä ja millaisia erot ja yhtäläisyydet
ovat. Tutkin muodin uusia tulemisia kahden retrotrendin6, vaatteiden ja ajanhengen7 kautta. Valitsin edellä mainitut, koska ne liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Vaatteet ovat muotia (Wilson, 2005, 3) ja ajanhenki välittyy vaatteisiin
(Blumer, 1969, 290). Täten tutkimalla näitä tekijöitä, voin saada kattavamman
kuva ajan muodista kuin saisin tutkimalla pelkkää vaatetusta. Vaatteiden tutkimusaineistona käytän kuvia Chanelin ja Diorin muotitalojen vaatemallistoista ja
ajanhenkeä puolestaan tulkitsen Mitä, missä, milloin -kirjoissa kuvattujen merkittävien yhteiskunnallisten tapahtumien ja ilmiöiden kautta.
Tutkimuksen tulosten avulla ennakoin millaiselta 1950-luvun seuraava tuleminen todennäköisesti näyttää ja millaiset ajanhengen tekijät toistuvat sen tuntumassa. Tutkielmassa kehittelen ja kokeilen ennusteen tekemiselle uutta työkalua, jota on tarkoitus hyödyntää toiveammatissani valmistumisen jälkeen. Uudenlaisella työkalulla pyrin myös osaltani vastaamaan alalla vallitsevaan nopean tiedon tuottamisen tarpeeseen ja spesifin tiedon kysyntään.

5

Retro poikkeaa vintagesta, jolla tarkoitetaan vanhoja alkuperäisen tuotannon tuotteita tietyltä vuodelta tai
vuosikymmeneltä.
6
Retrotrendi käsittää tietylle aikakaudelle tunnusomaisia muodissa kertautuvia piirteitä.
7
Ajanhenki (Zeitgeist) merkitsee tietylle historialliselle ajanjaksolle yleistä ilmapiiriä ja asennetta (Duden,
2016).
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2

Muodin ennakointi

Kuluttajien näkökulmasta on ällistyttävää, miten tekstiili- ja vaateteollisuuden
suunnittelijat, valmistajat, jälleenmyyjät ja muut asiantuntijat tietävät mitkä värit
ja tyylit tulevat seuraavaksi muotiin ja miten eri yritysten mallistot voivat vielä olla niin samankaltaisia (Sorensen, 2003, 22). Tämä ei toki ole sattumaa, vaan
kyseessä on monitieteellisen tutkimuksen menetelmin laskelmoitu tulos, joka on
saatu tulevaisuudentutkimuksen epävirallisen alalajin, muodin ennakoinnin
kautta. Se on tulevaisuudentutkimuksen tavoin ”tulevaisuutta kohti muuttuvan
nykyisyyden hallintaa mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa koskevan tiedon avulla”
(Rubin, 2002, 892).

Ennakointi on prosessi, johon kuuluu tulevaisuuden kuvaaminen, analysointimenetelmien luominen, kehittäminen ja hyödyntäminen sekä tulevaisuutta koskevan tiedon hankinta, tuottaminen, muokkaus, käsittely, analysointi ja raportointi (Kuusi, Bergman & Salminen, 2013, 324). Valituista menetelmistä riippuen
prosessin sisältö vaihtelee, mutta päämäärä on yhteinen; ennakoinnissa pyritään tunnistamaan tulevien trendien8 heikkoja tulevaisuussignaaleja9 niiden
varhaisimmassa vaiheessa. Näin alan toimijoille jää mahdollisimman paljon aikaa valmistautua tulevaan. (McCracken, 2006.)

Valmistautumisajasta riippuen tulevaisuuteen varustaudutaan joko strategisesti
tai taktisesti. Yritykset tähtäävät enemmän aikaa vaativaan strategiseen suunnitteluun, koska siinä täsmennetään, miten yritys tulee saavuttamaan kilpailuedun suhteessa muihin toimijoihin. Strateginen ajattelu on laaja-alaista visiointia, jossa nimetään yrityksen heikkoudet ja vahvuudet sekä tunnistetaan mahdollisuudet ja uhat. (McCracken, 2006; Kamppinen & Malaska, 2002, 109.) Sen
sijaan taktisessa suunnittelussa keskitytään järjestelemään yksittäisiä toiminnan
tasolla tehtäviä siirtoja.
8

Yleisesti määriteltynä trendi on tietyn ajanjakson sisällä tarkasteltavassa ilmiössä tapahtuva kehityssuunta (Kuusi, Bergman & Salminen, 2013, 331). Vaatemuodissa käsitettä trendi tai muotitrendi käytetään viitatessa sellaiseen pukeutumistyylissä esiintyneeseen muutokseen, josta tietoisuus ja kysyntä kasvavat kuluttajien joukossa (Brannon, 2005, 404–405). Trendit sanelevat miten tiettyjä värejä ja vaatekappaleita
muunnellaan, yhdistetään ja käytetään (Nuutinen, 2004, 189).
9
Heikot tulevaisuussignaalit ovat muutoksen ensioireita (Kuusi, Hiltunen & Linturi, 2004).
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Ennakoinnin prosessin tuloksena syntyy ennuste10, joka esitetään teksteinä ja
kuvina. Ennuste voi olla terminä harhaanjohtava, sillä ennakoinnissa ei ole kyse
ennustamisesta: ennakointi on tutkijoiden harjoittaman tieteellisen päättelyn tulos, kun taas ennustaminen viittaa epätieteelliseen arvioon (Kuusi & Kamppinen, 2002, 118–119). Lopputuloksena voi myös syntyä skenaario, mutta ennuste on muodin ennakoinnin parissa vakiintuneempi. Skenaarioissa esitetään
yleensä erilaisia todennäköisiä vaihtoehtoja, joihin yrityksen tulisi varautua. Ne
ovat hypoteettisten tapahtumakulkujen tai tulevaisuuspolkujen kuvauksia, jotka
antavat tietoa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Ennusteessa taas annetaan
strategisia ohjeita tulevasta ja siinä myös esitetään trendin kehityskaari. (Kuusi
& Kamppinen, 2002, 120–121, 167.) Käsittääkseni kertomalla ilmiön historiasta
osoitetaan, mistä trendi on kehittynyt ja perustellaan ennusteessa esitettyä näkemystä.

Muodin ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen avulla pyritään kontrolloimaan
muutosta ja siihen liittyvää epävarmuutta. Ennusteilla on kysyntää alan toimijoiden keskuudessa, koska yleisesti uskotaan niiden huomioimisen yrityksen strategiassa tukevan etulyöntiaseman saavuttamista. Niiden avulla otaksutaan yrityksen voivan tuoda kuluttajien tarpeita ja toiveita vastaavia tuotteita markkinoille oikeaan aikaan ja ennen muita. Ennakoimalla trendejä voidaan myös luoda
kuluttajille uusia tarpeita tai ohjailla heidän ostopäätöksiään tiettyyn suuntaan
(Saukkola, 2001).

2.1 Aikaisemmat tutkimukset
Muodin ennakointiin liittyvä tutkimus on ollut varsin vähäistä verrattuna esimerkiksi muodin välittämien merkitysten tutkimukseen. Tämä on outoa, sillä tulevaisuusajattelu on välttämätön osa muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden parissa toimivien ammatillista identiteettiä, koska ennakoinnin menetelmin luodut
ennusteet muuttuvat muotoilijoiden ja käsityöläisten kautta konkreettisiksi tuotteiksi ja palveluiksi (Nuutinen & Soini-Salomaa, 2014, 132).
10

Ennusteella tarkoitetaan todennäköisintä kehityskulkua tai tulevaisuudenkuvaa (Kuusi, Bergman & Salminen, 2013, 324).
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Vähäinen tutkimus voi Petermannin (2014, 6) mukaan johtua ennakoinnin kaupallisesta luoneesta, jonka ansiosta monet tutkijat eivät pidä sitä tieteellisesti
arvokkaana. Tämä ei mielestäni kuitenkaan täysin riitä selittämään aiheen epäsuosiota, sillä ovathan muodin markkinoinnin ympärille rakentuvat tutkimukset
ja muut teokset hyvin yleisiä. Syynä voisi todennäköisemmin olla aihepiirin
haastavuus, sillä muodin ennakoinnin ilmiö on hyvin laaja, se koskettaa monia
eri osa-alueita ja on näin vaikeasti hahmotettavissa.

Ilmiön tutkimus on selkeästi keskittynyt trendimekanismeihin, jolla viitataan
muutosta aikaansaaviin ja sen suuntaan sekä nopeuteen vaikuttaviin tekijöihin,
ja trendeihin, eli mekanismien tuloksiin (Mackinney-Valentin, 2010, 20). Kaiken
kaikkiaan aihepiiriin liittyviä tutkimuksia on tehty hyvin vähän, mutta joitakin tuoreita tutkimuksia löytyy.

Maria Mackinney-Valentinin (2010) tutki ilmiötä, jonka mukaan trendien oli
1990-luvusta lähtien huhuttu ”kuolevan sukupuuttoon”. Globalisaatio, digitaalinen vallankumous ja muutokset yhteiskunnan arvomaailmassa ovat johtaneet
muodin demokratisoitumiseen ja pirstaloitumiseen, mikä puolestaan on muuttanut kuluttajan roolia ja trendimekanismeja. Tämä kehitys voi johtaa joko trendien sukupuuttoon tai muuttaa käsitystämme niistä. Selvittääkseen trendien kohtaloa Mackinney-Valentin tutki väitöskirjassaan kolmen retrotrendin, granny
chic, glam ja mix, uusia tulemisia vuosien 2000–2009 tanskalaisessa Eurowoman lehdessä. Granny chic viittasi naiselliseen ja siveelliseen 1940- ja 1950luvun tyyliin, glam taas seksikkääseen ja yliampuvaan 1980-luvun tyyliin ja mix
puolestaan edellä mainittujen sekä muiden tyylien yhdistelmään. (MackinneyValentin, 2010, 12, 18, 97–128.)

Mackinney-Valentinin (2010) tulokset osoittivat, etteivät muotitrendit ole poistumassa muodista, koska tarvitsemme trendejä viestittääksemme sekä luodaksemme sosiaalista asemaa. Ne myös auttavat meitä täyttämään postmodernissa ihmisessä vallitsevan tyhjyyden ja välttämään tylsyyden sekä yltäkylläisyyden tunteita. Lisäksi monen yrityksen taloudellinen menestys on riippuvainen
muuttuvista trendeistä, koska niiden avulla saadaan ohjailtua ja luotua kysyntää
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uusille tuotteille ja palveluille. Trendit ovat meille kaikille tärkeitä, koska pyrimme
ymmärtämään nykyisiä tapahtumia ja ideaaleja muotitrendien valossa ja näin ollen trendit eivät voi ”kuolla sukupuuttoon”. (Mackinney-Valentin, 2010, 107,
234.)

Mackinney-Valentin (2010) tutkimus on retrotrendien näkökulman kannalta lähinnä omaa tutkielmaani, mutta hän tutki muodin uusia tulemisia hyvin laajaalaisesti, eikä keskittynyt yksityiskohtien kertautumiseen, kuten teen tässä tutkielmassa. Mackinney-Valentinin väitöskirja kuitenkin auttoi minua ymmärtämän
muodin kertautumiseen liittyviä ilmiöitä ja hahmottamaan käsitteiden välisiä eroja.

Pro gradu -tutkielmassaan Ingrid Giertz-Mårtenson (2006) puolestaan halusi
selventää muodin ennakointia ilmiönä, alana ja ammattina. Hän pyrki ymmärtämään, miten alalla luodaan ja hyödynnetään tietoa trendeistä. GiertzMårtensonin päätelmien mukaan ennakoijat11, eli ennusteita tuottavat tahot voidaan jakaa tiedustelijoihin12 ja analyytikoihin13 sen mukaan, miten he tuottavat
tietoa ja mitä työkaluja he siihen käyttävät. Tiedustelija näkee, tallentaa ja raportoi miettimättä muodin syvempää merkitystä. Hän havainnoi sitä mitä on ilmassa ja kertoo, mikä on nyt ”in”. (Giertz-Mårtenson, 2006, 4, 47.)

Analyytikko on nimensä mukaan lähestymistavassaan analyyttisempi. Hän perehtyy syvällisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin löytääkseen pieniä trendin
palasia, joita esimerkiksi tiedustelijat tuottavat, ja laittaa ne talteen kunnes niistä
voidaan muodostaa selkeä kuva tulevasta trendistä. Analyytikko ei pelkästään
raportoi tuloksiaan, vaan hän myös esittää näkemyksensä tulevasta trendistä
alan ammattilaisia inspiroivalla tavalla. Yhteistä tiedustelijoille ja analyytikoille
on se, että molemmat keräävät tietoa alitajuisesti ja kaikissa elämäntilanteissa,
jopa tahtomattaan. (Giertz-Mårtenson, 2006, 47–48.) Mielestäni suurin ero tiedustelijan ja analyytikon välillä on intuition osuudessa ennusteen tekemisessä.
Tiedustelijoiden toiminta on enimmäkseen intuitioon perustuvaa epätieteellistä

11

Tässä tutkielmassa käytän ennakoija -termiä muodin ennakoijan (fashion forecasters) synonyyminä.
Tiedustelija on suomennokseni Giertz-Mårtensonin (2006, 47) termistä scouts.
13
Analyytikko on suomennokseni Giertz-Mårtensonin (2006, 47) termistä analysts.
12
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harrastelua, kun taas analyytikot täydentävät ”vainuansa” toistettavilla tieteellisillä menetelmillä.

Giertz-Mårtenson (2006) johtopäätösten mukaan ennakoijien kehittynyt intuitio
ja havainnointikyky erottavat heidät asiakkaistaan, joihin kuuluvat muun muassa
vaate-, asuste- ja sisustussuunnittelijat, kansainväliset ja kotimaiset vaatekauppaketjut sekä mainostoimistot. Trendiennusteita ostavat tahot hakevat niistä ensisijaisesti tukea omiin näkemyksiinsä, mutta myös saadakseen inspiraatiota ja
luotettavaa esisuodatettua informaatiota tulevasta. (Giertz-Mårtenson, 2006,
32–47.)

Tutkielmani kannalta Giertz-Mårtensonin (2006) pro gradu -tutkielma on ollut
antoisa lähde ja se on auttanut minua hahmottamaan ennakoijien toimintaa.
Keskityn tässä tutkielmassa trenditoimistoissa ja sisäänostossa toimivan ennakoijan näkökulmaan, koska kehitän ja kokeilen heille suunnattua työkalua ennusteen tekemiselle. Täten on perusteltua jättää tiedustelijat ja muut analyytikot
fokuksen ulkopuolelle. Tästä huolimatta haluan tunnustaa tiedustelijoiden roolin,
sillä heidän parissaan olevat luonnonlahjakkuudet tuottavat kaikille analyytikoille
arvokasta tietoa.

Famke Van Montfoort (2011) näki muodin ennakoijat nykyajan profeettoina ja
halusi kandidaatin tutkielmassaan selvittää mistä ennakoijien kyky tunnistaa tulevia trendejä on peräisin, millainen heidän sosiaalinen asemansa on ja miksi
heidän ennusteitaan seurataan. Van Montfoortin tulokset osoittivat, että ennakoijilla on intuitiivinen kyky tunnistaa tulevia trendejä ja nähdä miten jo olemassa olevia tuotteita voitaisiin parantaa. Ennakoijat toimivat tulevaisuuden sanansaattajina, koska heillä on luontainen kyky tulkita tulevaa ja esittää tietonsa tavalliselle ihmiselle ymmärrettävällä tavalla. Seuraamisen Van Montfoort selitti
ihmisen luontaisella halulla erottua ja kuulua joukkoon14. Seuraajilta myös puuttuu ennakoijien synnynnäinen hyvä maku15, jota he tavoittelevat noudattamalla
ennakoijien ohjeita. Ennusteille / ohjeille on kysyntää, koska tieto tulevasta on
14

Van Montfoort (2011, 13) perusteli johtopäätöksenä Pierre Bourdieun teoksessa Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste (1979) esittämällä teorialla mausta luokkaerottelun keinona.
15
Maulla (taste) tarkoitetaan kykyä erotella esteettisiä tekijöitä, kuten kauneutta, rumuutta ja soveliaisuutta
(Naukkarinen, 2012, 16).
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tärkeätä kaikille niille, jotka tahtovat erottua nykyhetkessä. (Van Montfoort,
2011, 4, 9–11, 36.)

Van Montfoortin (2011) vertauskuva ennakoijista profeettoina saa alan ammattilaisten tai Giertz-Mårtensonin (2006) sanoin analyytikoiden toiminnan, näyttämään epätieteelliseltä. Profeetta -termi viittaa mielestäni enemmänkin yliluonnolliseen uskonnolliseen hahmoon, joka ennustaa tulevaa epätieteelliseen arvion pohjalta — ja tästä ennakoinnissa ei kuitenkaan ole kyse. Muodin ennakointi
on nimenomaan tieteellinen prosessi, joka noudattaa samoja periaatteita kuin
muutkin tulevaisuudentutkimuksen osa-alueet.

Väitöskirjassaan ennakointia vaatesuunnittelijan näkökulmasta tutkinut Ana
Nuutinen (2004, 15) pyrki tunnistamaan suunnittelijoilla ja yrityksissä olemassa
olevaa tulevaisuustietoa ja -taitoa, jotta saataisiin kuva nykyisistä voimavaroista
ja osaamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä tietoiseksi vaatesuunnittelijan hiljaista, implisiittistä ja eksplisiittistä tietoa sekä hahmottaa intuitiivisuuden
tulevaan suuntaavaa funktiota. Tulokset osoittivat vaatesuunnittelijan olevan
samanaikaisesti tuotesuunnittelijan, taiteilijan, designerin, markkinoinnin neuvojan ja teknisen asiantuntijan roolissa. Suunnittelijan tietotaito koostui innovaatioiden, trendien ja tekniikan hallinnasta, sosiaalisesta ilmaisusta ja koordinoinnista. Intuition funktio osoittautui merkittäväksi, sillä se opastaa suunnittelijaa
etsimään tai syventämään tietoa ja tekemään valintoja. (Nuutinen, 2004, 15,
226–227.) Edellä esitettyjen tutkimusten perusteella on mielestäni ilmeistä, että
intuitio on alan ammattilaisten tärkein työkalu. Se ei toki yksin riitä ennakoimaan
muotia, mutta nähtävästi ilman sitä ei voi menestyä.

Kuluttajien tutkimus on muodin ennakoinnin tutkimuksessa ehkä yleisin aihepiiri,
koska heidän roolinsa on yrityksen menestyksen kannalta keskeinen. Kuluttajien ostopäätös nimittäin ratkaisee yrityksen kauppaaman tuotteen kohtalon. Tästä syystä ei ole yllättävää, että kohderyhmän kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia
tekijöitä on haluttu selvittää, kuten Sirpa Anundi (2013) teki pro gradututkielmassaan. Hän tutki Seppälän kohderyhmän trendien seuraamiskäyttäytymistä ja sen yhteyttä ostokäyttäytymiseen (Anundi, 2013, 3).

9

Anundin (2013) tulokset osoittivat, että ostopäätökseen vaikuttivat ensisijaisesti
vaatteen ulkonäkö, laatu, materiaali, istuvuus ja koettu tarve ostaa kyseinen
vaate. Seppälän kohderyhmään kuuluvat kuluttajat seurasivat trendejä tarkkailemalla ennen kaikkea lähipiirin ja kadulla vastaantulevien pukeutumista. Julkisuuden henkilöiden tyyliä, muotiblogeja, muotilehtiä tai pukeutumista televisiosarjoissa ja elokuvissa seurattiin katumuotia harvemmin. (Anundi, 2013, 80–83.)
Ymmärtääkseni tieto kohderyhmän kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä mahdollistaa niiden huomioimisen esimerkiksi tuotesuunnittelussa, jonka
kautta voidaan pyrkiä tarkemmin vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin,
mikä puolestaan parantaa yrityksen tuotteiden myyntiä.

Toinen keskeinen tapa tutkia kuluttajia on innovaation omaksumisen, eli muodin
prosessin16 näkökulmasta. Tähän liittyviä teorioita ja tutkimuksia on olemassa
aika runsaasti. Esittelen kuitenkin vain yhden tuoreimmista suomalaisista tutkimuksista, koska en keskity tutkimaan kuluttajia tai trendien leviämistä. Tästä
syystä en näe tarvetta syventyä aiheeseen laajemmin tässä tutkielmassa.

Opinnäytetyössään Elina Sarén (2013) perehtyi muotitrendin elinkaareen ja tutki
siihen liittyviä mekanismeja. Haastattelemalla muotialan ammattilaisia, hän pyrki
selvittämään trendin alkuperää ja sen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Sarénin
tulokset osoittivat trendien olevan ilmiöitä, jotka heijastavat yhteiskunnan tilaa
monista eri näkökulmista. Ne eivät ole minkään eliitin määräämiä vaan trendit
kehittyvät olemassa olevista ajankohtaisista ilmiöistä ja asioista, jotka jollain tavalla vastaavat kuluttajien senhetkiseen tarpeeseen. On kuitenkin olemassa innovaattoreiksi kutsuttuja trendien edelläkävijöitä, jotka omalla toiminnallaan ja
valinnoillaan ennakoivat suurten massojen toimintaa. Kaupallista ennakointia
harjoittavat trenditoimistot puolestaan etsivät näitä ilmiöitä ja muodostavat niistä
trendiennusteita, joissa yhdistyvät muun muassa siluetti, väri, materiaali ja tyyli.
Muut alan ammattilaiset taas soveltavat ennusteissa esitettyä tietoa ja käyttävät

16

Muodin prosessi (fashion process) tarkoittaa muutoksen dynaamista mekanismia, jonka kautta potentiaalinen uusi muoti luodaan, levitetään ja hylätään. Tämä omaksumisprosessi alkaa uuden muodin luomisesta ja esittelystä, jonka jälkeen tietyt johtavat kuluttajat omaksuvat sen ja muoti leviää heidän kauttansa
muiden kuluttajien joukkoon. Levittyään laajemmalti muoti saavuttaa maksimaalisen hyväksynnän tason,
jossa se säilyy tietyn ajan ennen kuin se hylätään. (Sproles & Burns, 1994, 13–15.)
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sitä ennen kaikkea päätöksen tukena suunnitellessaan ja valitessaan esimerkiksi materiaaleja ja tuotetyyppejä. (Sarén, 2013, 15, 69–73.)

Sarénin (2013) tulokset toistavat yleisesti tunnettuja periaatteita trendien synnystä ja leviämisestä, minkä myötä tutkimuksen uutuusarvo jää minulle hieman
epäselväksi. Pohdinnoissaan hän kertaa Everett Rogersin (1983, 245–247)
1960-luvulla kehittämän innovaatioiden käyttöönottajien luokittelumallin 17 tuloksia, jonka mukaan innovaattorit käynnistävät trendin ja uusi muoti leviää heistä
käsin varhaisiin omaksujiin ja sitä kautta muihin kuluttajiin. Sarén kylläkin esittelee mallin kuvatessaan trendimekanismeja, mutta hän ei linkitä omia johtopäätöksiään Rogersin oivalluksiin, mikä olisi ollut mielestäni toivottavaa.

Yhteenvetäen voin todeta, että muodin ennakoinnin tutkimukset ovat selkeästi
keskittyneet alalla toimiviin henkilöihin, kuten ennakoijiin, vaatesuunnittelijoihin
tai kuluttajiin, mutta muodin ”ruumiillistuma”, eli tuote on jäänyt 1980-luvun jälkeen varjoon. 2000-luvulla tehdyissä muodin ennakoinnin tutkimuksissa on haluttu ymmärtää miten trendejä luodaan, miten ennakoijien laatimia trendiennusteita hyödynnetään, kuka niitä käyttää ja mihin suuntaa trendit ovat kehittymässä. Tutkimuksissa on painotettu ennakoinnin immateriaalista puolta, jotta esimerkiksi suunnittelu- ja ostoprosessiin liittyvä hiljainen tieto18 saataisiin esille.
Hiljaisen tai intuitiivisen tiedon sanallistamisen kautta ennakoinnin prosessin
vaiheita on haluttu paremmin ymmärtää, jotta muodin muutoksen ja leviämisen
ilmiöön liittyvää mystiikkaa saataisiin hälvennettyä ja ennakoinnin tutkimusta
vietyä eteenpäin kohti uusia entistä parempia menetelmiä.

Näistä perusteluista huolimatta minua kummastuttaa, miksi tuote / vaate on
väistynyt tutkimuksen fokuksesta. Vaate on muodin ydin ja siksi sen asema on

17

Rogersin (1983) innovaatioiden käyttöönottajien luokittelumallin (the method of adopter categorization)
mukaan trendi alkaa innovaattoreista (2,5 % väestöstä), jotka piittaamatta muiden näkemyksistä omaksuvat uuden tyylin ensimmäisenä. Heidän esimerkkiänsä seuraavat varhaiset omaksujat (13,5 %), jotka mielipidejohtajina tekevät uudesta tyylistä kiinnostavan varhaiselle enemmistölle (34 %). Skeptinen myöhäinen
enemmistö (34 %) omaksuu trendin ikään kuin yhteiskunnan painostuksen tuloksena ja kuhnailijat (16 %)
aivan viimeisenä. (Lynch & Strauss, 2007, 130–131; Rogers, 1983, 246–247.)
18
Hiljaisella tiedolla (tacit knowledge) tarkoitetaan henkilökohtaista tilanne- tai asiasidonnaista tietoa, jota
on vaikea muotoilla sanoiksi. Se perustuu henkilön arvoihin, tunteisiin, ihanteisiin, toimintaan ja kokemuksiin. (Kuusi, Bergman & Salminen, 2013, 325.)
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mielestäni kaikessa muodin tutkimuksessa kiistaton. Täyttääkseni tätä muodin
ennakoinnin tutkimukseen syntynyttä aukkoa kohdistan tutkielmani vaatteisiin.

2.2 Muodin ennakointi historiassa ja nykypäivänä

Muodin ennakoinnin historiasta ja sen alkuperästä on olemassa vain vähän tietoa, mutta jos ennakointi määritellään muutoksen hallinnaksi, voidaan todeta
sen olevan peräisin Ranskasta; Ludvig XIV hovin tyyliä seurattiin ja matkittiin
kaikkialla Euroopassa ja näin Pariisista tuli 1600-luvun lopussa muodin pääkaupunki. Aurinkokuningas ja hänen finanssiministerinsä Colbert halusivat maksimoida matkimisesta saatavaa taloudellista hyötyä ja päättivät vahvistaa Ranskan merkantilistista taloutta hallitsemalla ja rytmittämällä muodin muutosta (Van
de Peer, 2014, 328). Näin kuninkaallisen pyrkimyksen myötä vuodesta 1672
lähtien Le Mercure Galant -lehti julkaisi kaksi kertaa vuodessa muotia käsitteleviä artikkeleita; tästä syntyivät muodin sesongit kevät–kesä ja syksy–talvi
(Jones, 2004, 25–26, 33). Sesongit toivat muotiin tietyn tahdin, jonka ansiosta
muutosta voitiin hallita, ainakin tiettyyn pisteeseen asti.

Nykyisessä muodossaan muodin ennakointi ilmeni ensi kertaa vasta satoja
vuosia myöhemmin; Yhdysvalloissa vuonna 1917 The Color Association of the
United States tekemässä väriennusteessa (Kim ym., 2011, 19). Ennusteille ei
kuitenkaan ollut tuohon aikaan juurikaan kysyntää, sillä diktatuurinen19, aina eliitistä lähtöisin oleva muoti teki trendien ennakoinnista helppoa.

Ennusteiden tarve kasvoi vasta muodin prosessin muuttuessa toista maailmansotaa seuranneen uuden teollistumisen aikakauden20 ja valmisvaatteiden massatuotannon myötä 1960- ja 1970-luvuilla (Nuutinen, 2004, 97). Vasta nämä
muutokset yhdessä yhteiskuntien laajemman demokratisoitumisen kanssa
muuttivat muodin prosessia ja siten myös ennakointia merkittävästi. Trendit eivät enää olleet yksin eliitin luomia, vaan myös alakulttuurit loivat muotitrendejä.
Ne saattoivat saada alkunsa mistä tahansa yhteiskuntaluokasta ja levitä vaaka19

Diktatuurisuus viittaa trickle-down-teoriaan, jonka mukaan muoti on aina yläluokan luomaa ja alemmat
yhteiskuntaluokat matkivat samaistuakseen ylempään säätyyn (Simmel, 1986, 31).
20
Ensimmäinen teollistumisen aikakausi tai teollinen vallankumous sijoittui 1700-luvun lopulle ja teollistuminen nopeutui 1800-luvun luvulla.
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tasossa (trickle-across-teoria, King & Ring, 1980) tai alaluokista / -kulttuureista
ylöspäin (trickle-up-teoria, Field, 1970, Brannonin, 2005, 96 mukaan).

Muodin ennakoinnista tuli edellä kuvattujen muutosten ansiosta haastavaa kun
lukuisia erilaisia trendejä tuli samanaikaisesti muotiin ja muutoksen tahti kiihtyi
teknologian kehityksen ja massatuotannon laajenemisen myötä. Ensimmäiset
nykyisen kaltaiset trenditoimistot perustettiin 1960- ja 1970-luvuilla kasvavan
kysynnän johdosta ja muodin ennakoinnista tuli arvostettu ammatti ja tärkeä osa
tekstiili- ja vaateteollisuutta. (Kim ym., 2011, 19.)

Muodin ennakoijat työskentelevät joko trenditoimistoissa tai tekstiili- ja vaateteollisuuden yrityksissä (Kim ym., 2011, 72). Ennakointia harjoittavat tahot toimivat muodin portinvartijoina edistäen ja estäen muotia, sillä heidän päätöksensä
vaikuttavat siihen, mitä tavallisen kuluttajan on mahdollisuus nähdä ja ostaa.
Ennakoijien tehtävänä on tunnistaa, kehittää ja esittää ennusteita tulevista muotitrendeistä (Brannon, 2005, 366).

He ovat muutoksille herkistyneitä asiantuntijoita, jotka tutkivat innovaattoreiden
ja varhaisten omaksujien elämäntavoissa tapahtuvia muutoksia ja pyrkivät tunnistamaan toistuvia massasta poikkeavia tapoja pukeutua, käyttäytyä, kommunikoida ja käydä kauppaa. Ennakoijat pyrkivät erottamaan näitä toistoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että toistoista voi kehittyviä trendejä. Toiseksi siksi, että jo vallitsevan trendin tunnistamisesta ei ole hyötyä, sillä tuolloin tietoisuus ei enää tarjoa kilpailuetua, jota ennakoinnilla haetaan. (Raymond, 2010, 12, 33.)

Trenditoimistoissa toimivat ennakoijat kokoavat ennusteensa trendikirjoihin, joiden sisältö tarjoaa yritykselle strategista tietoa tulevaisuudesta sekä kirjallisessa
että visuaalisessa muodossa (McKelvey & Munslow, 2008, 1). Kirjoihin on koottu tulevan muodin teemat, leikkaukset, värit, kuosit ja materiaalit. Tekstiä on
yleensä vähän, koska visuaalisella alalla kuvia arvostetaan enemmän ja lisäksi
niiden katsominen on nopeampaa — aika on rahaa (Giertz-Mårtenson, 2006,
41). Tällä hetkellä tunnetuimpia trenditoimistoja ovat muun muassa Trend Union, WGSN, Here & There, Trendstop ja Promostyl (McKelvey & Munslow, 2008,
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18, 50, 76–104). Ennusteissaan he tarjoavat asiakkailleen tutkimukseen perustuvaa tietoa tulevista trendeistä. Työkaluinaan trenditoimistot käyttävät sosiologiasta, psykologiasta ja etnografiasta juontuvia tekniikoita ja prosesseja (Raymond, 2010, 14), joiden tarkkaa sisältöä ei paljasteta, koska ne ovat liikesalaisuuksia.

Sisäänostajat puolestaan ostavat trenditoimistojen tuottamia ennusteita, mutta
he tekevät myös erillisiä, omia ennusteita voidakseen ennakoida yrityksen kohderyhmään kuuluvien kuluttajien käytöstä sekä, laajentaakseen ymmärrystä
trenditoimistojen esittämästä tiedosta ja voidakseen suhteuttaa sitä oman yhtiönsä strategiaan. Sisäänostajat tutkivat trendejä, hankkivat materiaaleja ja tai
tuotteita, laativat sesonkikohtaisia myyntiennusteita. Lisäksi he neuvottelevat
suunnittelijoiden sekä alihankkijoiden kanssa tuottaakseen malliston, jota myydään myymälöissä, nettikaupoissa ja katalogeissa. Sisäänostaja pyrkii valitsemaan sellaisia tuotteita, jotka myyvät nopeasti loppuun ja mahdollisimman hyvin
vastaavat yrityksen imagoa sekä kohderyhmän tarpeita ja toiveita. Hän vastaa
myyntiin ja katteeseen liittyviin tavoitteisiin pääsemisestä ja siitä, että yrityksellä
on tulevalla sesongilla tarpeeksi tuotteita varastossa. Suuren tulosvastuun myötä sisäänostajalla on myös paljon valtaa, sillä hän päättää mitkä ja millaiset tuotteet päätyvät myyntiin. (Shaw & Koumbis, 2014, 7, 12.)

Suurista yhteiskunnallisista mullistuksista ja ennakoinnin kentässä tapahtuneesta kehityksestä huolimatta Aurinkokuninkaan aikaansaamaan muotisesonkien
rytmiin tuli muutosta vasta 1990-luvun alusta lähtien kun vaatetusalan toimijat
lisäsivät mallistojensa määriä ensin neljään ja sitten lukuisiin välikokoelmiin.
Samaan aikaan tuotantoa ryhdyttiin vauhdilla hajottamaan eri alihankkijoille ja
erityisesti halvan työvoiman maihin. Tästä kiihtyneestä tahdista syntyi nopea
muoti21 -ilmiö, joka on vain levinnyt ja nopeutunut 2000-luvulla. Nopea muoti on
erityisesti nuorille ja muotitietoisille kuluttajille suunnattu markkinointistrategia,
jossa vaatteisiin suhtaudutaan kuin pilaantuviin elintarvikkeisiin; niitä voi käyttää
vain hetken ennen kuin vaate on mennyt ”pilalle” / vanhaksi. (Byun & Sternquist,
2011, 187–188; Koskennurmi-Sivonen, 2014, 64.)
21

Termille fast fashion ei ole täysin vakiintunutta käännöstä, joten käytän Koskennurmi-Sivosen (2014, 64)
suomennosta.
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Nopeata muotia tuottavat yritykset rajoittavat tuotteiden määrää ja esittelevät
viikoittain uutuuksia sen sijaan, että tuottaisivat lisää nykyisiä tuotteita. Kuluttajaan tämä on vaikuttanut kahdella tavalla: miellyttävä edullinen vaate on ostettava heti, koska sitä ei enää saa seuraavalla viikolla ja ensi viikolla saman liikkeen uusi hyllyjärjestys, uudet värit ja tuotteet saavat viime viikon ostoksen
näyttämään vanhalta. Nopean muodin suosio siis johtuu suunnitellusta vanhettumisesta22 ja tuotteen edullisesta hinnasta. (Koskennurmi-Sivonen, 2014, 64.)

Nopean muodin aiheuttamat eettiset rikkeet ja ympäristöhaitat ovat luoneet sille
vastaliikkeen — hitaan muodin, joka tähtää muotituotteiden elinkaaren pidentämiseen luontoa ja ihmisiä riistämättä. Hidas muoti ei kuitenkaan toistaiseksi ole
levinnyt kuluttajien parissa samassa mittakaavassa kuin nopea muoti. (Koskennurmi-Sivonen, 2014, 64–65.) Täten nopean muodin merkitys on ennakoijan
työssä ainakin vielä toistaiseksi hidasta muotia korostuneempi.

3

Muodin uudelleen tulemisen teoriat

Muodin ennakointia voidaan lähestyä eri näkökulmista, mutta retrotrendien, eli
menneiden aikakausien piirteiden uusien tulemisten tutkimisen kannalta on lähinnä keskeistä ymmärtää, miten ja miksi muoti voi kertautua. Tekstiili- ja vaateteollisuudessa23 menneitä tyylejä kerratessa puhutaan yleensä tributoinnista24,
eli kunnianosoituksesta. Tributoinnin nimissä esimerkiksi Diorin nykyinen pääsuunnittelija voi tuottaa oman versionsa Christian Diorin kuuluisasta vuoden
1947 New Look-mallistosta ja häntä ei syytetä kopioimisesta, kunhan hän mainitsee inspiraation lähteen ja muuttaa uutta luomusta niin, ettei sitä voida sekoittaa alkuperäiseen.

22

Suunniteltu vanhettuminen (purposeful obsolescence) on kyseessä kun yritykset tietoisesti valmistavat
tuotteita, joiden käyttöikä on lyhempi kuin minkä tuotteen laatu mahdollistaisi nykyisillä tuotantotavoilla tai
kun markkinoille lanseerataan korvaava tuote, vaikka edellinen olisi vielä käyttökelpoinen. Tuotteet saadaan siis tahallisesti vanhettumaan joko fyysisellä tai psyykkisellä tasolla. (Gregory, 1947.)
23
Ilmiö on tuttu myös muilla aloilla, kuten musiikkiteollisuudessa.
24
Tributointi on kotoutettu sanasta tribute.
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Myös muiden muotitalojen suunnittelijat voivat tehdä kunnianosoituksia toisten
muotitalojen suunnittelijoille ja näin on yleensä tapana tunnetun pääsuunnittelijan erityisenä merkkivuotena tai hänen kuollessaan. Esimerkiksi vuonna 2011
lukuisat muotitalot, muun muassa Jean Paul Gaultier ja Vivienne Westwood tekivät mallistoissaan kunnianosoituksia Alexander McQueennille, jonka kuolema
oli muodin maailmalle suuri menetys (Prigent, 2015). Tässä tutkielmassa en käsittele muodin uusia tulemisia tributoinnin näkökulmasta, koska sen mukaan
ajan muoti tulkittaisiin yksin suunnittelijan luomuksena, eikä aikakauden yhteiskunnan kollektiivisen toiminnan tuloksena (Kawamura, 2006, 1), mihin tutkielmani näkökulma perustuu.

Muodin uudelleen tulemista yhteisöllisen muodin luomisen näkökulmasta selittävät teoriat uskovat kertautumisen olevan osa muodin historiallista jatkumoa ja
vaatteiden tasaista evoluutiota25 (Brenninkmeyer, 1963, 85). Ajatus kehityksestä
myös selittää sen, miksi uudet tulemiset eivät voi koskaan olla täysin samanlaisia. Erot johtuvat siitäkin, että muoti pyrkii irtautumaan omasta historiastaan ollakseen osa nykyhetkeä. Menneisyys on kuitenkin välttämätön osa nykyistä ja
tulevaa muotia, koska ajatellessamme trendikästä tyyliä väistämättä palautamme mieleen epämuodikkaat ja vanhanaikaiset muodit. (Van de Peer, 2014,
322–323.) Tästä syystä menneiden muotien tunteminen ja tutkiminen ovat mielestäni tärkeä osa muodin ennakointia — nyt ja tulevaisuudessa. Uudelleen tulemista selittävät teoriat ovat vanhoja, mutta silti ne tarjoavat nykyajan ennakoijille tärkeitä työkaluja. Niiden avulla voi ymmärtää ja arvioida muutoksen suuntaa sekä nopeutta ja sen myötä ennakoida tulevaa.

Tulevaisuusajatteluun ja muodin ennakointiin liittyy väistämättä ajatus ajasta,
koska ennakoinnin tuloksena syntyvän ennusteen on kerrottava tulevasta oikeaan aikaan, jotta siitä olisi hyötyä. Varmasti juuri tästä syystä muodin ennakoinnin teoriat nojaavat aikakäsityksiin. Teoriat voidaan jakaa niiden edustaman aikakäsityksen mukaan neljään eri ryhmään: lineaariseen, sykliseen, heilurimaiseen ja pistemäiseen.
25

Evoluutio on muutosprosessi, jossa sopeudutaan erilaisiin ympäristötekijöihin ja näiden muutoksiin (Rubin, 2002, 893).
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Lineaarisessa aikakäsityksessä tapahtumat asettuvat jonoon ja niillä on olemassa alku ja loppu. Syklisen aikakäsityksen mukaan tapahtumalla ei ole alkua
tai loppua ja tapahtumatyypit toistuvat tai kiertävät kehää, kun taas heiluriajalle
luonteenomaista on liikkeen ja muutoksen riippuvuus vastakkaisista voimista.
Pistemäinen aika on puolestaan ei-jatkuvaa, muutokset ovat yllätyksellisiä poukahduksia siellä täällä ja jokainen hetki on oma kokonaisuutensa. (Hietanen,
Heinonen, Kahilainen, Kiiskilä, Tapio & Wilenius, 2002, 413; Kamppinen & Malaska, 2002, 66; Nuutinen, 2004, 30.)

3.1 Lineaarinen uusi tuleminen
1930-luvulla James Laver (1946) havaitsi suhtautumisen muodikkaisiin vaatteisiin muuttuvan ajan myötä. Laverin tunnistama lainalaisuus on myöhemmin nimetty aukko hyväksynnässä -teoriaksi26 (Brannon, 2005, 108). Teorian mukaan
muoti on rivo, hävytön ja rohkea ennen kuin siitä tulee nykyhetken muotia, eli
tyylikästä ja haluttua. Pian näkemys kuitenkin muuttuu kielteiseksi ja nykyinen
muoti koetaan mauttomaksi ja rumaksi. Ajan myötä jyrkkä negatiivinen suhtautuminen kehittyy jälleen positiiviseksi ja muoti nähdään hauskana, kummallisena, ihastuttavana tai jopa romanttisena ja kauniina. Edellä kuvattu prosessi on
helppo todistaa näyttämällä naiselle valokuvaa asusta, jota hän käytti kymmenen vuotta sitten ja kysymällä mitä hän siitä ajattelee. (Laver, 1946, 202.) Olen
havainnollistanut yllä kuvattua suhtautumisen muutosta oheisessa kuviossa 1.

Kuvio 1. Laverin (1946) aukko hyväksynnässä -teoria.
26

Laverin (1946) teoria on alun perin nimeltään the gap in appreciation theory, mutta suomensin sen aukko hyväksynnässä -teoriaksi.
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Brannon (2005) toteaa teorian olevan nykyajan ennakoijille yhä hyödyllinen työkalu, mutta huomauttaa, ettei Laverin (1946) teoria kuitenkaan kerro, mitkä aikakauden piirteistä tulevat takaisin muotiin. Tämä on haaste muodin ennakoijille, sillä kaikkea ei tunnetusti kerrata ja ennakoinnin kannalta on olennaista tietää mitä tarkalleen on tulossa, pelkkä milloin ei riitä. Esimerkiksi 1950-luvun
muodin ensimmäisessä uudessa tulemisessa vuonna 1972, hatuista ei tullut läheskään yhtä suosittuja kuin mitä ne olivat 1950-luvulla. (Brannon, 2005, 107–
108.)

Kritiikistä huolimatta Laverin (1946) teoria mielestäni auttaa ymmärtämään ja
arvioimaan kuluttajien suhtautumisessa tapahtuvia muutoksia ja näin ennakoimaan, milloin retrotrendin on mahdollista tulla takaisin muotiin. Menneiden aikojen muoti voi nimittäin tulla uudestaan vasta kun käsitys siitä on muuttunut jälleen positiiviseksi. Laverin teorian mukaan näin tapahtuu kun edellisestä kerrasta on kulunut yli 10 vuotta. Hänen aikajanansa näyttää vielä tänäkin päivänä pitävän paikkansa, sillä esimerkiksi 1950-luvun muoti on kertautunut janan mukaan ajallaan vuosina 1972, 1996 ja 2012. Retrotrendin kertautumisen välissä
on siis aina ollut yli 10 vuotta.

3.2 Syklinen uusi tuleminen
Agnes Young (1937) uskoi James Laverin (1946) tavoin muodin muutoksessa
piilevän tiettyjä säännönmukaisuuksia. Tutkimalla naisten hameiden siluetteja
178 vuoden ajalta, vuodesta 1760 vuoteen 1937, Young pyrki osoittamaan tiettyjen piirteiden toistuvan naisten vaatemuodissa. Hän keskittyi tutkimaan ylhäisönaisten päiväsaikaan käyttämiä pukuja, koska uskoi iltapukujen usein liioittelevat ajan muotia. Youngin tutkimusaineisto koostui piirretyistä ja maalatuista
kuvista, koska ajanjaksolta ei ollut saatavilla valokuvia. Hänen johtopäätöstensä
mukaan muodissa ilmenneet muutokset ovat olleet toistuvia ja kiertäneet kehää;
syklit ovat kestäneet noin 30–40 vuotta ja jokaisen kierroksen aikana vuosittain
ilmenneet muutokset ovat olleet tietyn keskeisen muodissa olevan siluetin variaatioita. (Young, 1937, 1–4, 7.)
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Youngin (1937) tulosten mukaan keskeisiä hameen siluetteja27 on ollut kolme:
takapuolta korostava, suoralinjainen ja kellomainen. Ne ovat seuranneet toisiaan muuttumattomassa järjestyksessä, kuten kuviossa 2 on esitetty. Vuodesta
1760 vuoteen 1795 vallitsi takapuolta korostava tyyli, 1796–1829 suoralinjainen
hame, 1830–1867 kellomainen hame, 1868–1899 takapuolta korostava hame ja
1900–1937 suoralinjainen hame. Muutokset hameen silueteissa tapahtuvat aina
vähitellen. Syklinsä lopussa nykyinen muoti alkaa menettää sille ominaisia piirteitä ja omaksua tulevan muodin muotoja. Tästä syystä on mahdotonta tarkalleen osoittaa, milloin malli muuttui. Ei voida sanoa, että ennen tiettyä vuotta
kaikki puvut edustivat tiettyä tyyppiä ja kaikki tietyn vuoden jälkeen tehdyt puvut
olivat ilmiselvästi sen jälkeen tulleen mallin edustajia. (Young, 1937, 21–23.)
Tämä on merkittävä havainto, joka pukuhistorian tutkimuksessa helposti unohdetaan, koska olemme tottuneet jakamaan muodin eri tyylit vuosikymmeniin.
Toisaalta rajan siirtäminen edellisen vuosikymmenen puolelle voi hankaloittaa
tutkimuksen rajausta.

Kuvio 2. Youngin (1937) kolme syklisesti toistuvaa hameen siluettia.

27

Käänsin Youngin (1937) käyttämän fashion types -termin siluetiksi.
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Youngin (1937) tutkimusaineisto oli hyvin laaja, mutta tutkimusotteessa on kuitenkin havaittavissa kaksi puutetta: 1. Hän keskittyi vain helman muotoon, eikä
pohtinut muita siluetin ulottuvuuksia, kuten hihaa tai vyötäröä, jotka osaltaan
voivat vaikuttaa hameen muotoon. 2. Hän ei selitä, miksi tietyt hameen siluetit
tulevat tietyin aikavälein takaisin muotiin. Young ei syventynyt viimeksi mainittuun kysymykseen, koska hän uskoi muodin muutoksien johtuvan naisten halusta saada sesongeittain uusia vaatteita, jotka tarpeeksi eroavat viime vuoden
malleista (Young, 1937, 4).

Tämä selitys ei aukene minulle, sillä Youngin (1937) teorian mukaan syklit toistuivat noin 30–40 vuoden välein ja ottaen huomioon tutkimusaineiston ajanjaksona eläneiden ihmisen keskimääräisen eliniän, vain hyvin harva nainen pääsi
kokemaan yli kaksi siluettimuutosta, jolloin toive saada edellisestä tyylistä poikkeavia vaatteita olisi toteutunut. Youngin näkemys perustuu oletettavasti Georg
Simmelin (1986, 23–28) 1900-luvun alussa luomaan tunnettuun ja hyväksyttyyn
teoriaan, joka mukaan muodin avulla pyritään samanaikaisesti kuulumaan ryhmään ja erottumaan siitä (Entwistle, 2000, 139; Wilson, 2005, 6).

3.3 Heilahteleva uusi tuleminen
Tunnetuin muodin kertautumista heilahteluna tulkitseva teoria on Walter Benjaminin 1930-luvulla esittelemä tiikerin loikka -teoria, jonka mukaan muoti siteeraa
mennyttä hyppäämällä historiaan — muoti on tiikerin loikka menneisyyteen. Tiikeri ei kuitenkaan voi loikata minne tahansa, vaan hallitseva yhteiskuntaluokka
osoittaa loikan määränpään. Teorian mukaan mikä tahansa historiallinen ajanjakso voidaan irrottaa menneisyydestä lataamalla se ”nykyhetkellä”. Toisin sanoen muoti lainaa muotoja ja muita aineksia menneestä sovittamalla ne nykypäivään ja näin menneestä tyylistä tulee nykypäivää. Menneiden aikojen muotien lainaaminen ja kierrättäminen on mahdollista, koska muoti ei koskaan kuole, se vain siirtyy hetkeksi syrjään tuodakseen menneisyyden myöhemmin takaisin nykyisyyteen. (Benjamin, 1991 a, 701; Benjamin, 1991 b, 130.) Benjamin
oli aikaansa edellä havaitessaan retrotrendien uusien tulemisten eroavan toisis-
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taan ja eroavaisuuksien johtuvan yhteiskunnallisista muutoksista. Hän ymmärsi,
että mennyttä muotia oli päivitettävä, jotta siitä voi tulla jälleen suosittua ja tästä
syystä uudet tulemiset eivät ole koskaan identtisiä.

Benjaminin (1991 a; b) tavoin Jane Richardson ja Alfred Kroeber (1940) uskoivat muodissa tapahtuvien toistojen olevan heilahtelua28. He eivät kuitenkaan
kokeneet menneiden muotien uusien tulemisten olevan vanhan sovittamista nykyajan muuttuneisiin tarpeisiin. Richardson ja Kroeber tulkitsivat kertautumisen
olevan heilahtelua vaatteiden mittasuhteiden ääripäiden välillä. He keskittyivät
analysoimaan naisten iltapukuja, koska niiden käyttötarkoitus on pysynyt samanlaisena kautta vuosisatojen. Richardson ja Kroeber tutkivat puvun mittasuhteiden vaihtelua Youngia (1937) yksityiskohtaisemmin ja nimesivät kuusi muuttujaa: hameen tai mekon helman pituus ja leveys, vyötärön pituus ja leveys,
kaula-aukon syvyys tai korkeus. Richardson ja Kroeber analysoivat pukujen piirteitä vuosilta 1605–1936 viiden vuoden välein, välttyäkseen vuosittain ilmenevän variaation käsittelyltä. (Richardson & Kroeber, 1940, 111–112.)

Tutkimuksen tulokset osoittivat iltapukujen mittasuhteiden heilahtavan yleensä
50 vuoden välein ääripäästä toiseen ja samojen piirteiden tulevan uudestaan
muotiin 100 vuoden välein. Aineisto osoitti, että kun yksi siluetin mittasuhde on
heilahtanut yhden suunnan ääripäähän ja toisen puoliväliin, se saattaa heilua
minimin ja maksimin puolivälien välissä jopa 10–20 vuotta ennen kuin se heilahtaa lähtökohtaansa nähden toiseen ääripäähän. (Richardson & Kroeber, 1940,
148–149.) Housujen vyötärö on tästä hyvä ajankohtainen esimerkki, jota olen
havainnollistanut kuviossa 3. 1980-luvun lopusta aina 2000-luvun alkuun asti,
vyötäröä tiputettiin ja lopulta peräti niin paljon, että alushousut näkyivät; vyötärö
oli siis saavuttanut mataluutensa ääripään. Viime vuosina vyötärö on taas lähtenyt liikkumaan kohti toista ääripäätä korkeata vyötäröä ja on jo saavuttanut
navan. Richardsonin ja Kroeberin teoria heilahtelusta vaatteiden mittasuhteiden
ääripäiden välillä näyttäytyy siis vielä tänäkin päivänä, mutta liike on nopeampaa.

28

Benjaminin (1991, a; b) ”tiikerin” edestakaisin hyppiminen eri historiallisten ajanjaksojen välillä voidaan
tulkita heilahteluksi.
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Kuvio 3. Heilahtelu vyötärön mataluuden ja korkeuden ääripäiden välillä.

Vaikka Richardsonin ja Kroeberin (1940) teoria osoittautuu yhä pitävän paikkansa, heidän tutkimuksestaan voisin kuitenkin nostaa tarkemmin pohdittavaksi
muutamia seikkoja. Keskittyessään tunnistamaan muodissa muuttuvia piirteitä
ja muutoksen rytmiä he jättivät Youngin (1937) tavoin muutokseen vaikuttavat
tekijät huomioimatta. Selitys ääripäiden väliselle heilahtelulle voidaan mielestäni
kylläkin löytää Laverin (1946) muuttuvien erogeenisten alueiden teoriasta 29, joka taas Church Gibsonin (2007, 25) mukaan perustuu J.C. Flügelin teoriaan30
muodin ja erotiikan yhteydestä. Laverin mukaan muoti muuttuu systemaattisesti
peittämällä osan ihmisen kehosta ja samalla paljastamalla siitä toisen sen mukaan mitä kohtaa kulloinkin pidetään viehättävänä ja viettelevänä. Tarkemmin
sanottuna naisen keho koostuu ”sterilisoiduista” ja erogeenisistä alueista. Nykyinen vanhentuva muoti paljastaa steriloidut alueet, kun taas erogeeninen alue
käsittää ne alueet naisen kehosta, joihin tulevalla muodilla pyritään kiinnittämään huomiota. Erogeenisen alueen sijainti muuttuu jatkuvasti ja valloillaan
oleva muoti ei koskaan täysin paljasta sitä, sillä se koettaisiin rivoksi. (Laver,
1946, 201.)

Wilson (2005, 92) moitti Laverin teoriaa toteamalla sen pätevän vain naisten
muotiin ja olevan liian yksinkertainen voidakseen selittää niin monimutkaista ilmiötä kuin muoti. Oikeutetusta kritiikistä huolimatta Laverin (1946) muuttuvien
29

The theory of shifting erogenous zones -teoria tunnetaan myös nimellä viehätyksen periaate (attraction
principle) tai viettelyksen periaate (seduction principle).
30
Flügelin teorian mukaan vaatteen on tarkoitus esitellä joko kantajansa seksuaalisuutta tai tyydyttää narsistisia tarpeita tai sekä että (Flügel, 1950, 16–26, 54).
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erogeenisten alueiden teoria osoittaa uutuuden olevan muodin muutoksissa tärkeä tekijä. Kieltämättä muoti keskittyy paljastamaan ja kiinnittämään huomion
aiemmin peitettyyn osaan kehosta, joten Laverin teoria on sikäli hyödyllinen.
(Brannon, 2005, 105–107.)

Mielestäni Laverin muuttuvien erogeenisten alueiden teoria pätee muotiin vielä
tänäkin päivänä. Esimerkiksi vyötärö oli selkeästi yksi vuosien 2014 ja 2015
erogeenisistä alueista, jota korostettiin nostamalla housujen vyötärön paikkaa
alalantiolta navan kohdalle. Myös paitaa lyhennettiin ja kaula-aukkoa nostettiin,
jotta vyötärö erottuisi paremmin.

3.4 Poreileva uusi tuleminen
Elizabeth Lowe ja John Lowe (1989) jatkoivat Richardsonin ja Kroeberin (1940)
tekemää tutkimusta 1980-luvulla käyttäen samoja muuttujia länsimaalaisten
naisten iltapukujen mittasuhteiden vaihtelun tutkimukseen. Heidän otantansa oli
huomattavasti laajempi, sillä Lowe ja Lowe tutkivat naisten iltapukuja joka vuodelta aikavälillä 1789–1980, eivätkä viiden vuoden välein kuten Richardson ja
Kroeber. (Lowe & Lowe, 1989, 196.)

Lowen ja Lowen (1989) löydökset osittain tukevat Youngin (1937) sekä
Richardsonin ja Kroeberin (1940) tuloksia, joiden mukaan muodin kertautumisessa on olemassa tietty säännönmukaisuus. Nähtävästi samat piirteet tulevat
takaisin muotiin ja tietyt mittasuhteet korreloivat keskenänsä, esimerkiksi vyötäröt ovat kapeita hameiden helmojen ollessa pitkiä tai leveitä, mutta muoti ei kuitenkaan muutu tasaisesti tiettyjen lainalaisuuksien mukaan. Siihen vaikuttavat
teollisuudessa, politiikassa, taloudessa ja yhteiskunnan luokka-asetelmassa tapahtuvat mullistukset — tämä on merkittävä havainto. Tulokset myös osoittivat,
ettei muutoksen tahti ole tasaista, vaan jonain vuosina se voi olla vilkasta ja toisina verkkaista. Heilahduksen voimakkuus riippuu edellisestä liikkeestä, jos
muoti on liikkunut vauhdilla kohti yhtä tyyliä, se tulee myöhemmin heilahtamaan
samalla vauhdilla kohti toista ääripäätä. (Lowe & Lowe, 1989, 196–205.)
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Lowen ja Lowen (1989) tulokset eivät tulkintani mukaan tue Richardsonin ja
Kroeberin (1940) heilahtelu-teoriaa, kuten he itse uskovat. Heidän löydöksensä
eivät viittaa säännönmukaiseen edestakaisin liikkeeseen, jota heilahtelulla tarkoitetaan, vaan pikemminkin kuplivaan poreiluun, jossa muotitrendejä pulpahtaa
esiin sieltä täältä ilman määrättyä lähdettä, tahtia tai yhteyttä aikaisempaan
trendiin. Lowe ja Lowe tulevat kuvanneeksi pistemäisen aikakäsityksen ja esittäneeksi muodin poreiluna, vaikka eivät sitä itse tunnistakaan. Heidän tuloksissaan myös näkyy, miten muodin prosessi on muuttunut 1940-luvulta 1980luvulle ja siksikin Lowen ja Lowen tulokset eivät mielestäni voisikaan olla täysin
yhteneviä Richardsonin ja Kroeberin tulosten kanssa.

4

Ajanhengen ”kertautuminen” muodissa

Lowe ja Lowe (1989) kokivat Benjaminin (1991, a; b) tavoin sotien ja muiden
suurten yhteiskunnallisten mullistusten vaikuttavan muodin muutoksen tahtiin ja
suuntaan. Tästä huolimatta he eivät yhdistäneet ajanhenkeen vaikuttavien tekijöiden tutkimusta muodin uusien tulemisten tutkimukseen, mikä oli minusta
kummastuttavaa. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että muoti heijastaa vallitsevaa
ilmapiiriä ja yhteiskunnan alitajunnassa piileviä pelkoja ja toiveita, eli ajanhenkeä ja siksi muodin uudelleen tulemiseen liittyy väistämättä ajatus ajanhengen
kertautumisesta. Ajanhenki itsessään ei voi kertautua, koska se on olemassa
vain nykyhetkessä, mutta ne tekijät joista ajanhenki koostuu voivat toistua.

Paul Nystromin (1938) mukaan ajanhenki rakentuu merkittävien tapahtumien,
vallitsevien ideaalien ja johtavien sosiaalisten ryhmien kautta. Merkittäviin tapahtumiin kuuluvat esimerkiksi sodat, luonnonkatastrofit ja ”taidevillitykset”. Vallitseviin ideaaleihin luokitellaan sellaiset tekijät kuten uskonnot ja poliittiset näkemykset, jotka muokkaavat suuren ihmisjoukon ajatusmaailmaa ja tapaa toimia. Johtaviin sosiaalisiin ryhmiin puolestaan kuuluvat poliittiset ja taloudelliset
johtajat sekä kuninkaalliset. Nystrom havaitsi ajanhengen vaikuttavan muotitrendin suuntaan ja muutoksen tahtiin ja kehitti viitekehyksen ajanhengen tark-
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kailuun31, jossa tulkitaan edellä esitettyjä tekijöitä. Viitekehyksen avulla ajanhenkeen vaikuttavat tekijät voidaan luokitella eri ryhmiin ja niiden vaikusta muotiin voidaan tutkia. (Nystrom, 1938, 83–96.) Toisin sanoen näiden tekijöiden
kautta voidaan käsittää ajanhengen rakenne ja se, miten se toimii trendimekanismina (Mackinney-Valentin, 2010, 91–92).

Brannonin (2005, 16) mukaan Nystromin (1938) teoria on iästään huolimatta
yhä hyödyllinen, mutta hän päivittää sitä lisäämällä kaksi tekijää: vallitsevan
asenteen ja vallitsevan teknologian. Vallitseva asenne on olennainen lisäys,
koska se vaikuttaa muodissa tapahtuvien muutosten määrään ja tahtiin. Muoti
muuttuu nopeasti ja siinä tapahtuvat muutokset ovat mullistavia, kun erottautumisen halu ja pyrkimys yksilöllisyyteen hallitsevat. Vastaavasti sopeutumisen ja
matkimisen ollessa vallitsevia asenteita, muodin muutokset hidastuvat ja ne
ovat evolutiivisia. Myös vallitsevan teknologian vaikutus ajanhenkeen on merkittävä. Se näkyy tuotantomenetelmissä ja -tavoissa, kommunikaation ja viihteen
muodoissa sekä tiedon leviämisen nopeudessa. (Brannon, 2005, 17–18.)

Brannonin (2005) tekemät täydennykset olivat tarpeellisia ja tekevät viitekehyksestä kattavamman ja mahdollistavat sen hyödyntämisen nykyisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Maria Mackinney-Valentin (2010) käytti onnistuneesti Brannonin päivittämää versiota viitekehyksestä, mistä sain idean hyödyntää sitä
myös omassa tutkielmassani. Sovellukseni kuitenkin poikkeaa Nystromin (1938)
ja Brannonin kehyksestä, joten käytän siitä selvyyden vuoksi nimeä ajanhengen
tekijät.

31

Viitekehys ajanhengen tarkkailuun on käännökseni Nystromin (1938) framework for observing the Zeitgeist -teorialle.
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5

Tutkimustehtävä

Keskityn pro gradu -tutkielmassani 1950-luvun länsimaalaisten naisten muodin
uusiin tulemisiin ja tutkin sen kertautumista vaatteissa ja ajanhengessä. Pyrin
selvittämään ilmeneekö uusissa tulemisissa yhteisiä, aina toistuvia piirteitä, ja
mikäli näin on, voinko ennakoida mitkä siluetit ja ilmiöt ovat ajankohtaisia 1950luvun muodin seuraavassa tulemisessa ja millaiselta vaatteet todennäköisesti
näyttävät. Valitsin 1950-luvun, koska pidän ajan estetiikassa ja minulle on jo
kandidaatin tutkielmani (Vaajoki, 2014) myötä muodostunut käsitys ajan muodista ja keskeisistä yhteiskunnallisista tapahtumista. Lisäksi muistan 1950-luvun
tuoreimmat uudet tulemiset vuosina 1996 ja 2012, joten minulla on väistämättä
esiymmärrystä muodissa ja ajanhengessä toistuvista tekijöistä.

Tutkielmani pääpaino on vaatteissa ja ajanhengen tutkimisen kautta on tarkoitus saada tukea vaatteiden piirteistä tehtävään ennusteeseen. Pyrin nimeämään ajalle tyypillisiä tekijöitä, jotta voisin tunnistaa kertautumista ennakoivat
signaalit. Heikot tulevaisuussignaalit tyypillisesti vahvistuvat kun niitä yhdistetään (Kuusi, Hiltunen & Linturi, 2004) ja näin ollen tutkimuksen tuloksena syntyvän ennusteeni luotettavuus kasvaa, kun yhdistän kahden retrotrendin, vaatteiden ja ajanhengen, signaalien tutkimukset toisiinsa.

Selvittääkseni 1950-luvun vaatteiden piirteiden ja ajanhengen tekijöiden kertautumista, keskityn tutkimaan kahta viimeisintä tulemista vuosina 1996 ja 2012.
1970-luvulle sijoittunut ensimmäisen uusi tuleminen jää tutkimuksen ulkopuolelle, koska ajalta ei ollut saatavilla tarpeeksi aineistoa. Vaatteiden piirteitä tutkin
Chanelin ja Diorin vuosien 1950–1959, 1995 / 1996 ja 2011 / 2012 vaatemallistojen valokuvien avulla. Valitsin kyseiset muotitalot, koska ne ovat vertailukelpoisia; molemmat ovat ranskalaisia, hyvin tunnettuja, vanhoja ja vaikutusvaltaisia. Chanel ja Dior kuitenkin edustavat erilaista naisihannetta, joten niiden tutkiminen on hedelmällistä. Erilainen naisihanne oletettavasti johtaa erilaisiin siluetteihin, mikä taas rikastuttaa tutkimusaineistoani.

26

Chanelin ja Diorin vuosien 1950–1959 vaatemallistojen kuvat olen koonnut kirjoista ja museoiden sähköisistä arkistoista. Vuoden 1995 / 1996 mallistojen kuvat olen haalinut Dailymotion videoportaaliin ladatuista muotinäytösvideoista,
koska tuolta ajalta ei ollut saatavilla muuta kattavaa kuva-aineistoa. Vuoden
2011 / 2012 vaatemallistojen kuvat olen puolestaan kerännyt muotilehti Voguen
muotinäytösten sähköisestä arkistosta. Kaikki 1950-luvun kuvat ovat haute couture32 -mallistoista, koska tuohon aikaan ei vielä ollut prêt-à-porter33 -mallistoja.
Vuosien 1996 ja 2012 kuvat ovat puolestaan valmisvaatemallistoista, koska
Chanelin vuoden 1995 / 1996 haute couture -mallistoista ei ollut saatavilla kuvia. Tästä syystä päätin kerätä vuosien 1996 ja 2012 aineiston vain prêt-àporter-mallistoista.
Ajanhengen tutkimiseen käytän Mitä, missä, milloin -kirjoja34, koska näihin tietokirjoihin on koottu kunkin vuoden keskeiset ilmiöt ja uutiset. Tutkin vuosia 1950–
1959, 1996 ja 2012 käsitteleviä kirjoja, mutta myös vuosista 1995 ja 2011 kertovia teoksia, koska tutkimuksen kohteena olevat vaatemallistot esiteltiin noina
vuosina. Poimin tutkimusaineistoni kulttuuria, uutisia ja maailmanpolitiikkaa kuvaavista osioista. Esitän tarkemman kuvauksen vaatteiden ja ajanhengen aineiston keruusta liitteessä 1.

Tutkimalla Chanelin ja Diorin vaatemallistoja sekä MMM -kirjojen sisältämiä
ajanhengen tekijöitä on tarkoitus koostaa ennuste seuraavasta 1950-luvun
muodin uudesta tulemisesta ja kuvailla millaiselta se todennäköisesti näyttää
näiden muotitalojen kohdalla. Tätä tietoa voidaan puolestaan hyödyntää esimerkiksi vaatteiden sisäänostossa, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Uusi
huippumuoti nimittäin edustaa tulevaa ja sen vaikutukset ulottuvat kaikkialle
tekstiili- ja vaateteollisuuteen (Kawamura, 2004,12). Tutkimuksen tehtävänä on
siten ennakoida 1950-luvun muodin seuraavaa tulemista ja vastata seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:

32

Haute couture tarkoittaa ranskalaista huippumuotimallistoa.
Prêt-à-porter on huippumuotitalojen valmistama valmisvaatemallisto.
34
Käytän Mitä, missä, milloin -kirjoista lyhennettä MMM -kirjat.
33
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1. Millaisia 1950-luvun tunnuspiirteitä Chanelin ja Diorin vuosien 1996 ja
2012 vaatemallistoissa on?
1.1. Miten uudet tulemiset eroavat toisistaan?
1.2. Millaisia toistuvia tunnuspiirteitä niissä on?
2. Millaisia 1950-luvun ajanhengelle tyypillisiä tekijöitä vuosien 1996 ja
2012 Mitä, missä, milloin -kirjoissa esiintyy?
3. Millaisia 1950-luvun tunnuspiirteitä seuraavassa 1950-luvun uudessa
tulemisessa voisi olla?

Vastaamalla tutkimuskysymyksiin voin kuvailla, tulkita ja ymmärtää muodin kertautumisen ilmiössä piileviä ominaisuuksia, jotta pystyn ennakoimaan niitä; tämä tekee pro gradu -tutkielmastani sekä kvalitatiivisen että hermeneuttisen
(Anttila, 2000, 25, 180, 182), mutta ennakoinnin näkökulma liittää tutkielmani
myös tulevaisuudentutkimuksen kenttään. Tutkielmani on siten myös deskriptiivistä tulevaisuudentutkimusta, sillä pyrin osoittamaan menneisyyden kehityslinjojen jatkumiseen nojaavia ennusteita (Mannermaa, 1999, 25).

Valmiissa ennusteessa kuvaan tulosten perusteella kaksi 1950-luvun seuraavassa uudessa tulemisessa todennäköistä mekkoa ja takkia sekä esitän uudelle
tulemiselle tyypilliset ajanhengen tekijät. Viimeksi mainittujen on tarkoitus toimia
heikkoina tulevaisuussignaaleina, joita tunnistamalla esimerkiksi yrityksen sisäänosto ja markkinointiosasto saavat mahdollisimman paljon valmistautumisaikaa strategisen toimintansa suunnittelulle.

Ennusteessa esitän Chanelin ja Diorin vaatteet erikseen ja hahmotan erilaisia
todennäköisiä vaihtoehtoja tyyliteltyjen tunnuspiirrekuvien, taulukoiden sekä
tekstien avulla. Näin ennusteeni ulkoasu muistuttaa trendikirjoista alan ammattilaisille tuttua esitystapaa. Uskon jokseenkin tutun ulkoasun madaltavan kynnystä ennusteeni tekotavan käyttöönotolle ja sen myötä herättävän myös enemmän
kiinnostusta alalla. Ennusteessa kuvaan myös trendin kehityskaaren, jossa
hahmotan 1950-luvun aiemmille tulemisille tunnusomaisia piirteitä ja tyypillisiä
tekijöitä. Näin perustelen ennusteessa esittämääni näkemystä ja teen siitä joh-
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donmukaisemman. Käytän ennusteestani nimeä VSV-ennuste35 erottaakseni
ennusteen tekotapani muista.

6

VSV-ennusteen luomisprosessi

Ennusteen luomisessa sovelsin Gadamerin hermeneutiikaksi kutsuttua ajatussuuntausta. Aineiston analyysissä käytin hermeneuttista kehää ja kahta erilaista
kvalitatiivista sisällönanalyysiä: aineistolähtöistä ja kuva-analyyttistä sisällönanalyysiä. Valitsin sisällönanalyysin, koska se on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen
perusmenetelmistä (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 91). Hermeneutiikka sopeutui lähestymistavaksi, koska siinä pureudutaan ymmärtämisen ihmeeseen ja tähdätään tulkinnan ja ymmärtämisen kautta yhteisymmärrykseen tarkasteltavasta ilmiöstä. Gadamerin hermeneutiikka taas korostaa, että ymmärrys voidaan saavuttaa vain tuttuuden ja vierauden välissä. (Gadamer, 2005, 30, 37.)

1950-luku, sen uudet tulemiset ja Chanelin ja Diorin muotitalot ovat minulle jokseenkin tuttuja. Olen tutkinut aikakautta kandidaatin tutkielmassani (Vaajoki,
2014), kokenut 1950-luvun uudet tulemiset vuosina 1996 ja 2012 ja lukenut
Chaneliin ja Dioriin liittyviä teoksia sekä seurannut heidän vaatemallistojansa
vuosien ajan. Aihepiiri oli silti vieras, sillä en ole tietoisesti etsinyt vaatteista tai
ajanhengestä toistuvia piirteitä. Täten Gadamerin (2005) asettamat vaatimukset
täyttyivät.

Aloitin liikkeen hermeneuttisessa kehässä kartoittamalla ja laajentamalla 1950lukuun, Chanelin ja Diorin vaatemuotiin ja ajanhenkeen liittyvää esiymmärrystä.
Tämän kierroksen tarkoituksena oli hahmottaa ja korjata mahdolliset virheelliset
ennakko-odotukset, erottaa ennakko-oletuksia tuloksista ja nimetä kehän kierroksilla ymmärrystä ja tulkintaa ohjaavat tekijät (Gadamer, 2005, 32–33). Näitä
tekijöitä voidaan tarvittaessa muokata kehän eri kierroksilla, mutta niiden ennalta asettamisen auttaa harhaanjohtavien päätelmien poissulkemisessa. Tulkintaa
ohjaavien tekijöiden valossa voidaan myös seuloa esille ne ymmärrystä laajentavat asiat, jotka voidaan objektiivisesti vahvistaa. (Nikander, 2002, 64.)

35

VSV -lyhenne tulee nimikirjaimistani.
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Laajensin esiymmärrystä kirjallisuuden avulla ja näin VSV-ennusteen kierroksilla tehtävät analyysit olivat teoriaohjaavia, koska ne eivät perustuneet vain teoriaan tai aineistoon, vaan molempiin (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 96). Esiymmärryksen kierroksen avulla varmistin, että kykenin nimeämään Chanelin, Diorin ja
1950-luvun vaatteille tunnusomaiset piirteet sekä poimimaan aikaa kuvaavat
ajanhengen tekijät, eli listaamaan kaikki tulkintaa ohjaavat tekijät.

Näiden tekijöiden tunnistamiseen käytin Tuomen ja Sarajärven (2013) esittelemää aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Siinä aineistosta poimitaan tutkimuskysymysten kannalta olennaiset ilmaukset, pelkistetään ja ryhmitellään niitä, jotta
ilmauksista voidaan lopulta muodostaa kokoavia käsitteitä. Aineiston pelkistämisessä karsin analysoitavasta tekstistä tutkielmalle epäolennaisen pois. Samalla etsin ja alleviivasin aineistosta tutkimuskysymyksiin vastaavia ilmaisuja ja
kokosin ne taulukkoihin. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 108–109.)

Seuraavaksi muodostin ilmaisuista analyysiyksiköitä, eli ajatuskokonaisuuksia
ryhmittelemällä samaa asiaa tai piirrettä ilmaisevat analyysiyksiköt luokiksi36.
Viimeisessä vaiheessa erotin tutkimustehtävän kannalta olennaisen tiedon ja
muodostin valikoidun tiedon perusteella teoreettisia käsitteitä. Toisin sanoen
muodostin samaa ilmaisevista analyysiyksiköistä kokoavia käsitteitä. (Tuomi &
Sarajärvi, 2013, 110–111.) Muodostin esimerkiksi ilmaisuista kellotettu hame ja
kupolimainen helma teoreettisen käsitteen leveä, kellotettu. Nämä pelkistämisen ja ryhmittelyn kautta kootut teoreettiset käsitteet ohjasivat tulkintaa ja kehän
toisella, kolmannella ja neljännellä kierroksella tehtäviä sisällönanalyysejä määrittelemällä ne tekijät, joita analyyseissa mitataan, poimitaan, ryhmitellään ja tulkitaan (Seppä, 2012, 223–224; Tuomi & Sarajärvi, 2013, 108).

Kehän kierroksilla kaksi, kolme ja neljä analysoin tutkimusaineistoa jälleen sisällönanalyysin avulla, mutta eri tavoin, koska näillä kierroksilla yksi aineisto koostui kuvista ja toinen teksteistä. Chanelin ja Diorin vaatemallistojen kuvia analysoin soveltamalla Sepän (2012) sisällönanalyyttistä kuvien tulkintaa, jossa ai-

36

Luokilla tarkoitan, että listasin samaa asiaa kuvaavat ilmaisut allekkain.
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neistosta tehdään tulkintoja laskemalla tulkintaa ohjaavien tekijöiden, eli muuttujien esiintymistiheys. MMM -kirjojen tekstejä puolestaan tutkin edellä selostetun
Tuomen ja Sarajärven (2013) aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheiden37
mukaan.

Kierroksilla kaksi, kolme ja neljä suoritin aina kaksi katsausta: vaatteiden katsauksen ja ajanhengen katsauksen, joissa tein sisällönanalyysit kunkin vuoden aineistoon. Katsauksissa tehtävät analyysit etenivät hermeneuttisen kehän periaatteen mukaan tulkinnan välietapeista yhteisymmärrykseen, eli analyysin tulkinnan tuloksiin. Hermeneutiikassa lopullinen yhteisymmärrys saavutetaan laajentamalla ja korjaamalla ymmärrystä kehän eri vaiheissa. Kehän kierroksilla
suhteutetaan nykyistä käsitystä edelliseen ja alkuperäiseen teoreettiseen olettamukseen perustuvaan tulkintaan, minkä myötä ymmärrys tutkittavasta kohteesta muuttuu ja laajenee. (Nikander, 2002, 64.) Liike hermeneuttisessa kehässä on spiraalimaista, koska käsitys tulkittavasta aiheesta laajenee sen eri
kierroksilla.

Viidennellä ja viimeisellä kierroksella vertailin kaikkien kierrosten tuloksia keskenänsä vastatakseni ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen. Tämä
kierros myös pohjusti kolmannen kysymyksen ratkaisua ja VSV-ennusteen laatimista.

6.1 Ensimmäinen kierros: esiymmärrys 1950-luvusta
Aloitin esiymmärryksen laajentamisen perehtymällä yleisesti Chanelin ja Diorin
muotitalojen historiaan ja keskeisimpiin tyyleihin lukemalla muodin tutkijoiden ja
muotilehti Voguen julkaisemia artikkeleita ja kirjoja. Näin oli tarkoitus laajentaa
käsitystä Chanelin ja Diorin edustamasta muodista, koska se oletettavasti vaikutti heidän vaatteidensa tyyliin. Seuraavaksi perehdyin Chanelin ja Diorin
1950-luvun vaatemallistojen piirteisiin ja ajan yleiseen vaatemuotiin. Tämän jälkeen alleviivasin kirjallisuudesta nousseita tunnusomaisia piirteitä ja pelkistin
aineistoa karsimalla tutkimuksen ulkopuolelle jäävät vaatteet pois. Karsin esi37

Tuomen ja Sarajärven (2013, 108–109) esittelemän aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet ovat
pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen.
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merkiksi housut, uimapuvut ja yöpaidat, koska niille ei ollut saatavilla tarpeeksi
vertailuaineistoa.

Poimin jäljelle jäävät ilmaisut taulukkoon, jossa ryhmittelin niitä vaatteiden piirteissä ja siluetissa ilmenevän variaation mukaan yhdeksään eri luokkaan: 1
Hameen tai mekon helman siluetti, 2 Hameen tai mekon helman pituus, 3. Vyötärön sijainti, 4. Vyötärön ja yläosan siluetti, 5 Hihan pituus, 6. Hihan siluetti, 7.
Takin miehustan pituus, 8, Pääntien syvyys tai korkeus, 9. Pääntien tai kauluksen malli. Sitten täydensin luetteloa Chanelin ja Diorin 1950-luvun kuvaaineistossa esiintyvillä piirteillä, sillä niitä ei kuvattu tekstissä yhtä selvästi kuin
valokuvissa. Lopuksi kokosin samaa asiaa kuvaavista piirteistä teoreettisia käsitteitä. Muodostin esimerkiksi ilmaisuista vartalonmyötäinen ja kapea, käsitteen
tyköistuva.

Nämä luokat ja niissä listatut teoreettiset käsitteet toimivat vaatteiden katsauksissa tekemäni kuva-analyyttisen sisällönanalyysin muuttujatekijöinä ja muuttuja-arvoina38. Muuttujatekijöissä listataan ja numeroidaan ne tekijät, joita kuvissa
mitataan, vertaillaan ja luetteloidaan. Muuttuja-arvot taas edustavat muuttujatekijöissä ilmenevää vaihtelua. (Seppä, 2012, 223–224.) Esimerkiksi hameen tai
mekon helman siluetti on yksi muuttujatekijä ja sen pituudessa ilmenevät variaatiot, kuten suora, väljä ja leveä, kellotettu ovat muuttuja-arvoja. Liitteessä 2
esitän piirtämiäni tyyliteltyjä kuvia muuttuja-arvojen ulkonäöstä tehdäkseni mittatikuistani mahdollisimman läpinäkyviä ja ymmärrettäviä.

Muuttujatekijöiden ja -arvojen määrittelyssä hyödynsin kandidaatin tutkielmassani (Vaajoki, 2014) toimivaksi työkaluksi osoittautunutta menetelmää, joka on
sovellus

Marilyn

DeLongin

(1998,

58)

nelivaiheisesta

vaate–ihminen–
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kokonaisuus -mallista . Se on esteettinen analyysimenetelmä, jossa vartalon
tai vaatteen osat pilkotaan visuaalisiin osiin. Sanasta pilkkoa sain idean lohkoa

38

Muuttujatekijät ja muuttuja-arvot vastaavat hermeneutiikassa käytettyä tulkintaa ohjaavat tekijät -termiä.
Käytän kuva-analyyttisessä sisällönanalyysissä kuitenkin ensiksi mainittuja käsitteitä, koska ne ovat menetelmälle vakiintuneita termejä.
39
Käytän Koskennurmi-Sivosen (2003 b, 126) suomennosta DeLongin (1998, 58) ABC-mallista (the aesthetic analysis of the apparel-body-construct).
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vaatteen palasiksi ja nimetä erilaisia siluetteja, mittasuhteita ja niiden variaatioita muuttujiksi.

Vaatteiden jälkeen syvensin ajanhengen esiymmärrystä perehtymällä aikakautta käsittelevään kirjallisuuteen. 1950-lukua kuvaava kirjallisuus selvästi korosti
Yhdysvaltojen näkökulmaa, koska kyseisen maan rooli oli tuolloin hyvin keskeinen. Täten minun oli painotettava Yhdysvaltoja esiymmärryksen laajennuksessa, vaikka tutkielmani fokus oli kaikissa länsimaissa. Kirjoittaessani laajennettua
esiymmärrystä poimin tekstistä keskeisiä ajanhengen tekijöitä alleviivaamalla
niitä. Samalla pelkistin, eli karsin tekstistä tutkimuksen ulkopuolelle jäävät teemat, kuten teknologian, keksinnöt ja musiikin aineistosta. Nämä karsiutuivat,
koska aiheita ei käsitelty kattavasti MMM -kirjoista.

Seuraavaksi laadin taulukon ja ryhmittelin alleviivattuja ilmaisuja kolmeen luokkaan: 1 Merkittävät tapahtumat ja ilmiöt, 2. Elokuvien keskeiset teemat, 3. Vallitsevat ideaalit ja asenteet. Ajanhengen tulkinnassa päätin keskittyä edellä
mainittuihin, koska koin saavani näiden kautta kattavan ja yleisen kuvan ajanhengen tekijöistä, ottaen huomioon kirjallisuuden asettamat rajoitukset.

Merkittäviin tapahtumiin listasin erilaisia keskeisiä ilmiöitä, kuten sotia, lakkoja,
elintarvikeskandaaleja ja katastrofeja. Elokuvien keskeisten teemojen luokassa
puolestaan nimesin viihteessä yleisiä aihepiirejä. Nostin elokuvien keskeiset
teemat omaksi luokakseen, koska niiden aiheet useasti peilaavat yhteiskuntaa
askarruttavia aiheita. Lisäksi ne ovat tärkeä osa populaarikulttuuria, kuten vaatemuotikin. Vallitsevien ideaalien ja asenteiden alle listasin edellisistä luokista
kumpuavia tekijöitä. Lopuksi muodostin listatuista ilmaisuista teoreettisia käsitteitä ja keräsin ne taulukkoon. Kokosin esimerkiksi ilmaisusta länsimaissa
kommunismi koettiin uhkana, käsitteen kommunismi uhkaa demokratiaa.

Taulukoissa käyttämäni ryhmittely pohjautui Nystromin (1938) luomaan ja Brannonin (2005) täydentämään ajanhengen tarkkailun viitekehykseen. Se ei kuitenkaan sellaisenaan soveltunut omaan työhöni. Tutkielmani tavoitteen kannalta ei
nimittäin ollut oleellista erotella eri tekijöitä toisistaan, koska esimerkiksi ideologian erottaminen asenteista ei vaikuttaisi VSV-ennusteen sisältöön. En kiistä eri
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tekijöiden osuutta ajanhengen muodostumisessa, mutta uskon eri aiheiden yhdistämisen ja osan karsimisen palvelevan tutkielmani tavoitetta aineistoni asettamissa raameissa. Tässä tutkielmassa keskityn vaatemuotiin, joten tutkin ajanhenkeä vain sen osana ja hyvin yleisellä tasolla.

Vaatteista ja ajanhengestä kootut taulukot toimivat seuraavan kierroksen perusteena, koska niihin listatut teoreettiset käsitteet toimivat sisällönanalyysien pohjana. Seuraavaksi kuvaan hermeneuttisen kehän ensimmäisen kierroksen tuloksia. Aloitan Chanelista ja Diorista ja lopetan ajanhenkeen. Esitän edellä mainitut taulukot tämän luvun lopussa.

6.1.1 Chanelin ja Diorin muotitalot
Chanelin ja Diorin muotitalot edustavat korkeatasoista, omaleimaista ja idearikasta huippumuotia. Heidän tyylinsä ovat hyvin erilaisia, mutta yhtä elegantteja.
Molempien muotitalojen perustajat, Gabrielle ”Coco” Chanel ja Christian Dior
olivat vallankumouksellisia suunnittelijoita40. He muuttivat ja leimasivat muotia
tavalla, johon vain harva muodinluoja on pystynyt. Coco Chanel toi käytännöllisyyden ja mukavuuden aspektin huippumuotiin, kun taas Christian Dior loihti
sodan runtelemista naisista veistoksellisia prinsessoja. Molempien luomuksista
on tullut suorastaan legendaarisia, sillä niiden vaikutukset näkyvät yhä muodissa.

Coco Chanel tuli maailmankuuluksi 1920-luvulla edustamansa yksinkertaisen
eleganssin ansiosta. Hänen vaatteensa olivat minimalistisia, käytännöllisiä, mukavia, mutta silti tyylikkäitä, eivätkä ne pakottaneet naisen vartaloa tietyn muotoiseksi – tämä oli jotain aivan uutta. Coco Chanelin kuuluisimpia luomuksia
ovat jakkupuku ja pikkumusta mekko. Chanelin jakkupuku tunnetaan pyöreästä
pääntiestä, ¾-pituisista hihoista, päällystaskuista, vuoriin ommellusta kultaisesta ketjusta, polven alle ulottuvasta suorasta hameesta ja asun moitteettomasta
istuvuudesta; se on yhtä aikaa sekä tyköistuva että väljä. Pikkumusta mekko on
puolestaan näennäisesti yksinkertainen, mutta vaatteen leikkaus ja laskostus
40

Käytän Chanelin ja Diorin muotitalojen perustaneiden pääsuunnittelijoiden koko nimeä, kun haluan korostaa henkilöä. Ajoittain luoja on vaikea erottaa luomuksesta ja yrityksestä ja näissä tapauksissa käytän
pelkkiä sukunimiä.
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ovat todella monimutkaisia. (Bott, 2010, 31, 164; Cosgrave, 2012, 9, 23.) Coco
Chanel muutti mustan puvun asemaa ja teki surupuvusta salonkikelpoisen juhla-asun, joka tänä päivänä löytyy miltei jokaisen naisen vaatekaapista.

Christian Dior tuli kansainvälisesti tunnetuksi esitellessään ensimmäisen vaatemallistonsa vuonna 1947. Mallisto oli nimeltään Carolle, mutta se tunnetaan
paremmin nimellä New Look41 ja tämä lempinimi onkin osuva, koska Diorin tyyli
pitkälti saneli kokonaisen vuosikymmenen tyylin. Hänen luomuksensa olivat
kauttaaltaan naisellisia, hentoja, ylellisiä ja näyttäviä. Malliston ¾-pituiset, kellotetut, hulmuavat hameet, pienet ampiaisvyötäröt ja pehmeät hartialinjat olivat
sota-ajan militäärisen ja sukupuolettoman muodin vastakohta. (Duncuff Charleston, 2013; Palmer, 2009, 25–26.)

Christian Dior jatkoi naisen vartalon muotoilua myöhemmissäkin mallistoissaan
leikittelemällä erilaisilla mittasuhteilla ja tukirakenteilla. Muotojensa ansiosta hänen vaatteensa olivat hyvin veistoksellisia. (Sinclair, 2012, 59.) Hänen tunnetuin
luomuksensa on paitamekko, jossa kauluspaitaa muistuttava yläosa yhdistetään
laskostettuun hameeseen. Christian Dior ei ole tämän tyylin keksijä, mutta hän
teki siitä 1950-luvun suosituimman yhdistelmän. (Palmer, 2009, 44.)

Chanelin ja Diorin muotitalot ovat tänäkin päivänä menestyksekkäitä, mutta
pääsuunnittelijat ovat vaihtuneet. Coco Chanelin kuoleman jälkeen vuonna
1971 hänen entiset assistenttinsa toimivat ”sijaisina” kunnes Karl Lagerfeld42
nimettiin Coco Chanelin seuraajaksi vuonna 1983 (Krick, 2004). Diorilla ovi on
taas käynyt tiuhaan tahtiin Christian Diorin kuoltua vuonna 1957. Ensin pääsuunnittelijaksi nimettiin Yves Saint Laurent, jota pian seurasi Marc Bohan.
Vuonna 1989 tittelin sai Gianfranco Ferré, joka jo vuonna 1996 korvattiin John
Gallianolla. Hän sai vuonna 2011 potkut ja sijaiseksi nimettiin Bill Gaytten, joka
seuraavana vuonna väistyi nykyisen pääsuunnittelijan Raf Simonsin43 tieltä.
(Mower, 2011; Vogue 2015.)

41

Harper's Bazaar-lehden päätoimittaja Carmel Snow antoi Diorin mallistolle nimen New Look (Palmer,
2009, 26–27).
42
Karl Lagerfeld toimii vielä tänäkin päivänä Chanelin pääsuunnittelijana.
43
Raf Simons irtisanoutui Diorin palveluksesta tutkielmani kirjoittamisen aikana ja uutta pääsuunnittelijaa
ei ole vielä nimetty.
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Pääsuunnittelijat ovat tuoneet uusia tuulia Chanelin ja Diorin muotitaloihin, mutta samalla he ovat pysyneet uskollisina talojen perustajien ihanteille ja tyylille.
Lagerfeldilla on vuosikymmenien kokemuksen myötä hyvin syvällinen käsitys
Chanelin edustamasta muodista ja eri vuosikymmenien menestyksekkäistä
luomuksista. Täten hänellä on selvä etulyöntiasema Diorin vaihtuviin pääsuunnittelijoihin nähden, jotka joutuvat ensin opettelemaan ”talon tavoille”. Uuden
pääsuunnittelijan on käsittääkseni aina ensin todistettava kykynsä. Tämän hän
tekee joko luomalla hyvin näyttävän ja aiemmasta poikkeavan malliston tai inspiroitumalla edustamansa muotitalon historiasta ja jalostamalla hyväksi todettua tyyliä.

6.1.2 Chanelin ja Diorin vaatemallistot
Ehdottomasti merkittävin tapahtuma 1950-luvun muodin kannalta oli Diorin
vuonna 1947 esittelemä New Look, sillä se muutti naisen siluetin täysin. New
Look pidensi ja levensi hameen helmaa, lyhensi ja pehmensi hihoja sekä korosti
vyötäröä ja povea. Diorin vuoden 1950 mallistossa kellotettu hame korvattiin
hyvin kapealla pohkeen puoliväliin ulottuvalla hameella ja pääntietä syvennettiin. Mallistossa esiteltiin myös reiden puolivälistä leveneviä trumpettia muistuttavia helmoja ja suoria väljiä hameita. Seuraavien vuosien aikana Dior jatkoi
väljentämistä ja löysensi vyötäröä, lisäsi liikkumavaraa hameisiin ja nosti hameen helman pohkeen puolivälistä juuri polven alle. (Palmer, 2009, 30; Sinclair,
2012, 65–68.)

Vuoden 1954 mallistossa helmoja jälleen kellotettiin, mutta tällä kertaa povea ei
korostettu, kuten 1940-luvun lopussa, vaan sitä litistettiin. Seuraavan vuoden
mallistossa jatkettiin leveillä hameilla, mutta hartioita kavennettiin, rintoja korostettiin ja takkien aiemmin leveitä kauluksia pienennettiin. Diorin vuoden 1957–
1959 mallistot olivat New Lookin tyylin täysi vastakohta. Niissä esitetyt vaatteet
olivat suoralinjaisia, hyvin väljiä ja vaatteiden säkkimäiset leikkaukset peittivät
naisen vartalon muotoja. Vuoden 1959 mallisto44 poikkesi edellisistä helmojen

44

Diorin vuoden 1959 mallisto oli Yves Saint Laurentin suunnittelema (Sinclair, 2012, 140).
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pituudessa. Siinä esiteltyjen hameiden helmat ulottuivat juuri ja juuri polven
kohdalle. (Sinclair, 2012, 74–76, 140.)

Dior oli 1950-luvulla äärimmäisen suosittu, mikä pakotti muut muotitalot seuraamaan sen nopeita siluettimuutoksia45. Kaikki eivät kuitenkaan suostuneet
tanssimaan Diorin pillin mukaan. Yksi Diorin merkittävimmistä ”vastustajista” oli
Chanel. Hänen vaatteidensa yksinkertainen ja käytännöllinen eleganssi olivat
kuin mielenosoitus Diorin prameata epäkäytännöllistä tyyliä vastaan. (Cosgrave,
2012, 124; Howell, 1975, 236.) Diorin vaatteissa oli nimittäin vaikea liikkua, koska niissä käytettiin korsetteja ja muita raskaita tukirakenteita. Lisäksi vaatteet
olivat usein hyvin painavia, koska yhteen mekkoon saattoi kulua jopa 41 metriä
kangasta (Sinclair, 2012, 28).

Chanel pyrki ajattomaan tyyliin vastoin kuin Dior, jonka muuttuvat siluetit tekivät
vaatteista yhden vuoden aikana epämuodikkaita. Chanelin edustama klassinen
ja minimalistinen tyyli vetosi naisiin ja Christian Diorin kuoltua vuonna 1957 Coco Chanelista tuli muodin ehdoton auktoriteetti. (Howell, 1975, 205.)

Coco Chanel esitteli ensimmäisen sodan jälkeisen mallistonsa vasta vuonna
1954. Mallisto jakoi mielipiteitä; osa piti sitä vanhanaikaisena, koska jakkupukujen pyöreät kaulukset, suorat helmat, matalat ja väljät vyötäröt muistuttivat
1920-luvun tyyliä. Toiset taas toivottivat Chanelin suoralinjaiset ja väljät puvut
tervetulleeksi vastineeksi Diorin ekstravagantille muodille. Muutamaa sesonkia
myöhemmin muotitalon suosio oli kuitenkin ennallaan ja Chanelin jakkupuvusta
tuli haluttu statussymboli. (Cosgrave, 2012, 132–132; Krick, 2004.)
Chanelin 1950-luvun vaatemallistot olivat hyvin samantyylisiä46, sillä silueteissa
ei juuri ilmennyt vuosittaista vaihtelua ainakaan siinä mittakaavassa kuin Diorilla. Kaikki Chanelin vaatteet olivat tyköistuvia, mutta tarpeeksi väljiä, jotta niissä
oli hyvä liikkua. Jakkutakeissa suosittiin ¾-pituisia hihoja, pysty- ja herrainkauluksia sekä päällystaskuja. Hameiden helmat olivat suoria ja ne yleensä
45

Muuttuvat siluetit olivat osittain strategisia ja osittain luovia, sillä Christian Dior halusi tarjota muotia levittävälle lehdistölle puheenaiheita ja pysyä lehtien kansissa. Samalla hän halusi luoda uutta ja näyttää kykynsä suunnittelijana. (Sinclair, 2012, 53.)
46
Chanel uskoi klassiseen eleganssiin, eikä siksi suunnitellut merkittävästi edellisestä poikkeavia vaatteita.
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ulottuivat joko pohkeen puoliväliin tai juuri polven alle. Iltapukujen ja cocktailpukujen helmat olivat puolestaan kellotettuja tai trumpetin mallisia, kuten Diorillakin.

6.1.3 Yleinen naisten muoti
1950-luvulla naisten vaatemuodissa kokeiltiin ja leikiteltiin erilaisilla muodoilla.
Ajan muodissa selkeästi korostui naisellisuus ja nukkemaisuus. Muotia hallitsi
viehätys röyhelöihin, rusetteihin, taftiin, satiiniin ja kukkakuvioihin. (Stevenson,
2012, 152.) Vuosikymmenen alussa levät ja kapeat hameet olivat yhtä aikaa
muodissa. Kapeita hameita käytettiin päiväsaikaan ja leveitä helmoja pidettiin iltatilaisuuksissa. Laskostetun helman lisäksi iltapuvuissa suosittiin reiden puolivälistä leveneviä merenneito- tai trumpettileikkauksia. Prinsessalinjan kupolimainen helma oli iltapuvuissa kuitenkin kaikkein suosituin tyyli. (Howell, 1975,
226; Walford, 2012, 8–9.)

Iltapukujen kaula-aukot olivat syviä, usein sydämenmuotoisia. Päiväsaikaan
käytettävien paitojen pääntiet olivat puolestaan korkeita ja kaulukset teräviä.
Vuoden 1952 tyköistuvat lantiolle ulottuvat jakkutakit muuttuivat jo vuotta myöhemmin täysin muodottomiksi ja laatikkomaisiksi. Levennys näkyi myös takkien
ja paitojen hihoissa; kädentietä laskettiin, hihoja suurennettiin ja olkapäitä korostettiin. Samanaikaisesti vyötäröä väljennettiin ja tiputettiin lantiolle, hameita
suoristettiin ja helmaa nostettiin liki nilkan kohdalta polven tuntumaan. (Ewing,
2005, 171; Howell, 1975, 226, 231; Walford, 2012, 9.)

1950-luvun puolivälissä ryhdyttiin jälleen korostamaan naisen muotoja ja siluettia kavennettiin. Kynähameesta tuli taas suosittu ja sen kanssa käytettiin vaukkoista yläosaa. Seuraavina vuosina, 1956–58, leikiteltiin vyötärön paikalla;
ensin sitä korotettiin vyötärön tasolle, sitten se ”kadotettiin” säkkilinjassa, kunnes vyötärö lopulta sijoitettiin poven alle ja empire-vyötärö tuli muotiin. (Howell,
1975, 242; Walford, 2012, 11.)

Samaan aikaan jakkutakkeja lyhennettiin ja niiden miehustan helma ulottui vain
poven alle. Päällystakkeja ei juurikaan lyhennetty, mutta niiden muoto vaihteli
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suuresti. Niistä tuli kolmionmuotoisia, suoria, muhkeita ja lopulta kananmunanmuotoisia. Yhteistä kaikille takin muodoille olivat miehustan ja hihan väljyys.
Takkien kaulukset olivat sekä isoja että pieniä ja eniten nähtiin Peter Pan-, herrain- ja huivikauluksia. Päällystakkien helmat ulottuivat polven tuntumaan, joko
polven ylä- tai alapuolelle. (Howell, 1975, 242; Rhodes, 2013, 96–97.)

1950-luvun lopussa sekä leveät että kapeat hameet olivat edelleen muodissa,
kuten jo vuosikymmenen alussakin. Nyt hameiden helmat olivat vain lyhempiä
ja ne ulottuivat joko hieman polven alle tai juuri sen kohdalle. Yläosa muuttui jälleen tyköistuvaksi ja vyötärölinjan paikka vaihteli; se oli joko poven alla, alalantiolla tai sillä välillä. (Howell, 1975, 246, 249; Walford, 2012, 12–13.)

6.1.4 Ajanhenki
1950-luku mielletään usein rauhan ja jälleenrakentamisen ajaksi, jota se toki oli,
mutta tälläkin aikakaudella oli omat vitsauksensa. Kylmä sota ja Korean sota alkoivat miltei heti toisen maailmansodan päätyttyä ja maailmassa elettiin jatkuvassa ydinsodan pelossa. (Steele, 1997, 17.) Hiroshiman ja Nagasakin pommitukset olivat vielä tuoreessa muistissa ja Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välinen
atomiaseiden kilpavarustelu lietsoi pelkoa entisestään. Huoli oli Yhdysvalloissa
niin suuri, että monet yksityiset kuluttajat ryhtyivätkin rakentamaan tonteilleen
pommikellareita. Time ja Life -lehdet jopa julkaisivat tee se itse -ohjeita pommisuojan rakentamiseen. (Olson, 2000, 32, 18, 326.)

Ydinsodan lisäksi pelättiin poliota, joka oli halvaannuttanut tai tappanut vuosittain melkein puoli miljoonaa ihmistä ennen rokotteen tulemista markkinoille
vuonna 1995 (Olson, 2000, 256, 324). Näiden lisäksi länsimaissa kammoksuttiin idässä jylläävää kommunismia ja pelättiin demokratian puolesta. Sen varjelemiseksi länsimaalaisten valtioiden sensuuri saneli, mitä televisoissa, mainoksissa ja lehdissä sai näyttää ja mitä ei.
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Ajan yhteiskunnissa ilmeni muitakin ongelmia, jotka herättivät muutoksen kaipuuta ja vastarintaa47 eilisen arvomaailmaa kohtaan. Valkoisten ja afroamerikkalaisten väliset jännitykset kiristyivät ja Yhdysvalloissa käynnistyneet ”rotukeskustelut48” afroamerikkalaisten tasavertaisuudesta herättivät yleistä keskustelua
vapaudesta, demokratiasta ja tasa-arvosta. Myös miljoonat naiset olivat tyytymättömiä osaansa ja kokivat olevansa tiettyjen odotusten tukahduttamia. Heidän oletettiin viihtyvän kotiäidin roolissa, mutta monet sodan aikana töissä käymään tottuneet naiset olivat viihtyneet työelämässä, eivätkä halunneet palata
”hellan ääreen”. Erilaiset yhteiskunnalliset mullistukset johtivat lopulta nuorisokulttuurin49 syntymiseen. Ensi kertaa 17–23-vuotiaat tytöt ja pojat eivät kopioineet vanhempiensa tyyliä, vaan alkoivat luoda omaa tyyliä ja käyttää pukeutumista erottelun ja ryhmään kuuluvuuden viestittämisen välineenä. (Howell,
1975, 203; Rhodes, 2013, 103.)

1950-luvulla elettiin taloudellisesti haastavia aikoja, mutta parannuksen merkkejä oli jo ilmassa. Yhdysvalloissa elettiin jo uutta nousukautta toisen maailmansodan runteleman Euroopan painiessa vielä taloudellisissa vaikeuksissa. Yhdysvaltojen kasvavaa hyvinvoivaa keskiluokkaa yllytettiin kuluttamaan hulvattomasti ja käteisen puutteessa heitä neuvottiin käyttämään luottokorttia tai osamaksua. Mainoksissa kehotettiin ostamaan uusinta uutta ja hylkäämään vanhat
rumat tavarat. (Olson, 2000, 66; Howell, 1975, 210.) Sotien pula-aika ja säännöstely todennäköisesti saivat kuluttajat suhtautumaan myönteisesti tähän uuteen osta nyt maksa myöhemmin -mentaliteettiin.

Elokuvissa ja televisiosarjoissa käsiteltiin hyvin monipuolisia teemoja; rakkaudesta anarkiaan. Villi länsi oli kuitenkin ajan elokuvissa ja televisiosarjoissa ehdottomasti suosituin aihe. Tunnetuimpia tuotantoja olivat: Katkaistu nuoli (1956),
Davy Crockett (1955) ja Bonanza (1959–1973) (Olson, 2000, 32, 38, 72). Elokuvien rohkeat pioneerit rakensivat uutta kotia tuntemattomassa maailmassa ja
taistelivat selviytyäkseen. Aihepiirin suosio ehkä selittyy sillä, että näillä teemoil47

Ilmiöt olivat lähtöisin Yhdysvalloista, mutta levisivät myös muihin länsimaihin.
1950-luvulla käytetyt termit, kuten rotu, rotukeskustelut ja valkoinen ovat diskriminoivia, mutta joudun
käyttämään niitä ainakin osittain, koska nämä termit kuvaavat aikaa ja esiintyvät tutkimusaineistossa.
49
Nuorisokulttuuri levisi Yhdysvalloista muihin maihin.
48
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la on yhtäläisyyksiä 1950-luvun yhteiskunnan pyrkimysten kanssa; tahdottiin sivistää ”villejä” kommunisteja ja rakentaa uutta parempaa yhteiskuntaa.

Kauhu oli toinen suosittu teema. Kauhu-elokuvat olivat joko psykologisia trillereitä, kuten Muukalaisia junassa (1954) ja Takaikkuna (1954), tai tieteiskauhua,
kuten Päivä jona maailma pysähtyi (1951), Ruumiinryöstäjät (1956) tai Godzilla
(1954). Elokuvien uhat tulivat joko ulkoavaruudesta, kuten elokuvassa Valuva
kuolema (1958) tai ne olivat hullujen tiedemiesten aikaansaamia mutantteja, kuten elokuvassa Kärpänen (1958). Nämä yliluonnolliset oliot vainosivat ihmisiä ja
tuhosivat kokonaisia kaupunkeja. Pelottavinta kuitenkin oli, että uhka saattoi
asua naapurissa, kuten Alfred Hitchcockin elokuvissa esitettiin. (Olson, 2000,
128, 198.)

Kauhu-elokuvien tapahtumat selkeästi heijastivat yhteiskunnassa vallitsevia
pelkoja; oltiin huolissaan teknologian ja tieteen kehityksen tuomista riskeistä ja
pelättiin muukalaisten vaikutusta. Lisäksi luottamus poliittiseen johtoon alkoi
heikentyä erilaisten salaliittoteorioiden myötä. (Olson, 2000, 198.) Myös erilaiset
elintarvikeskandaalit, kuten tuberkuloosibakteeria sisältävät maitotuotteet50 ja
lääkeskandaalit, kuten rauhoittavien lääkkeiden aiheuttamat hoitovirheet 51 horjuttivat luottamusta. Oletettavasti toisen maailmansodan tapahtumat olivat myös
tehneet ihmisistä epäluuloisempia. He eivät enää sokeasti uskoneet politiikan
ajavan heidän etujaan — tämän Saksan johto oli opettanut maailmalle.

Elokuvateollisuus rohkeni myös puhutella myös muita yhteiskunnallisia ongelmia ja hyvin arkoja aiheita, kuten aviorikosta, mielisairautta ja sosiaalista vieraantumista. Samalla elokuvat myös kyseenalaistivat moraaliset uskomukset ja
kuvastivat vapauden kaipuuta. Eniten keskustelua herättivät nuorison suosimat
kontroversiaaliset elokuvat Ja Jumala loi naisen (1956), Nuori kapinallinen
(1955) ja Älä käännä heille selkääsi (1955) (Olson, 2000, 14, 30, 237). Kaikki
elokuvat, televisiosarjat tai teatteriesitykset eivät kuitenkaan olleet synkkiä.
Myös hilpeät musikaalit ja tilannekomediatelevisiosarjat olivat pidettyjä ja ke50

Maidon pastörointi ja lehmien rokottaminen eivät olleet vielä yleisiä, minkä myötä tuberkuloosibakteeri
pääsi helposti leviämään (Health and Consumer Protection, 2007).
51
Ensimmäiset ahdistusta ja masennusta hoitavat lääkkeet tulivat markkinoille vuonna 1954 ja lääkärit
määräävät niitä kaikenlaisiin vaivoihin, mikä johti väärinkäyttöön (Olson, 2000, 293).
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vensivät tunnelmaa. Ajan tunnetuimpiin kuuluvat: I love Lucy (1951–1957), Laulavat sadepisarat (1952) West Side Story (1959) ja The Sound of Music (1959).
(Olson, 2000, 140, 198, 265, 311.)

6.1.5 Yhteenveto 1950-luvun vaatemuodista ja ajanhengestä
Esiymmärryksen laajennuksen lopuksi voin todeta, että sekä 1950-luvun naisten vaatemuodissa että ajan yhteiskunnissa tapahtui monia muutoksia. Vaatteiden mittasuhteet olivat poikkeuksellisia, kuten myös ajan olosuhteetkin. Olen
koonnut yhteenvedot 1950-luvun naisten vaatemuodin ja ajanhenkeen vaikuttavien tekijöiden esiymmärryksestä taulukoihin 1 ja 2.

Taulukoissa esitän pelkistämisen ja ryhmittelyn kautta luotuja teoreettisia käsitteitä, jotka toimivat seuraavilla kierroksilla tehtävien sisällönanalyysien pohjana.
Taulukossa 1 olen selkeyttänyt erilaisia vaatteissa ilmeneviä mittasuhteita ja siluetteja. Toisessa taulukossa olen puolestaan luokitellut länsimaalaiseen 1950luvun ajanhenkeen vaikuttavia tekijöitä.
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Taulukko 1. 1950-luvun vaatteiden tulkintaa ohjaavat tekijät.

Muuttujatekijät
1 Hameen
tai mekon helman siluetti

Muuttuja-arvot
1/1 Suora, väljä
1/2 Leveä, kellotettu
1/3 Trumpetti

2 Hameen tai
mekon helman
pituus
3 Vyötärön
sijainti

2/1Polven alle
2/2 ¾ pitkä

4 Vyötärön ja
yläosan
siluetti
5 Hihan pituus

4/1 Tyköistuva
4/2 Suora

4/3 Hyvin väljä

5/1Hihaton
5/2 Naruolkaimet
5/3 T-paitahiha

5/4 ¾ pitkä hiha
5/5 Täyspitkä hiha

6 Hihan
siluetti

6/1Suora
6/2 Leveä, väljä

6/3 Piispanhiha

7 Takin
miehustan
pituus

7/1 Lantiolla
7/2 Hieman polven alapuolella
7/3 Polven yläpuolella
(noin reiden puolivälissä)

7/4 Poven alla
7/5 Vyötäröllä

8 Pääntien
syvyys tai korkeus
9 Pääntien tai
kauluksen malli

8/1 Korkea (solisluut peittävä)
8/2 Avara (solisluut paljastava)

52

3/1 Vyötäröllä
3/2 Ylälantiolla

9/1 V-aukko
9/2 Pyöreä
9/3 Sydän
9/4 Pystykaulus
9/5 Leveä herrainkaulus
9/6 Kapea herrainkaulus
9/7 Leveä kauluspaidan kaulus
9/8 Pieni kauluspaidan kaulus
9/9 Suora

1/4 Suora, kapea,
1/5 Pyöreä

2/3 Täyspitkä
2/4 Polven kohdalle
(2/5 Polven yläpuolella52)
3/3 Poven alla
3/4 Ei vyötäröä

9/10 Huivikaulus
9/11 Poolokaulus
9/12 Peter Pan
9/13 Venepääntie
(9/14 Halterneck53)
(9/15 Merimies53)
(9/16 Asymmetrinen53)

Polven yläpuolelle ulottuva helman pituus ei edusta tyypillistä 1950-luvun pituutta, mutta se oli niin yleinen vuoden 1995 / 1996 vaatemallistoissa, että sen huomioimatta jättäminen olisi vääristänyt tuloksia.
Tästä syystä lisäsin sen muuttuja-arvoksi 2/5.
53
Muuttuja-arvot 9/14, 9/15 ja 9/16 esiintyivät vasta joko vuoden 1995 / 1996 tai 2011 / 2012 vaatemallistoissa. Lisäsin ne kuitenkin muuttuja-arvojen luetteloon saadakseni kattavan kuvan vaatteiden mittasuhteissa ilmenevästä variaatiosta.
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Taulukko 2. 1950-luvun ajanhengen tulkintaa ohjaavat tekijät.

Merkittävät
tapahtumat
ja ilmiöt








Elokuvien
keskeiset
teemat

 Kauhu, ulkoinen uhka vaarantaa yhteiskuntaa ja maailma uhkaa
tuhoutua.
 Draama, rohkeat pioneerit rakentavat uutta kotia tuntemattomassa ja taistelevat villejä vastaan.
 Draama, nuoret päähenkilöt kohtaavat yhteiskunnallisia ongelmia.
 Komedia, hilpeät musikaalit ja tilannekomediasarjat piristävät arkea onnellisilla tarinoilla.

Vallitsevat
ideaalit ja
asenteet








Kommunismi uhkaa demokratiaa.
Yksityiset kuluttajat ryhtyvät suojautumaan maailmanlopulta.
Polio tappaa ja halvaannuttaa miljoonia.
Valtiot kiristävät kansansa valvontaa.
Talous takkuilee, mutta ilmassa on nousukauden merkkejä.
”Rotukeskustelut” afroamerikkalaisten tasavertaisuudesta käynnistyvät.
 Nuorisokulttuuri syntyy.
 Elintarvike- ja lääkeskandaalit horjuttavat luottamusta poliittiseen
johtoon.

Demokratia vs. diktatuuri.
Maailmanlopun ja ydinsodan pelko.
Valtion sensuuri.
Osta nyt, maksa myöhemmin.
Tasa-arvon ja vapauden kaipuu.
Poliittisen johdon vilpittömyyden kyseenalaistaminen.

6.2 Toinen kierros: katsaukset vuosilta 1950–1959
Hermeneuttisen kehän toisella kierroksella tein esiymmärryksen pohjalta koottujen teoreettisten käsitteiden avulla katsaukset 1950-luvusta. Kuvaan ensin vaatteiden katsauksen ja sen jälkeen siirryn käsittelemään ajanhenkeä. Katsauksien
yhteydessä avaan sisällönanalyysien kulkua ja tuloksia.

6.2.1 Vaatteiden katsaus
Aloitin vaatteiden katsauksen laskemalla kuva-aineistossa esiintyvien asujen
määrän. Kaiken kaikkiaan Chanelin 1950-luvun mallistoista oli saatavilla kuvia
vain 26:sta eri vaatetuksesta ja Diorilta jopa 117:sta. Täten otanta oli epätasa-
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painossa ja minun oli karsittava enemmän Diorin kuvia, jotta muotitalojen otokset olisivat verrannollisia.

Ensin karsin aineistosta kuvat, jotka eivät esiymmärryksen mukaan edusta tyypillistä 1950-luvun muotia. Lisäksi karsin kuvat asuista, joista ei voi päätellä
vaatteen mittasuhteita ihmisen yllä. Tähän kuuluivat kuvat, joissa vaate näkyi
vain osittain ja kuvat vaatteista, joita en tutki54 kuten aamutakit ja housut.

Lopulta kuva-aineistoon kuului 23 asua Chanelilta ja 30 Diorilta. Chanelin kuvissa esiintyy 14 takkia ja 22 mekkoa. Diorin kuvissa on puolestaan seitsemän
takkia ja 28 mekkoa. Takkeihin kuuluivat kaikki jakku- ja päällystakit. Mekoiksi
taas luettelin kaikki paita- ja hameyhdistelmät, sillä monesti on vaikea päätellä
onko kyseessä yksi yhtenäinen vaate vai kaksi erillistä. Täten käsittelin nämä
yhdessä tulosten vääristymisen estämiseksi.

Seuraavaksi tallensin otantaan kuuluvat kuvat pdf-formaattiin ja koodasin kuvaaineiston. Koodauksen aikana merkitsin kuviin niissä esiintyvien muuttujatekijöiden ja muuttuja-arvojen numerot (Seppä, 2012, 227). Annoin kuvalle esimerkiksi koodi 1/1, jos siinä esiintyvän hameen tai mekon siluetti oli suora ja väljä.

Havainnollistan esimerkkejä koodauksesta kuvissa 1 ja 2. Kuvan 2 koodauksessa on kaksi nollaa 6/0 ja 7/0 – tämä ei ole virhe, vaan kyseisten muuttujien
arvoja ei esiinny kuvissa. Hihan siluettia tai takin miehustan pituutta ei voida nimetä, koska mekko on hihaton eikä asuun kuulu takkia. Nimesin muuttujaarvoksi aina nollan, mikäli se ei esiintynyt kuvassa.

54

Nämä jäivät tutkimuksen ulkopuolelle, koska niille ei ole vertailukohteita, joko 1950-luvun tai vuosien
1996 ja 2012 kuva-aineistoissa.
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Kuva 1. Chanelin jakkupuku vuodelta 1959
(The Met, 2015).

Kuva 2. Diorin mekko
(Musées Basse, (2015).

vuodelta

1956

Koodauksen jälkeen tarkistin tulokset toistamalla kuvien koodauksen seuraavana päivänä. Ajallinen etäisyys edelliseen koodaukseen oli tarpeellinen, jotten
muistaisi, mitä arvoja olin antanut kullekin vaatetukselle. Tämän jälkeen laskin
muuttuja-arvojen esiintymistiheydet.

Esittelen Chanelin ja Diorin vaatteiden koodauksen tulokset muuttujatekijöiden
mukaisessa järjestyksessä, eli aloitan mekoista ja lopetan takkeihin. Kuvaan
ensin Chanelin ja sitten Diorin tulokset. Tämä ei johdu paremmuusasettelusta
tai henkilökohtaisesta preferenssistä, vaan siitä, että esittelen tulokset aakkosjärjestyksessä.

Käsittelen tutkielmassani vain yleisiä siluetteja ja mittasuhteita, koska tutkin
1950-luvulle tunnusomaisia, eli toistuvia piirteitä. Näin ollen harvemmin esiintyvät piirteet eivät ole tutkimustehtäväni kannalta niin oleellisia. Pyrin tekemään
tulkinnoistani ymmärrettäviä kuvaamalla kaikkia koodauksen tuloksia liitteessä
355, jossa havainnollistan variaatiota pallokuvioiden avulla. Käytin niitä selittä-

55

Tähän liitteeseen olen myös koonnut tulokset kierroksista kaksi, kolme ja neljä.
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vissä kuvateksteissä suhdelukuja, koska pelkät prosentit olisivat voineet olla
harhaanjohtavia. Chanelin ja Diorin otoskoot eivät nimittäin olleet täysin samanlaisia ja halusin tuoda tämän esille suhdelukujen avulla.

Otoskoko myös vaihteli saman vaatekappaleen kohdalla, sillä esimerkiksi osa
Chanelin mekkojen hihoista oli jakkutakin peitossa, enkä siksi voinut määritellä
hihan siluettia. Tästä syystä esimerkiksi Chanelin mekkojen helmojen lukumäärä on suurempi kuin hihojen. Yhdessä mekossa saattoi myös ilmetä useampia
saman muuttujatekijän muuttuja-arvoja. Esimerkiksi kuvan 3 Diorin mekossa on
kaksiosainen yläosa, jossa on sekä korkea ja pyöreä että avara ja sydämenmuotoinen pääntie. Lisäksi ensimmäisessä yläosassa on täyspitkät hihat ja toisessa yläosa on puolestaan hihaton. Koodauksessa huomioin kaikki variaatiot,
jotten vääristäisi tutkielmani tuloksia.

Kuva 3. Diorin mekko vuodelta
1950 (Sinclair, 2012, 64).

1950-luvun kuvien koodauksen ja esiintymistiheyden laskemisen jälkeen voin
todeta, että selvä enemmistö Chanelin mekoista oli siluetiltaan suoria ja väljiä ja
niiden helmat ulottuivat useimmiten polven alle. Leveä ja kellotettu helma oli toiseksi yleisin siluetti ja toiseksi suosituin pituus oli ¾-pituinen helma. Melkein
kaikkien mekkojen vyötäröt sijaitsivat vyötäröllä ja olivat tyköistuvia. Useimmiten
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Chanelin mekkojen hihat olivat suoria ja yleensä ¾-pituisia. Toiseksi suosituimpia ja yhtä usein esiintyviä hihan pituuksia olivat t-paitahiha, täyspitkä hiha ja
hihaton. Suurin osa mekkojen päänteistä oli korkeita ja suosituimmat pääntiet
olivat joko pyöreitä tai niissä oli v-aukko. Sydämenmuotoinen pääntie oli näiden
ohella yleisimpien joukossa.

Chanelin takeissa vyötärö sijaitsi melkein aina vyötäröllä, mutta vastoin kuin
mekoissa takin vyötärön siluetti oli yleensä suora eikä tyköistuva. Takkien hihat
olivat aina suoria ja enimmäkseen ¾-pituisia, mutta täyspitkiä hihoja esiintyi liki
yhtä usein. Takin miehustan helma ulottui yleensä lantiolle. Mekkojen tavoin takeissa suosittiin korkeata pääntietä. Takeissa oli eniten kapeita herrainkauluksia, mutta pyöreä pääntie ja pystykaulus olivat myös hyvin yleisiä. Olen havainnollistanut Chanelin 1950-luvun mekoille ja takeille tunnusomaisia piirteitä56 kuviossa 4.

Kuvio 4. Chanelin 1950-luvun mekkojen ja takkien tunnusomaiset piirteet.

Valtaosa Diorin 1950-luvun mekoista ulottui polven alapuolelle ja yleisimmän siluetin muodostivat leveät ja kellotetut helmat. Toiseksi suositumpia olivat suorat
ja väljät mekot ja ¾-pituiset helmat. Liki kaikkien Diorin mekkojen vyötäröt sijaitsivat vyötäröllä ja olivat tyköistuvia. Diorillakin suosittiin hihattomia mekkoja,
mutta niissä mekoissa joissa oli hiha, se oli siluetiltaan enimmäkseen suora. Hi56

Pyrin kokoamaan yleisiä tunnusomaisia piirteitä kuvioihin, eikä niissä esitetty vaatetus välttämättä suoraan vastaa aineiston kuvien vaatetusta. Esimerkiksi missään takissa ei ollut sekä pyöreätä pääntietä että
pystykaulusta.
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hattoman mekon ohella t-paitahiha ja naruolkaimet olivat yleisiä. Diorin mekoissa avarat pääntiet olivat korkeita yleisempiä. Valtaosa mekkojen päänteistä oli
suoria, mutta pyöreä pääntie, v-aukko ja sydän olivat myös yleisiä pääntien malleja.

Melkein kaikki Diorin takit olivat vyötäröltä tyköistuvia: ja siten vyötärön paikka
oli yleensä vyötäröllä. Takkien hihat olivat enimmäkseen suoria ja liki yhtä usein
¾-pituisia kuin täyspitkiäkin. Miehustojen helmat ulottuivat yleensä lantiolle tai
polven yläpuolelle. Diorin takkien pääntiet olivat melkein yhtä usein korkeita
kuin avariakin. Pääntien kaulusten malleissa kuitenkin erottui selkeä suosikki:
herrainkaulus. Pyöreä pääntie oli toiseksi yleisin. Kuviossa 5 esitän Diorin 1950luvun mekoille ja takeille tunnusomaisia piirteitä.

Kuvio 5. Diorin 1950-luvun mekkojen ja takkien tunnusomaiset piirteet.

6.2.2 Ajanhengen katsaus
Aloitin 1950-luvun ajanhengen katsauksen pelkistämällä ja ryhmittelemällä aineistoa. Toisin sanoen poimin vuosien 1950–1959 MMM -kirjoista ne aiheet,
jotka esiymmärryksen pohjalta ovat 1950-luvun ajanhengelle ominaisia. Tällä
kierroksella pyrin täydentämään ensimmäisen kierroksen päätteeksi muodostettua 1950-luvun ajanhengelle tyypillisten tekijöiden luetteloa, jonka esitin taulu-
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kossa 2. Samalla varmistin, että ajalle yleiset ja tyypilliset ilmiöt, teemat ja asenteet tulivat huomioitua tutkielmassani.

1950-lukua edustavat ajanhengen tekijät eivät voineet perustua MMM -kirjojen
sisältöihin, koska teokset olivat silloin hyvin Suomi-keskeisiä. 1950-luvun ajanhengelle tunnusomaisten tekijöiden oli oltava kansainvälisiä, sillä globaali näkökulma korostui vuosia 1995, 1996, 2011 ja 2012 käsittelevissä MMM -kirjoissa.

Esiymmärryksessä määritellyt 1950-luvun ajanhengen tekijät näyttivät toistuvan
vuosien 1950–1959 MMM -kirjoissa, mutta joitakin tekijöitä puuttui. Ydinsodan,
kommunismin ja maailmanlopun pelko nousivat vahvasti esille. Yhdysvaltojen
kerrottiin rakentaneen vetypommin ja Neuvostoliiton seuranneen pian perässä.
Reaktiona Neuvostoliiton vetypommiin Yhdysvallat ilmoittivat valmistelevansa
ylivetypommin kokeilua, joka vastaisi 500 atomipommin voimaa. (Miesmaa,
1953, 44.) Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välinen atomipommien kilpavarustautuminen hirvittivät kansalaisia myös MMM -kirjojen mukaan.

Demokratian ja diktatuurin vastakkainasettelu puolestaan näkyi Korean sodan
lukuisissa kuvauksissa. Demokraattiset maat, kuten Yhdysvallat ja Englanti tukivat Etelä-Koreaa ja Kiina ja Neuvostoliitto enemmän tai vähemmän epävirallisesti auttoivat diktatuurista Pohjois-Koreaa (Simonen, 1950, 26; Blomstedt,
1951, 14, 16).

Länsimaiden takkuilevaa taloutta käsiteltiin myös runsaasti. Eri ammattiliittojen
lakkoja ja yleislakkoja oli ilmeisesti hyvin paljon. Suomessa, Englannissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa oli esimerkiksi satama-, rautatie-, sähkö- ja metallilakkoja (Simonen, 1950, 18, 26). Yleislakkoja oli puolestaan muun muassa
Suomessa ja Tanskassa (Harjulehto, 1955, 30, 32). Marshall-suunnitelma kuitenkin lupaili Yhdysvaltojen kaltaista taloudellista nousua maailmansodan tuhoamille Euroopan maille. Täten esiymmärryksen mukaiset 1950-luvulle ominaiset
taloudelliset vaikeudet ja nousukauden merkit toistuivat.

Kirjoissa listattujen elokuvien teemoiksi nousivat kauhu, draama ja komedia ja
elokuvat myös vastasivat sisällöltään esiymmärryksen päätteeksi kokoomiani
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teoreettisia käsitteitä. MMM -kirjoissa nimettiin samoja elokuvia, joita olin nostanut esille ensimmäiselle kierroksella kartoittaessani esiymmärrystä. Näin pystyin
varmentamaan taulukkoon 2 listaamani elokuvien keskeisten teemojen todella
edustavan 1950-lukua.
Hulvatonta kuluttamista, lääke- ja elintarvikeskandaaleita, ”rotukeskusteluita”
polion pelkoa tai nuorisokulttuurin syntymistä ei varsinaisesti käsitelty, vaikka ne
olivat esiymmärryksen mukaan tyypillisiä 1950-luvulle. Sensuuri mainittiin vain
kerran, jolloin sen todettiin astuneen voimaan Ranskassa (Harjulehto, 1958,
41). Naisten tasa-arvon kaipuu tuli esille keskustelussa naisten äänioikeudesta.
Kreikassa naiset saivat äänioikeuden kun taas Sveitsissä kansanäänestys hylkäsi ehdotuksen naisten äänioikeuden myöntämisestä (Blomstedt, 1951, 24;
Harjulehto, 1959, 29). Yhdysvaltojen ”rotukeskusteluja” taas sivuutettiin esittelemällä korkeimman oikeuden päätöksiä, jotka kielsivät rotusyrjimisen yhdysvaltalaisten koulujen ala-asteille. Nämä päätökset kuitenkin käytännössä kumottiin,
sillä julkisia kouluja muutettiin yksityiseksi ja ne saivat lain mukaan vapaasti valita oppilaansa. (Harjulehto, 1954, 33; Harjulehto, 1958, 53, 55).
Näiden ajanhengen tekijöiden vähempi käsittely johtui mahdollisesti MMM –kirjojen Suomi-keskeisyydestä, mutta se ei kuitenkaan selitä, miksi poliosta ei kirjoitettu. Kenties aihe oli liian arka ja siitä uutisoiminen olisi vain lietsonut kuoleman pelkoa. Tiedonvälitys oli myös 1950-luvulla nykyistä hitaampaa ja sensuuri
tiukempaa, mikä oletettavasti vaikutti MMM -kirjojen sisältöön.

Syynä voi myös olla ajallinen etäisyys. Esiymmärryksen muodostamiseen käyttämäni teokset oli kirjoitettu noin 50 vuotta myöhemmin, minkä ansiosta tapahtumia ja syy-seuraussuhteita oli helpompi reflektoida sekä korostaa keskeisiä
ilmiöitä. Tästä syystä päätin täydentää tulevien kierrosten ajanhengen tekijöitä
omilla eletyillä kokemuksillani. MMM -kirjat eivät esimerkiksi anna täysin kattavaa kuvaa suosituista elokuvista tai televisiosarjoista ja tiettyjen tuotantojen
mainitsematta jättäminen olisi vääristänyt tuloksia. Oman ymmärryksen soveltaminen myös sopii tutkielmaani, sillä kvalitatiivisessa ja hermeneuttisessa tutkimuksessa korostetaan tutkijan omaa ymmärrystä, vaikutusta ja tulkintaa.
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6.3 Kolmas kierros: katsaukset vuodelta 1996
Hermeneuttisen kehän kolmannella kierroksella tein esiymmärryksen pohjalta
koottujen ja edellisellä kierroksella tarkistettujen teoreettisten käsitteiden avulla
katsaukset vuodesta 1996. Suoritin aineiston sisällönanalyysit edellisen kierroksen kuvauksen mukaisesti. Käsittelen aluksi vaatteiden katsauksen, sen analyysin kulun ja tulokset. Lopuksi esitän ajanhengen katsauksen tuloksia.

6.3.1 Vaatteiden katsaus
Aloitin vuoden 1996 vaatteiden katsauksen numeroimalla kaikki asut ja laskemalla niiden määrän. Chanelin57 mallistoissa oli yhteensä 313 asua ja Diorilla58
228. 540 asun perusjoukko oli hyvin suuri ja sitä oli pienennettävä. Aloitin leikkaukset karsimalla aineistosta tutkimuksen ulkopuolelle jäävät vaatteet, kuten
edellisessä vaatteiden katsauksessa. Jäljelle jääviin kuviin päätin soveltaa systemaattista otantaa, jossa otanta muodostuu ennalta määrätyn poimintavälin
mukaan (Metsämuuronen, 2011, 62).

Analysoin joka toista asua ja arvioin ensimmäisen poimintavälin heittämällä
noppaa. Näin otantani oli sekä systemaattinen että satunnainen, mikä lisäsi tutkielman luotettavuutta (Metsämuuronen, 2011, 61–62). Chanelin kevät–kesämalliston otanta alkoi kolmannesta asusta ja syksy–talvi-malliston ensimmäisestä asusta. Näin otos koostui 94 vaatetuksesta. Diorin kevät–kesä-mallisto alkoi
ensimmäisestä asusta ja syksy–talvi viidennestä asusta. Tämän mukaan Diorin
otantaan kuului 59 vaatetusta. Seuraavaksi koodasin kuvat ja laskin muuttujien
esiintymistiheydet, kuten edellisellä kierroksellakin.

Koodauksen tulosten mukaan valtaosa Chanelin vuoden 1996 mekoista oli suoria, väljiä ja vyötäröltään tyköistuvia. Kapea, suora helma oli toiseksi yleisin ja
kellotettu helma oli liki yhtä suosittu. Vyötärö oli yleensä tyköistuva ja sijaitsi
vyötäröllä. Mekon helma ulottui useimmiten polven yläpuolelle, mutta polven al57

Chanelin 1995 / 1996 kevät–kesä-mallistossa oli 168 asua ja syksy–talvi-mallistossa 145.
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Diorin 1995 / 1996 kevät–kesä-mallistossa oli 117 asua ja syksy–talvi-mallistossa 111.
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le tai juuri sen kohdalle ulottuva pituus olivat kuitenkin liki yhtä yleisiä. Kaikkien
Chanelin vuoden 1996 mallistojen mekkojen hihat olivat suoria, mutta suurin
osa mekoista oli hihattomia. Toiseksi suosituimmat pituudet olivat täyspitkä hiha
ja t-paitahiha. Suurin osa mekkojen päänteistä oli korkeita, mutta avarat kaulaaukot olivat melkein yhtä yleisiä. Päänteiden malleissa yleisimpiä olivat pyöreä
pääntie tai v-aukko. Muita suosittuja pääntietä olivat kapea herrainkaulus, halterneck ja suora pääntie.

Selvä enemmistö Chanelin vuoden 1996 mallistojen takeista oli vyötäröltään tyköistuvia, mutta suoria tai vyötäröltään hyvin väljiä siluetteja ilmeni myös vajaassa puolessa otannassa olleista takeista. Takkien vyötärö sijaitsi yleensä
vyötäröllä. Hihat olivat enimmäkseen täyspitkiä ja suoria, mutta leveitä, väljiä
hihoja esiintyi kasvavissa määrin. Miehustan helma ulottui yleensä lantiolle.
Pääntiet olivat enimmäkseen korkeita, mutta avaraa pääntietä esiintyi takeissa
liki yhtä usein. Kapea herrainkaulus oli selvästi suosituin kauluksen malli. Muita
yleisiä pääntien malleja olivat pyöreä pääntie ja leveä herrainkaulus. Havainnollistan Chanelin vuoden 1996 mekoille ja takeille tunnusomaisia piirteitä alla olevassa kuviossa 6.

Kuvio 6. Chanelin vuoden 1996 mekkojen ja takkien tunnusomaiset piirteet.
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Diorilla vuoden 1996 mallistojen yleisin mekko oli siluetiltaan suora ja kapea.
Suora, väljä siluetti oli otannassa toiseksi yleisin ja leveätä, kellotettua siluettia
nähtiin kolmanneksi eniten. Diorin mekoissa suosituin pituus oli täyspitkä helma.
Toiseksi eniten mekoissa esiintyi polven kohdalle ulottuvaa helmaa, mutta sen
yläpuolelle osuva ja ¾-pituinen helma olivat liki yhtä yleisiä. Mekkojen vyötäröt
olivat enimmäkseen tyköistuvia ja sijaitsivat vyötäröllä.

Hihat olivat useimmiten suoria. Täyspitkiä hihoja esiintyi aivan yhtä usein kuin
hihattomia ja t-paitahiha oli kolmanneksi yleisin hihan pituus. Mekkojen pääntiet
olivat hieman useammin korkeita kuin avaria. Suurin osa pääntiestä oli pyöreitä
ja toiseksi yleisimpiä olivat sydämenmuotoinen pääntie, leveä kauluspaidan
kaulus ja poolo.

Enemmistö Diorin vuoden 1996 mallistojen takeista oli vyötäröltään tyköistuvia
ja vyötärö sijaitsi yleensä vyötäröllä. Suurin osa takkien hihoista oli suoria ja
täyspitkiä. Yleisin miehustan pituus ulottui lantiolle ja toiseksi suosituin pituus oli
vyötärölle päättyvä helma. Takkien pääntiet olivat yleensä korkeita ja niissä oli
useimmiten joko kapea tai levetä herrainkaulus. Esitän Diorin vuoden 1996 mekoille ja takeille yleisiä piirteitä kuviossa 7.

Kuvio 7. Diorin vuoden 1996 mekkojen ja takkien tunnusomaiset piirteet.
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6.3.2 Ajanhengen katsaus
1950-luvun kaltaiset ”vitsaukset” näyttivät toistuvan vuosina 1995 ja 1996. Talous takkuili jälleen ja pelättiin ydinsotaa, maailmanloppua ja ulkoista uhkaa. Vuosina 1995 ja 1996 ei pelätty sabotaasia vaan terrorismia, joka oli tavallaan sama
asia, mutta väkivaltaisemmassa muodossa. Tämä demokratiaan kohdistuva uhka sai valtiot lisäämään kansalaistensa valvontaa. 1950-luvun tapaisesti lääkeja elintarvikeskandaalit horjuttivat kansalaisten luottamusta johtajiinsa.

Ydinsodan pelko heräsi Iranin aloittaessa atomipommin kehittelyn, mutta maailmanloppua pelättiin uudesta syystä (Lapola & Turtia, 1995, 87). Vuosina 1995
ja 1996 havahduttiin ilmastonmuutokseen ja maapallon tuhoutumiseen ihmisen
toiminnan myötä (Iso-Markku, 1996, 37). Eurooppa havahtui terrorismiin, kun
iskut sen maissa alkoivat yleistyä. Esimerkiksi Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA
teki pommi-iskuja Lontoossa ja kurdit tekivät terrori-iskuja turkkilaisiin kohteisiin
Saksassa. Samanaikaisesti ääri-islamistiset järjestöt jatkoivat iskuja Gazassa ja
Talebanin joukot valtasivat maakuntia Afganistanissa. Länsimaiden demokratiaa ei enää uhannut kommunismi, vaan terrorismi. Uhan ja pelon myötä valtiot
lisäsivät kansalaistensa valvontaa. Esimerkiksi Suomessa eduskunta hyväksyi
lain, jonka mukaan poliisilla oli oikeus törkeissä rikoksissa nauhoittaa, salakuunnella ja harjoittaa muuta teknistä tarkkailua. (Lapola & Turtia, 1995, 60–63;
Iso-Markku, 1996, 73, 83.)

Vuosina 1995 ja 1996 kauhua herättivät uudet taudit, kuten Hi-virus ja Creutzfeldt–Jakobin-tauti. AIDS oli uusi tuntematon uhka ihmiskunnalle ja tietämättömyys lietsoi pelkoa ja nosti tartuntojen määrän peräti 4,5 miljoonaan (Lapola &
Turtia, 1995, 87, 48). Taudin pelättiin tarttuvan pelkästä kosketuksesta ja sen
uskottiin olevan homoseksuaaleista muuhun väestöön leviävä kuolemantuomio.
Hi-viruksen pelko muistuttaa 1950-luvun polion pelkoa, jossa tietämättömyys oli
johtanut erilaisiin väärinkäsityksiin ja vääriin syytöksiin.

Naudanlihasta leviävä ihmisessä Creutzfeldt–Jakobin-tautia aiheuttava hullun
lehmän tauti herätti kammoa kaikissa niissä, jotka olivat syöneet englantilaista
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lihaa (Iso-Markku, 1996, 74). Vuonna 1996 kaiketi ensi kertaa myönnettiin ruuan olevan ihmisen terveydelle haitallista. Ruuassa potentiaalisesti piilevä uhka
loi kysyntää terveyselintarvikkeille, joiden uskottiin voivan vahvistaa ihmisen
omia puolustusmekanismeja tai peräti ehkäistä joidenkin tautien puhkeamista
(Kirkkala, 1996, 382).
1950-luvulle ominaiset ”rotulevottomuudet” jatkuivat Yhdysvalloissa; erityisesti
Etelä- ja Pohjois-Carolinassa, Tennesseessä, Alabamassa ja Louisianassa afroamerikkalaisen väestön käyttämien kirkkojen tuhopoltot yleistyivät (IsoMarkku, 1996, 105). Kysymykset tasa-arvosta puhuttivat muissakin maissa. Nyt
ei enää keskitytty naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, vaan keskusteltiin
myös homojen ja lesbojen parisuhteiden virallistamisesta (Iso-Markku, 1996,
73).

1950-luvun nuorisokulttuurin leviämisen veroinen ilmiö ei toistunut vuosina 1995
ja 1996. Nuorisokulttuurin syntymisen jälkeen kaikilla sukupolvilla on ollut oma
nuorisokulttuurinsa, mutta vastaavaa yhteiskunnan sosiaalista järjestystä mullistavaa ja nuorisosta lähtöisin olevaa ilmiötä ei käsittääkseni ole tullut uudestaan.

Vuosien 1995 ja 1996 taloudelliset vaikeudet johtuivat vuoden 1994 talouskriisistä, inflaatiosta ja lamasta (Leppänen, 1995, 269). Talous elpyi hitaasti ja lakot
olivat yleisiä, mutta vuodet 1995 ja 1996 olivat kuitenkin uuden nousukauden
alkua. Pahasta taloudellisesta kriisistä selviäminen muistuttaa toisen maailmasodan jälkeistä tilaa, täten tämäkin 1950-luvun tekijä toistui. Tällä kertaa kuluttajien taloudellista hyvinvointia ei kuitenkaan elvytetty osamaksuilla tai luottokorteilla, kuten aiemmin59.

Elokuvissa puolestaan nähtiin samoja teemoja kuin 1950-luvulla, mutta villistä
lännestä kertovat elokuvat eivät olleet merkittävästi suosittuja. Nuorison suosikeiksi nousivat huumeita, väkivaltaa, mielisairautta ja muita ajan yhteiskunnallisia ongelmia käsittelevät elokuvat, kuten Pulp Fiction – Tarinoita väkivallasta
(1994), Levottomat sielut (1995) ja Trainspotting (1995). Nämä elokuvat olivat
59

Osta nyt maksa myöhemmin -mentaliteetti ei noussut aineistossa esille.
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kuin 1950-luvun nuorisoelokuvien toinen tuleminen; ne olivat kontroversiaalisia
ja leimasivat 1990-luvun grunge-henkisen X-sukupolven nuoria. Ajan kauhuelokuvat käsittelivät 1950-luvun elokuvien tavoin ihmisten aiheuttamaa maailmanloppua. Hyviä esimerkkejä tästä ovat elokuvat Tuntematon uhka (1994) ja 12
apinaa (1995). Kaikki elokuvat eivät kuitenkaan olleet synkkiä, vaan vuosina
1995 ja 1996 nähtiin myös hilpeitä komedioita, kuten Junior (1994) ja Clueless
(1995). (Apunen, 1996, 423–435.) Myös tilannekomediasarjat, kuten Frendit
(1994–2004) olivat pidettyjä.

6.4 Neljäs kierros: katsaukset vuodelta 2012
Hermeneuttisen kehän neljännellä kierroksella suoritin edellisen kierroksen kaltaiset katsaukset vaatteisiin ja ajanhenkeen tekemällä aineistoon sisällönanalyysit. Aloitan tulosten kuvaamisen jälleen vaatteiden katsauksesta ja siirryn sen
jälkeen ajanhengen katsaukseen.

6.4.1 Vaatteiden katsaus
Aloitin vuoden 2012 vaatteiden katsauksen edellisen tavoin numeroimalla ja
laskemalla asut. Chanelin60 vuoden 2011 / 2012 mallistossa oli yhteensä 150
asua ja Diorilla61 103. Karsin tutkimuksen ulkopuolelle jäävät vaatetukset pois ja
sovelsin loppuun aineistoon samaa otantamenetelmää, poimintaväliä ja arvoin
ensimmäisen asun numeron, kuten edellisellä kierroksella. Chanelin kevät–
kesä-malliston koodaus alkoi toisesta asusta ja syksy–talvi-malliston viidennestä asusta. Näin otanta koostui 50 asusta. Diorin kevät–kesä-malliston analyysi
alkoi kolmannesta asusta ja syksy–talvi-malliston toisesta asusta. Täten otantaan kuului 43 asua. Otannan määrittelyn jälkeen koodasin kuvat ja laskin esiintymistiheydet.

Suurin osa Chanelin vuoden 2012 mallistojen mekoista oli siluetiltaan suoria,
väljiä ja polven yläpuolelle ulottuvia. Toiseksi eniten mekoissa nähtiin leveätä,
kellotettua helmaa ja polven kohdalle ulottuvaa pituutta. Vyötärön yleisin paikka
60
61

Chanelin 2011 / 2012 kevät–kesä-mallistossa oli 83 asua ja syksy–talvi-mallistossa 67.
Diorin 2011 / 2012 kevät–kesä-mallistossa oli 47 asua ja syksy–talvi-mallistossa 56.
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oli edelleen vyötäröllä, mutta toiseksi suosituimmaksi vyötäröksi erottui ylälantiolle sijoittuva vyötärö. Vyötärö oli enimmäkseen suora, mutta liki yhtä usein tyköistuvakin. T-paitahiha oli Chanelin mekoissa selvästi suosituin pituus. Muita
yleisiä variaatioita olivat hihaton ja täyspitkä hiha. Leveät, väljät hihat ja suorat
hihat olivat ensi kertaa melkein yhtä yleisiä. Suurin osa mekkojen päänteistä oli
korkeita ja pyöreän muotoisia. Muita yleisiä päänteitä olivat: v-aukko, venepääntie ja pystykaulus.

Chanelin vuoden 2012 mallistojen takkien vyötäröt olivat yhtä usein tyköistuvia
kuin suoriakin. Enemmistö vyötäröistä sijaitsi vyötäröllä, mutta melkein aivan
yhtä useassa takissa suora tai väljä siluetti esti vyötärön erottumisen. Melkein
kaikkien takkien hihat olivat suoria ja yleisin hihan pituus oli ¾-pituinen hiha.
Takin miehusta ulottui useimmiten lantiolle. Valtaosa takkien päänteistä oli korkeita ja suosituin pääntien malli oli pyöreä. Muita yleisiä malleja olivat v-aukko ja
leveä kauluspaidan kaulus. Hahmotan Chanelin vuoden 2012 mekoille ja takeille tunnusomaisia piirteitä kuviossa 8.

Kuvio 8. Chanelin vuoden 2012 mekkojen ja takkien tunnusomaiset piirteet.

Diorin vuoden 2012 mallistojen mekot olivat yleensä siluetiltaan suoria ja väljiä,
mutta leveät, kellotetut helmat olivat lähes yhtä suosittuja. Mekkojen helmoissa
suosittiin ¾-pituista helmaa, mutta polven kohdalle ulottuva oli melkein yhtä
yleinen ja täyspitkä helma taas kolmanneksi yleisin. Kaikkien mekkojen vyötäröt
olivat tyköistuvia ja melkein kaikissa vyötärö sijaitsi vyötäröllä. Diorin mekoissa
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hihaton oli yleisin variaatio. Hihallisissa mekoissa suosittiin ¾-pituista hihaa tai
t-paitahihaa. Suoria hihoja oli selvästi enemmän kuin leveitä, väljiä hihoja. Diorin mekkojen pääntiet olivat enimmäkseen korkeita. Pyöreä pääntie nousi selväksi suosikiksi ja v-aukkoa esiintyi toiseksi eniten.

Kaikkien Diorin takkien vyötäröt sijaitsivat vyötäröllä ja olivat tyköistuvia. Melkein kaikissa takeissa oli suorat hihat. ¾-pituinen hiha oli yleisin hihan pituus,
mutta täyspitkää hihaa esiintyi melkein yhtä usein. Miehustojen helmat ulottuivat
melkein aina lantiolle. Kaikissa Diorin takeissa oli korkea pääntie ja pyöreä
pääntie oli suosituin pääntienmalli. Diorin takkien mittasuhteissa ei ilmennyt yhtä suurta vaihtelua kuin Chanelilla, koska takkeja oli vuoden 2012 mallistoissa
huomattavasti vähemmän kuin Chanelilla, mikä puolestaan heijastui lopullisiin
tuloksiin. Esitän Diorin vuoden 2012 mekoille ja takeille tyypillisiä piirteitä kuviossa 9.

Kuvio 9. Diorin vuoden 2012 mekkojen ja takkien tunnusomaiset piirteet.

6.4.2 Ajanhengen katsaus
1950-luvun ajanhengen tekijät näyttivät toistuvan vuosina 2011 ja 2012. Jälleen
pelättiin terrorismia, ydinvoimaa ja maailmanloppua sekä muutamat elintarvikeja lääkeskandaalit horjuttivat kuluttajien luottamusta. Myös sodat ja vallankumoukset Lähi-idässä jatkuivat. Vuonna 2011 niin kutsuttu Jasmiinivallankumous sai
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alkunsa, kun kansannousu pakotti Tunisian presidentin pakenemaan maasta.
Kansannousuja nähtiin muissakin arabimaissa, muun muassa Syyriassa, Egyptissä ja Libyassa. Syyrian tilanne kiristyi peräti sisällissodaksi, mutta naapurimaissakin sodittiin armottomasti, esimerkiksi Turkin armeija taisteli Irakin kurdeja vastaan ja Afganistanissa Talebanit valtasivat vuorokauden tulituksen jälkeen
Kabulin. (Lappalainen & Raivio, 2011, 73, 92–93; Lappalainen & Raivio, 2012.
41, 92, 112.)

Vuosina 2011 ja 2012 tehdyt terrori-iskut, kuten Utoyan joukkomurhat ja
tšetšeenikapinallisten pommi-isku Moskovan Domodedovon lentokentälle, johtivat jälleen valtion valvonnan kiristymiseen ja voimistivat ulkoisen uhan pelkoa.
Internetiä alettiin virallisesti valvoa ja hakusanoja voitiin käyttää oikeudessa todisteena syytettyä vastaan. Lisäksi Euroopan unioni lupautui luovuttamaan
matkustajatietoja Yhdysvalloille, mistä se oli aiemmin kieltäytynyt. Terrorismin
pelon myötä islam nähtiin uhkana ja esimerkiksi Ranska kielsi burkhan käytön
julkisilla paikoilla. Englannin pääministeri David Cameron meni vielä askeleen
pidemmälle arvostellessaan avoimesti maansa monikulttuurisuuspolitiikkaa.
Hän uskoi terrori-iskujen johtuvan liiallisesta suvaitsevaisuudesta; ”britit” olivat
antaneet vieraita arvoja edustavien yhteisöjen eristäytyä valtaväestöstä. (Lappalainen & Raivio, 2011, 75, 85, 108, 147; Lappalainen & Raivio, 2012, 114.)
Tämä käynnisti keskustelut eri kulttuureissa elävien naisten oikeuksista ja erityisesti muslimimiehiä syytettiin avoimesti vaimojensa ja tyttäriensä sortamisesta.

Edellisen 1950-luvun uuden tulemisen tavoin jälleen havahduttiin ilmastonmuutoksen tuomaan maailmanloppuun. Poikkeukselliset sääilmiöt aiheuttivat lukuisia luonnonkatastrofeja, kuten tulvia, maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä Australiassa, Brasiliassa, Filippiineillä, Iranissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Pahin kaikista katastrofeista tapahtui kuitenkin Japanissa. Maanjäristykset ja tsunami johtivat tuhoisaan Fukushiman ydinonnettomuuteen. Onnettomuus herätti uinuvan
ydinvoiman pelon ja ydinvoimavastaisuuden eri maissa. Esimerkiksi Saksa
päätti sulkea kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä. (Lappalainen &
Raivio, 2011, 25, 123, 156; Lappalainen & Raivio, 2012, 63, 81, 149, 157.)
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BSE-taudin myötä yhä useampi kuluttaja kiinnitti huomiota ruokavalioonsa ja
erilaiset dieetit olivat yleisiä. Moni uskoi luomuruuan olevan turvallinen vaihtoehto, kunnes luomutilalla kasvatettujen papujen iduista leviävä Ehec-bakteeri vaati
kuolonuhreja Saksassa. Jälleen kerran kuluttajien luottamus oli petetty, kun
puhtaaksi luultu hintavampi luomuruoka osoittautui saastuneeksi. Myös luottamus lääketeollisuuteen heikkeni, kun sikainfluenssarokotteen todettiin aiheuttavan narkolepsiaa ja Poly Implant Prothese -yhtiön valmistamat rintaimplantit
paljastuivat syöpää aiheuttaviksi. (Lappalainen & Raivio, 2011, 121; Lappalainen & Raivio, 2012, 38, 67.)

Taloudellinen tilanne oli jälleen tiukka ja yhä useampi EU-maa ajautui talouskriisiin, jonka myötä maan työttömyys lähti nousuun. (Lappalainen & Raivio, 2012,
58–59, 73). Yhdysvallatkin kärsi taloudellisista ongelmista, jonka myötä se nosti
velkakattoaan (Lappalainen & Raivio, 2011, 149). Televisiossa ja lehdissä mainostettiin helposti myönnettäviä ”pikavippejä”, joiden avulla taloudellisissa vaikeuksissa olevat kuluttajat saattoivat saada lainaa voidakseen kuluttaa hulvattomasti entiseen tapaan. Näin tässä tulemisessa toistui 1950-luvulta tuttu osta
nyt maksa myöhemmin -mentaliteetti.

Kireä taloudellinen tilanne ei johtanut tällä kertaa niinkään lakkoihin vaan mielenosoituksiin, mikä ehkä johtui potkujen saamisen pelosta. Kansa ilmaisi tyytymättömyyttään lukuisissa mielenosoituksissa ja kyseenalaisti hallituksen toiminnan vilpittömyyden. Esimerkiksi Yhdysvalloissa toiminut Occupy Wall Street
-kansanliike keräsi paljon huomiota. Eniten kohua herättivät kuitenkin Wikileakssivuston perustaja Julian Assange ja luottamuksellisia dokumentteja sinne vuotanut Bradley Manning. Valtion sensuuri puolestaan näyttäytyi avoimesti Moskovassa, kun Pussy Riot -feministiryhmän jäseniä tuomittiin ehdottomiin vankeustuomioihin. (Lappalainen & Raivio, 2011, 89, 96; Lappalainen & Raivio, 2012,
37, 150.)

Vuosien 2011 ja 2012 elokuvissa käsiteltiin pitkälti samoja teemoja kuin 1950luvulla ja vuosina 1995 ja 1996. Villi länsi ei ollut tässäkään tulemisessa erityisen pidetty teema, mutta historiaa käsitellevät televisiosarjat, kuten Game of
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Thrones (2011-) ja Mad Men (2011–2015) keräsivät runsaasti katsojia. Nuorison suosikeiksi nousivat tällä kertaa tuhoa, diktatuuria ja kapinaa käsittelevät
elokuvat, kuten suosittuihin kirjasarjoihin perustuvat Nälkäpeli (2012) ja Harry
Potter ja kuoleman varjelukset osat 1 ja 2 (2010, 2011). Selvästi nuorison äänitorveksi leimautunutta elokuvaa ei ollut62, mutta ehkä Facebookin perustamisesta kertova elokuva The Social Network (2010) kuvasi nuorison keskuudessa
yleistä toivetta rikastumisesta internetin ja oman kekseliäisyyden avulla. (Kinnunen, 2011, 354, 360; Kinnunen, 2012, 365–366; Koskivaara, 2012, 357.)

Ihmisten toiminnan aiheuttama maailmanloppu oli jälleen suosittu teema, esimerkiksi elokuvissa Resident Evil: Retribution (2012) ja Prometheus (2011) sekä televisiosarjassa The Walking Dead (2010-) (Koskivaara, 2012, 361). Samalla näiden tuotantojen rohkeat pioneerit kansoittivat uutta uhkaavaa maailmaa
sivistäen ”villejä” aivan kuten 1950-luvun suosituissa villin lännen elokuvissa.

1950-luvun tavoin yksityiset kuluttajat alkoivat jälleen varustautua maailmanloppua varten. Uudet maailmanlopun odottajat rakensivat linnoituksia, pommikellareita ja keräsivät ruokaa, lääkkeitä sekä aseita. Tällä kertaa he saivat jopa
oman televisiosarjansa National Geographic -kanavalla. Ohjelmassa Maailmanlopun odottajat (2012–2014) asiantuntijat arvioivat ”odottajien” selviytymismahdollisuuksiansa ja antoivat heille ja katsojille selviytymisneuvoja. Jälleen kaikki
viihde ei kuitenkaan ollut kuolemanvakavaa, vaan elokuvateattereissa nähtiin
myös hulvattomia komedioita, kuten Kaameat pomot (2011), Morsiusneidot
(2011) ja Pirates of the Caribbean – vierailla vesillä (2011) (Kinnunen, 2011,
360). Näin tämäkin 1950-luvulle tunnusomainen tekijä toistui.

6.5 Viides kierros: kaikkien katsausten tulokset vertailussa
Viidennellä ja viimeisellä kierroksella vertailin edellisten kierrosten tuloksia toisiinsa ja lopulta kaikkien kierrosten aikana laajennetun ymmärryksen kautta kykenin vastaamaan ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen ja niiden
alakysymyksiin. Kysymykseni olivat: 1. Millaisia 1950-luvun tunnuspiirteitä Cha62

Mahdollisesti en siksi pystynyt tunnistamaan nuorisoelokuvaa, koska vuodet 2011 ja 2012 ovat lähellä
kirjoitusajankohtaa.
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nelin ja Diorin vuosien 1996 ja 2012 mallistoissa on? 1.1. Miten uudet tulemiset
eroavat toisistaan? 1.2. Millaisia toistuvia tunnuspiirteitä niissä on? 2. Millaisia
1950-luvun ajanhengelle tyypillisiä tekijöitä vuosien 1996 ja 2012 Mitä, missä,
milloin -kirjoissa on?

Aloitan vastausten läpikäymisen Chanelin 1950-luvun uusista tulemisista, jonka
jälkeen käsittelen Diorin tuloksista tehtyjä tulkintoja. Lopuksi esitän vastaukseni
toiseen tutkimuskysymykseen ja kuvaan millaisia tyypillisiä ajanhengen tekijöitä
vuosien 1996 ja 2012 uusissa tulemisissa oli MMM -kirjojen ja oman eletyn kokemukseni mukaan.

Vaatteiden tulosten vertailun alussa palautin mieleen, millaiset piirteet olivat
tunnusomaisia 1950-luvulle. Tämän jälkeen rinnastin vuosille 1996 ja 2012 tyypillisiä pirteitä alkuperäisiin. Toistin samankaltaisen vertailun ajanhengen tekijöiden kohdalla. Toimimalla näin pyrin tekemään johtopäätöksistäni ja kehän
kierrosten kautta saavuttamastani yhteisymmärryksestä mahdollisimman havainnollisia.
Tämän kierroksen tulkinnat mahdollistivat kolmanteen kysymykseen ”Millaisia
1950-luvun tunnuspiirteitä seuraavassa 1950-luvun uudessa tulemisessa voisi
olla?” vastaamisen ja VSV-ennusteen laatimisen. Esitän ennusteeni uusien tulemisten tulosten tulkitsemisen jälkeen tulevassa luvussa.

6.5.1 Chanelin vaatteet 1950-luvun uusissa tulemisissa
Parhaiten Chanelin 1950-luvun piirteitä edustava mekko oli suora, väljä ja siinä
oli polven alle ulottuva helma. Toiseksi suosituin helman siluetti oli kellotettu ja
¾-pituinen. Täyspitkä oli puolestaan kaikkein harvinaisin pituus. Mekon vyötärö
oli yleensä tyköistuva, mutta suoriakin vyötäröitä esiintyi. Hihat olivat aina suorat ja enimmäkseen ¾-pituisia. Muut hihan pituudet hieman olivat harvinaisempia ja kaikkein vähiten mallistoissa esiintyi naruolkaimia. Pääntie oli puolestaan
yleensä korkea, pyöreä tai siinä oli v-aukko, mutta sydämenmuotoinen pääntie
esiintyi melkein yhtä usein.
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Suosituin takki oli puolestaan vyötäröltään suora ja sen miehusta ulottui lantiolle. Takin hihat olivat myös useimmiten suorat, joko ¾-pituiset tai täyspitkät. Takin pääntie oli useimmiten korkea ja yleisin pääntien / kauluksen malli oli kapea
herrainkaulus, mutta myös pystykaulus ja pyöreä pääntie olivat hyvin yleisiä.

Chanelin vuoden 1996 mekot olivat enimmäkseen 1950-luvun malliston kaltaisia, ainakin eniten esiintyneiden piirteiden osalta. Suorat, väljät helmat olivat
yhä kaikkein yleisimpiä ja vyötärö oli 1950-luvun tavoin tyköistuva ja sijaitsi vyötäröllä. Vain muutamassa vuoden 1996 mekossa vyötärö sijaitsi ylälantiolla tai
selkeätä vyötäröä ei voinut erottaa. Väljä vyötärö oli mekoissa harvinainen samoin kuin 1950-luvullakin.

Selvä ero Chanelin vuoden 1996 ja 1950-luvun mekkojen välillä näkyi helman
pituudessa. Ensimmäisen uuden tulemisen yleisin helma ei ulottunut polven alle, vaan sen yläpuolelle. Polven alle tai juuri sen kohdalle ulottuvat pituudet olivat kuitenkin liki yhtä yleisiä. Täyspitkä ja ¾-pituinen helma olivat puolestaan
kaikkein harvinaisimpia ja täten Chanelin 1950-luvun mallistoista toisiksi yleisin
pituus ei toistunut yhtä suosittuna. 1950-luvun mallistoissa ei tosin olisi voinutkaan esiintyä 1990-luvulle tyypillisiä minihameita, koska tämä pituus tuli ensi
kertaa muotiin vasta 1960-luvulla. Reiden puoliväliin ulottuva pituus olisi myös
rikkonut 1950-luvun siveellisyyskäsitystä, eikä ollut siksi edes mahdollinen. Sitä
olisi pidetty erittäin rivona, sillä jo Saint Laurentin Diorin vuoden 1959 mallistossa esittelemä polveen ulottuva helma herätti kohua – jo sitä pidettiin liian paljastavana.

Chanelin 1950-luvun mallistoissa suosittu suora, väljä helma sai vuoden 1996
uudessa tulemisessa uuden kilpailijan; suoran, kapean helman. Tämä Diorin
1950-luvun mallistoista tuttu siluetti syrjäytti toiseksi suosituimman leveän, kellotetun helman kolmannelle sijalle. Kaikkien Chanelin vuoden 1996 mallistojen
mekkojen hihat olivat suoria, kuten 1950-luvullakin, mutta hihat eivät olleet enää
enimmäkseen ¾-pituisia, vaan Diorin 1950-luvun mekkojen tavoin yleensä hihattomia. Täyspitkät hihat ja t-paitahihat olivat 1950-luvun tavoin toiseksi suosituimpien joukossa ja naruolkaimet esiintyivät yhä harvoin, mutta kaikkein ”har-
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vinaisempia” olivat ¾-pituiset hihat, joita ei ollut otannan mekoissa lainkaan.
1950-luvun yleisin hihan pituus puuttui siis kokonaan vuoden 1996 mallistoista.

Suurin osa mekkojen päänteistä oli yhä korkeita, mutta avarat kaula-aukot olivat
melkein yhtä yleisiä. Eniten 1950-luvulla esiintyneet pääntiet, v-aukko ja pyöreä
pääntie olivat edelleen kaikkein yleisimpiä, mutta pyöreä pääntie esiintyi vuoden
1996 otannassa hieman v-aukkoa useammin. Muita 1950-luvun toisessa tulemisessa suosittuja pääntietä olivat kapea herrainkaulus, suora pääntie, halterneck ja poolo. Nämä olivat olleet harvinaisia Chanelin 1950-luvun mallistoissa ja
halterneckia ei ollut esiintynyt otannassa lainkaan. Vuoden 1996 malliston harvinaisiin kauluksiin / päänteihin kuului 1950-luvulla kolmanneksi yleisin sydämenmuotoinen pääntie.

Chanelin vuoden 1996 mallistojen takeissa toistettiin osittain 1950-luvun mallistojen piirteitä. Takkien vyötäröt sijaitsivat edelleen vyötäröllä, hihat olivat enimmäkseen suoria ja täyspitkiä ja miehustan helma ulottui enimmäkseen lantiolle,
kuten 1950-luvullakin. 1950-luvun suosituin pääntien / kauluksen malli, kapea
herrainkaulus oli jälleen yleisin ja muita malleja nähtiin huomattavasti harvemmin. Toiseksi suosituimmaksi voisin kuitenkin nostaa pyöreän pääntien ja leveän herrainkauluksen. Takkien pääntiet olivat jälleen liki yhtä usein korkeita kuin
avariakin, mutta korkea pääntie oli taas hieman suositumpi.

Merkittävin ero ilmeni takin vyötärön siluetissa; 1950-luvun yleisiä suoria vyötäröitä esiintyi vain vajaassa puolessa takeista ja Diorin 1950-luvun takkien tyköistuvasta vyötäröstä tuli Chanelin vuoden 1996 takeissa suosituin siluetti. Lisäksi
leveitä, väljiä hihoja esiintyi tässä tulemisessa aiempaa useammin; Chanelin
1950-luvun mallistoissa niitä ei ollut lainkaan ja Diorilla vain yhdessä takissa.

Chanelin vuoden 2012 mallistojen mekot olivat tunnuspiirteiltään enimmäkseen
1950-luvun ja sen ensimmäisen tulemisen näköisiä. Suorat, väljät helmat olivat
vieläkin yleisimpiä ja vuoden 1996 mallistojen tavoin, valta osa helmoista ulottui
polven yläpuolelle, eikä polven alle kuten 1950-luvun mallistoissa. ¾-pituinen ja
täyspitkä helma olivat jälleen harvinaisia. Tällä kertaa 1950-luvulla toiseksi suosituimmasta leveistä, kellotetuista helmoista tuli taas toiseksi yleisin siluetti ja
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vuoden 1996 toiseksi suosituin siluetti, suora, kapea helma väistyi harvemmin
esiintyvien siluettien joukkoon.

Vyötärön paikka oli edelleen selvästi enimmäkseen vyötäröllä, mutta vuoden
2012 mallistoissa sen paikka vaihteli entistä enemmän, mutta kylläkin aiempien
mittojen puitteissa. Aiemmista mallistoista poiketen mekon vyötärö ei enää ollut
yleensä työistuva, vaan suora. Tyköistuvaa ilmeni kuitenkin melkein yhtä usein.

Hihat olivat ensi kertaa hieman useammin leveitä ja väljiä kuin suoria. Suosituin
hihanpituus poikkesi vuoden 1996 malliston tavoin 1950-luvusta, jolloin ¾pituinen hiha oli ollut suosituin. Vuoden 2012 mallistoissa oli eniten t-paitahihaa,
joka oli aiemmissa tulemisissa kylläkin ollut aina kolmen suosituimman pituudet
joukossa. Hihaton ja täyspitkä hiha olivat vieläkin yleisiä edellisten mallistojen
tavoin. Naruolkaimet säilyivät harvinaisina ja 1950-luvulla suosittu ¾-pituinen
hiha esiintyi edellisen uuden tulemisen tavoin kaikista vähiten.

Mekkojen pääntiet olivat tässäkin 1950-luvun tulemisessa enimmäkseen korkeita ja pyöreänmuotoisia. Toiseksi suosituin pääntien malli oli jälleen v-aukko.
Muita yleisiä päänteitä olivat venepääntie ja pystykaulus. Nämä eivät olleet aiemmin kuuluneet yleisten mallien joukkoon. Muun muassa sydämenmuotoinen
pääntie, kapea ja leveä herrainkaulus sekä poolo olivat puolestaan harvinaisia.

Edellisten mallistojen tavoin Chanelin vuoden 2012 takkien vyötäröt sijaitsivat
yleensä vyötäröllä, miehustan helma ulottui useimmiten lantiolle ja hihat olivat
suoria ja harvemmin väljiä. Tällä kertaa hihan pituudet vastasivat 1950-luvun
suhteita ja ¾-pituinen hiha oli täyspitkää hihaa suositumpi. Täten vuoden 2012
yleisin hihan pituus erosi vuoden 1996 yleisimmästä pituudesta, joka oli poikennut 1950-luvusta.

1950-luvun ja vuoden 1996 mallistojen vyötäröiden siluetit ikään kuin yhdistyivät
vuoden 2012 mallistojen takeissa, kun tyköistuvasta ja suorasta vyötäröstä tuli
yhtä yleisiä. Hyvin väljää vyötäröä nähtiin jälleen vain muutamassa takissa.
Pääntiet olivat edelleen useammin korkeita kuin avaria, mutta nyt erotus oli selvempi. Herrainkaulus ei enää ollut yleisin pääntien malli, sillä valtaosassa vuo-
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den 2012 takeista ei ollut lainkaan kaulusta. Suosituimpia pääntien / kauluksen
malleja olivat pyöreä pääntie ja loivaa v-aukkoa muistuttava pääntie. Takeissa
esiintyi myös harvemmin 1950-luvulla pidettyjä pystykauluksia.

Kuviossa 10 hahmotan tyyliaikajanan avulla, millaisia 1950-luvun tunnuspiirteitä
Chanelin vuosien 1996 ja 2012 mallistoissa oli. Alimpana kuvaan 1950-luvulle
yleisimpiä mekkoja ja takkeja ja niiden yläpuolella vuodelle 1996 tyypillisempiä
piirteitä. Kaikkein ylimpänä esitän vuoden 2012 vaatetuksessa toistuvia 1950luvun tunnuspiirteitä. Aikajanassa kuvaan kaksi kullekin ajalla tyypillistä mekkoa
ja takkia. Kuvion aikajanaa on tarkoitus lukea alhaalta ylöspäin. Tällä järjestyksellä pyrin havainnollistamaan, miten tunnusomaiset piirteet ovat toistuneet,
muuttuneet ja kehittyneet Chanelin 1950-luvun uusissa tulemisissa.

Kuvio 10. Chanelin 1950-luvun uusille tulemisille tunnusomaiset piirteet.
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6.5.2 Diorin vaatteet 1950-luvun uusissa tulemisissa
Diorin 1950-luvun tyyliä parhaiten edustavassa mekossa oli leveä, kellotettu
polven alle ulottuva helma. Sen tyköistuva vyötärö sijaitsi yleensä vyötäröllä ja
oli harvemmin hyvin väljä. Mekko oli yleensä hihaton ja siinä oli avara suora
pääntie. Pyöreä ja sydämenmuotoinen pääntie sekä v-aukko kuuluivat yleisimpien päänteiden / kauluksien malleihin. Hihallisissa mekoissa suosittiin suoraa tpaitahihaa. ¾-pituista tai täyspitkää hihaa esiintyi sen sijaan harvemmin.

Takit olivat mekkojen tavoin vyötäröltään enimmäkseen työistuvia ja niiden vyötärö sijaitsi vyötäröllä. Hihat olivat suoria ja melkein yhtä usein ¾-pituisia kuin
täyspitkiä. Takkien miehustojen helmat ulottuivat joko lantiolle tai polven yläpuolelle / reiden puoliväliin. Pääntiet olivat useammin korkeita kuin avaria. Suosituin
pääntien tai kauluksen malli oli leveä herrainkaulus, mutta pyöreä pääntie esiintyi liki yhtä usein.

Diorin 1950-luvun mekkojen tunnuspiirteet toistuivat vuoden 1996 mallistoissa,
mutta niiden suhteet olivat hieman erilaisia. Vyötäröt ja hihat olivat ainoat tekijät,
jotka säilyivät pitkälti 1950-luvun kaltaisena. Suurin osa vyötäröistä oli tyköistuvia ja vyötärö sijaitsi yleensä vyötäröllä. Vain harvassa mekossa vyötärö oli ylälantiolla tai niin väljä, ettei sitä voinut erottaa.

Vuoden 1996 mekot olivat edelleen enimmäkseen hihattomia, mutta nyt 1950luvun mekoille harvinaiset täyspitkät hihat olivat yhtä yleisiä. Aiemmin suosittuja
t-paitahihoja esiintyi kolmanneksi eniten ja 1950-luvulle harvinaisia ¾-pituisia
hihoja ei ollut yhdessäkään otannan mekossa. Suorat hihat olivat Diorin vuoden
1996 mallistoissa edelleen kaikkein yleisimpiä ja suoria, väljiä hihoja tai piispanhihaa esiintyi edelleen huomattavasti harvemmin.

Diorin vuoden 1996 mallistoissa avarat pääntiet olivat hieman suositumpia kuin
korkeat, eli suhde oli käänteinen 1950-luvun mallistoon verrattuna. Mekoissa
suosittiin edelleen pyöreätä ja sydämenmuotoista pääntietä, mutta 1950-luvulla
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suosittua suoraa pääntietä ja v-aukkoa esiintyi aiempaa harvemmin. Muita vuoden 1996 mallistoille yleisiä päänteitä olivat leveä kauluspaidan kaulus ja poolo.

Yleisin mekko ei ollut enää leveä ja kellotettu, kuten 1950-luvulla, vaan vuoden
1996 mallistoissa nähtiin useimmiten suoraa ja kapeata siluettia. Näin Diorin
1950-luvun kolmanneksi suosituimmasta siluetista tuli yleisin. Suoraa, väljää
helmaa esiintyi jälleen toiseksi eniten ja leveästä, kellotetusta helmasta tuli
enää kolmanneksi suosituin. Diorilla kuten Chanelillakin vuoden 1996 mallistojen mekkojen helman pituudet erosivat 1950-luvun mallistoista. Suosituin pituus
ei enää ulottunut polven alle, vaan lattiaan. 1950-luvulle harvinaisemmasta pituudesta tuli suosituin ja yleisimmästä pituudesta harvinaisin. Lisäksi polven
kohdalle ulottuva helma esiintyi entistä useammin ja ¾-pituinen helma aiempaa
vähemmän. Uusi tulokas, polven yläpuolelle / reiden puoliväliin ulottuva helma
ei ollut Diorilla yhtä yleinen kuin Chanelilla.

Takeissa ilmeni 1950-lukuun nähden vähemmän eroja kuin mekoissa. Niiden
vyötäröt, miehustojen pituudet ja kaulukset pysyivät 1950-luvun kaltaisina. Vuoden 1996 mallistojen takkien vyötäröt sijaitsivat enimmäkseen vyötäröllä ja olivat tyköistuvia. Myös suoria tai hyvin väljiä takkeja esiintyi 1950-luvun tavoin
harvemmin. Suurin osa Diorin hihoista oli jälleen suoria, mutta tällä kertaa melkein kaikki hihat olivat täyspitkiä, eikä 1950-luvulle yleistä ¾-pituista hihaa esiintynyt kuin vain kerran. Valta osa takkien miehustojen helmoista ulottui taas lantiolle ja muita pituuksia ilmeni selvästi harvemmin. Pääntiet olivat 1950-luvun
mallistojen tavoin useammin korkeita kuin avaria. Takeissa suosittiin edelleen
herrainkaulusta, mutta kapeata herrainkaulusta esiintyi yhtä paljon kuin leveätä.

Myös Diorin vuoden 2012 mallistojen mekot toistivat 1950-luvulle tunnusomaisia
piirteitä, mutta vuoden 1996 mallistojen mittasuhteet eivät heijastuneet tähän
uuteen tulemiseen samalla tavalla kuin Chanelilla. Suurin osa vuoden 1996
suosituista piirteistä esiintyi Diorilla harvemmin vuoden 2012 aineistossa. Ainakin niissä tapauksissa, joissa mittasuhteet poikkesivat suuresti 1950-luvun mallistojen silueteista. Esimerkiksi vuoden 1996 suosikki eli suora, kapea helma ei
enää ollut Diorin mekoissa yleisin; sitä ei esiintynyt otannassa lainkaan.
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Vuoden 2012 mekkojen helmat olivat Chanelin mallistojen tavoin useimmiten
suoria ja väljiä, mutta myös 1950-luvun suosikki leveä, kellotettu helma esiintyi
Diorilla melkein yhtä usein. Tällä kertaa suosituin pituus ei ollut polven alle ulottuva tai täyspitkä helma, vaan 1950-luvun toiseksi suosituin pituus: ¾-pituinen
helma. Polven alle ulottuva helma oli kuitenkin melkein yhtä suosittu ja täyspitkää, vuoden 1996 mallistojen yleisintä pituutta esiintyi kolmanneksi eniten.

Vyötärö säilyi tyköistuvana ja sijaitsi enimmäkseen vyötäröllä. Vain harvoin sitä
oli tiputettu ylälantiolle, kuten aiemmissakin mallistoissa. 1950-luvun ja vuoden
1996 mallistoissa esiintyneitä suoria tai hyvin väljiä vyötäröitä ei ollut vuoden
2012 mekoissa lainkaan. Valtaosa Diorin mekoista oli yhä hihattomia. Hihallisissa mekoissa suosittiin ¾-pituista hihaa, joka oli puuttunut vuoden 1996 mallistoista kokonaan. T-paitahiha oli kuitenkin liki yhtä suosittu. Täyspitkiä hihoja ja
naruolkaimia esiintyy taas harvemmin, kuten 1950-luvulla. Suorat hihat olivat
tälläkin kertaa väljiä yleisempiä ja aiemmin harvinaista piispanhihaa ei esiintynyt
lainkaan.

1950-luvun tavoin vuoden 2012 pääntiet olivat jälleen useammin korkeita kuin
avaria. Pääntien syvyys / korkeus siten poikkesi vuoden 1996 tyylistä. Pyöreät
pääntiet jatkoivat kestosuosikkina, mutta tällä kertaa toiseksi yleisin pääntie ei
ollut sydämenmuotoinen kuten vuonna 1996, vaan v-aukko kuten 1950-luvulla.
Vuonna 2012 1950-luvulla suosittu suora pääntie sijoittui harvemmin esiintyvien
päänteiden / kaulusten mallien joukkoon.

Diorin vuoden 2012 mallistojen takit olivat edellisten mallistojen tapaisia. Niiden
miehustojen helmat ulottuivat lantiolle, vyötäröt olivat tyköistuvia ja vyötärö sijaitsi vyötäröllä. Aiemmista poiketen, suoria tai hyvin väljiä takkeja ei esiintynyt
lainkaan. 1950-luvulla suosittu ja vuonna 1996 vain harvoin esiintynyt ¾pituinen hiha palasi takaisin muotiin ja esiintyi suurimmassa osassa vuoden
2012 takeista. Täyspitkät hihat olivat kuitenkin tälläkin kertaa melkein yhtä yleisiä. Edellisten mallistojen tavoin suorat hihat olivat jälleen leveitä ja väljiä yleisempiä. Takeissa suosittiin jälleen korkeita päänteitä, mutta tällä kertaa pyöreä
pääntie oli herrankaulusta suositumpi. Kapean herrainkauluksen ohella Diorin
vuoden 2012 takeissa nähtiin Chanelilta tuttua loivaa v-aukkoa.
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Kuviossa 11 hahmotan tyyliaikajanan avulla, millaisia 1950-luvun tunnuspiirteitä
Diorin vuosien 1996 ja 2012 mallistoissa oli. Esitän kaksi kullekin ajalla tyypillistä mekkoa ja takkia aloittaen 1950-luvusta ja päättäen vuoteen 2012. Tyyliaikajanaa on tarkoitus tulkita alhaalta ylöspäin, kuten kuviota 10.

Kuvio 11. Diorin 1950-luvun uusille tulemisille tunnusomaiset piirteet.

6.5.3 Ajanhenki 1950-luvun uusissa tulemisissa
1950-luvun uusien tulemisten yhteydessä nähtävästi aina pelättiin maailmanloppua ja joko ydinsotaa tai ydinvoimaa. 1950-luvusta lähtien ihminen nähtiin
syntipukkina, mutta maailman tuhoutumiseen ilmastonmuutoksen myötä havahduttiin vasta vuosina 1995 ja 1996. Planeetan ongelmat vaipuivat ajan myö-
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tä taka-alalle, kunnes vuosien 2011 ja 2012 tuhoisat sääilmiöt muistuttivat uhkaavasta tuhosta.

1950-luvun tulemisten yhteydessä aina vapistiin demokratian puolesta. Ensin sitä uhkasi kommunismi ja myöhemmin terrorismi. Yhteiskunnan turvallisuuden
nimissä valtion valvonta vaikutti myös kiristyvän ja kansalaisia hallittiin pelolla.
Uutiset keskittyivät selvästi sotiin, vallankumouksiin ja muihin väkivaltaisiin iskuihin. Kansalaisten kauhistellessa terrorismia valtio pelkäsi sabotaasia. 1950luvulla syytettiin kommunisteja ja myöhemmin omista riveistä karanneita yksilöitä. Molempia syytettiin valtionsalaisuuksien paljastamisesta ja maanpetoksesta
ja heidän toimintaansa tuomittiin jyrkästi. Tämäkin oli tietynlaista sensuuria, sillä
esimerkiksi Julian Assangeen kohdistuva ”vainoaminen” sai oletettavasti monet
kansalaiset tarkemmin harkitsemaan, mistä he kirjoittavat sosiaalisessa mediassa.

1950-luvun uudet tulemiset saivat länsimaiset yhteiskunnat keskustelemaan tasa-arvosta ja vapaudesta. Yleiseksi aiheeksi nousivat epäkohdat naisten ja afroamerikkalaisten tasa-arvossa. Nämä teemat eivät kuitenkaan toistuneet kaikissa tulemissa yhtä voimakkaasti. Esimerkiksi vuosina 1995 ja 1996 keskityttiin
enemmän seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin, kun taas
vuosien 2011 ja 2012 aikana voimistunut islamvastaisuus nosti naisten alistamisen tapetille.

Elintarvike- ja lääkeskandaalit sekä tappavat taudit näyttivät myös kuuluvan
ajanhenkeen. 1950-luvulla maito levitti tuberkuloosibakteeria ja rauhoittavien
lääkkeiden väärinkäyttöä oli yleistä ja johti komplikaatioihin. Vuosina 1995 ja
1996 oli BSE-skandaali ja HIV-testi osoittautui epäluotettavaksi, kun veripankeista alkoi löytyä tautia kantavaa verta. Vuosina 2011 ja 2012 luomuruuasta
löytyi tappavaa Ehec-bakteeria ja sikainfluenssarokotteen huomattiin aiheuttavan narkolepsiaa. Täten ei ollut mikään ihme, että ajan yhteiskunta alkoi kyseenalaistaa heidän etujansa valvovien tahojen toimintaa ja järjestää mielenosoituksia.
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Mielenosoitukset, taloudelliset vaikeudet, inflaatio ja lakot vaikuttavat olevan
ajalle tyypillisiä. Pahin näytti kuitenkin yleensä olevan ohi 1950-luvun tullessa
uudestaan muotiin, sillä talous alkoi hiljalleen elpyä. Taloudellista nousua avitettiin ensi alkuun luottokorteilla ja osamaksulla ja myöhemmin helposti saatavilla
”pikavipeillä”. Nämä ajanhengen tekijät vaikuttivat olevan yleisiä vain 1950luvulla ja vuosina 2011 ja 2012, sillä vuosina 1995 ja 1996 luotot ja osamaksut
eivät käsittääkseni nousseet korostuneesti otsikoihin. Osta nyt maksa myöhemmin -mentaliteetti ei siis aina toistunut.

Kauhu, maailmanloppu ja siitä selviytyminen vaikuttavat olevan elokuvien ja televisiosarjojen kantavia teemoja 1950-luvulla ja sen uusissa tulemisissa. Selviytymistaisteluiden ja uuden maan kansoittamisen lisäksi elokuvissa myös kyseenalaistettiin ajan moraalisia uskomuksia ja sodittiin vapauden puolesta. Tuhoisa ulkoinen uhka saattoi tulla avaruudesta tai asua naapurissa, mutta sitä
vastaan oli kapinoitava.

Nuorison äänitorvena toimivat yhteiskunnallisia ongelmia puhuttelevat elokuvat
olivat yleisiä, mutteivät toistuneet kaikissa uusissa tulemisissa. Vuosina 1995 ja
1996 tietyt elokuvat nousivat 1950-luvun tavoin selvästi suosituiksi nuorison
keskuudessa, mutta vuosina 2011 ja 2012 suosikki ei ollut ilmiselvä. Sen sijaan
hilpeät komediat ja tilannekomediasarjat toistuivat aina. Ne oletettavasti olivat
välttämätön tasapaino kauhu- ja draamaelokuville.
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7

VSV-ennuste

Seuraavaksi kuvaan millaisia 1950-luvun tunnuspiirteitä seuraavassa 1950luvun uudessa tulemisessa todennäköisesti voisi olla. VSV-ennusteessa esitetty
näkemys perustuu hermeneuttisen kehän kierrosten kautta muodostamaani yhteisymmärrykseen Chanelin ja Diorin vaatteissa ja ajanhengen kertautumisessa
toistuvista tekijöistä.

Aloitan esittelemällä ennusteeni Chanelin vaatteista ja siirryn sitten Diorin pariin.
Lopuksi nimeän uudelle tulemiselle tyypillisiä ajanhengen tekijöitä, jotka toimivat
seuraavan tulemisen heikkoina tulevaisuussignaaleina. Havainnollistan Chanelin ja Diorin ennusteen sisältöä tyyliteltyjen kuvien avulla, joissa esitän trendin
kehityskaaren ja uudessa tulemisessa todennäköiset vaatteiden piirteet. Alimpana kuvaan edellisten kuvioiden tapaan 1950-luvulle tyypillisiä mekkoja ja takkeja. Seuraavaksi hahmotan vuoden 1996 ja 2012 uusien tulemisten yleisimpiä
vaatteita ja ylimpänä esitän ennusteeni seuraavan tulemisen mekoissa ja takeissa todennäköisesti esiintyvistä piirteistä.

Lisäksi olen koonnut seuraavan tulemisen yhteydessä esiintyvien siluettien ja
mittasuhteiden variaatiot taulukkoihin. Keräsin myös todennäköisesti kertautuvat ajanhengen tekijät omaan taulukkoonsa. Kuvioiden ja taulukoiden avulla pyrin tekemään VSV-ennusteesta mahdollisimman helppolukuisen, koska alalla
arvostetaan nopeasti välittyvää visuaalista sisältöä huomattavasti enemmän
kuin pitkiä kirjallisia selostuksia.

7.1 Chanelin vaatteet seuraavassa tulemisessa
Chanelin seuraavan 1950-luvun uuden tulemisen mekkojen helmat ovat enimmäkseen suoria ja väljiä. Leveät, kellotetut helmat ovat toiseksi suosituimpia.
Helma ulottuu useimmiten polven kohdalle, mutta sen yläpuolelle tai polven alle
ulottuvia helmoja esiintyy melkein yhtä usein. Mekon vyötärö on tyköistuva ja sijaitsee vyötäröllä, mutta muutamia suoriakin vyötäröitä esiintyy. Suoria t-paitahihoja nähdään eniten, mutta myös täyspitkä hiha, ¾-pituinen hiha ja hihaton
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mekko ovat yleisiä. Hihojen mittasuhteissa ilmenee jälleen eniten variaatiota.
Pääntiet ovat hieman useammin korkeita kuin avaria. Malliltaan ne ovat yleensä
joko pyöreitä tai niissä nähdään v-aukkoja.

Takkien helmat ulottuvat lantiolle ja vyötärö on enimmäkseen suora, mutta tyköistuvia vyötäröitä on liki yhtä usein. Hihat ovat yleensä suoria ja täyspitkiä.
Toiseksi eniten nähdään ¾-pituisia hihoja. Takkien pääntiet ovat korkeita ja
niissä suositaan pyöreätä pääntietä, jonka ohella yleisimpiä pääntien malleja /
kauluksia ovat leveä ja kapea herrainkaulus.

Olen poiminut edellä kuvaamani todennäköisesti Chanelin vaatteissa esiintyvät
siluetit ja mittasuhteet taulukkoon 3. Kuviossa 12 puolestaan esitän ennusteessa kuvatut piirteet tyyliteltyinä asuina. Samalla havainnollistan 1950-luvun vaatemuodin kehityskaarta, jonka pohjalta loin ennusteen todennäköisesti toistuvista piirteistä.
Taulukko 3. Chanelin seuraavassa 1950-luvun uudessa tulemisessa esiintyvät piirteet.

Hameen tai mekon
helman siluetti
Hameen tai mekon
helman pituus
Vyötärön sijainti
Vyötärön ja yläosan
siluetti
Hihan pituus

Hihan siluetti
Takin miehustan
pituus
Pääntien syvyys tai
korkeus
Pääntien tai kauluksen
malli

Mekot
Suora, väljä
Leveä, kellotettu
Polven kohdalle
Polven alle
Polven yläpuolella
Vyötäröllä
Tyköistuva
T-paitahiha
Täyspitkä hiha
¾ pitkä hiha
Hihaton
Suora

Korkea
Avara
V-aukko
Pyöreä pääntie

Takit

Vyötäröllä
Tyköistuva
Suora
¾ pitkä hiha
Täyspitkä hiha

Suora
Lantiolla
Korkea
Pyöreä pääntie
Levä herrainkaulus
Kapea herrainkaulus

75

Kuvio 12. Chanelin tyylitelty ennuste.
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7.2 Diorin vaatteet seuraavassa tulemisessa
Diorin mekkojen helmat ovat seuraavassa 1950-luvun tulemisessa siluetiltaan
suoria ja väljiä, mutta leveitä ja kellotettuja helmoja esiintyy liki yhtä usein. Helma ulottuu juuri polven alle, se on ¾-pituinen tai täyspitkä. Mekkojen vyötäröt
ovat tyköistuvia ja sijaitsevat vyötäröllä. Hihattomia mekkoja esiintyy eniten,
mutta niiden ohella suorat t-paitahihat ja täyspitkät hihat ovat yleisiä. Mekkojen
pääntie ovat useammin avaria kuin korkeita. Pääntiet ovat pyöreitä, sydämenmuotoisia tai niissä esiintyy v-aukko.

Takkien miehustojen helmat ulottuvat lantiolle ja niiden vyötäröt sijaitsevat vyötäröllä ja ovat tyköistuvia. Hihat ovat enimmäkseen suoria ja täyspitkiä, mutta
toiseksi eniten esiintyy ¾-pituisia hihoja. Pääntiet ovat yleensä korkeita ja niissä
suositaan leveätä herrainkaulusta. Toiseksi eniten esiintyy pyöreätä pääntietä.

Olen koonnut edellä esittämäni todennäköisesti Diorin mekoissa ja takeissa
esiintyvät siluetit ja mittasuhteet taulukkoon 4. Kuviossa 13 havainnollistan
trendin kehityskaarta ja esitän ennusteessa kuvatut piirteet tyyliteltyinä.
Taulukko 4. Diorin seuraavassa 1950-luvun uudessa tulemisessa esiintyvät piirteet.

Hameen tai mekon
helman siluetti
Hameen tai mekon
helman pituus
Vyötärön sijainti
Vyötärön ja yläosan
siluetti
Hihan pituus

Hihan siluetti
Takin miehustan
pituus
Pääntien syvyys tai
korkeus
Pääntien tai kauluksen
malli

Mekot
Suora, väljä
Leveä, kellotettu
Polven alle
Täyspitkä
¾ pitkä
Vyötäröllä
Tyköistuva

Takit

Hihaton
T-paitahiha
Täyspitkä hiha
Suora

Täyspitkä hiha
¾ pitkä hiha

Avara
Korkea
Pyöreä
V-aukko
Sydämenmuotoinen

Korkea

Vyötäröllä
Tyköistuva

Suora
Lantiolla

Levä herrainkaulus
Pyöreä
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Kuvio 13. Diorin tyylitelty ennuste.
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7.3 Kertautuvat ajanhengen tekijät seuraavassa tulemisessa
Seuraavan 1950-luvun uuden tulemisen tuntumassa pelätään korostuneesti
maailmanloppua ja joko ydinsotaa tai ydinvoimaa. Talous takkuilee ja lakot ovat
tyypillisiä, mutta elpymisen merkkejä on jo ilmassa. Kulutusta avitetaan yleistyvillä ”pikavipeillä” tai niiden kaltaisilla luottojärjestelyillä.

Kauhu, jossa kuvataan maailmanloppua ja siitä selviytymistä on suosittu teema
sekä elokuvissa että televisiosarjoissa. Mediassa tarjotaan myös erilaisia yksityiskohtaisia selviytymisneuvoja tee se itse -ohjeiden muodossa. 1950-luvun
uudessa tulemisessa elokuvien rohkeat pioneerit kansoittavat tuntematonta
maata, sivistävät ”villejä” ja taistelevat vapauden ja demokratian puolesta kyseenalaistaen vallitsevia moraalisia uskomuksia. Nuorison äänitorveksi mahdollisesti erottuu avoimesti vallitsevia yhteiskunnallisia ongelmia käsittelevä elokuva. Kaikki viihde ei kuitenkaan ole synkkää, vaan myös hilpeät onnellisia tarinoita kertovat komediat ja tilannekomediasarjat ovat yleisiä ja pidettyjä.

Elokuvissa käsitelty uhka voi tulla ulkoa tai paljastua lähipiiristä ja näin on myös
todellisuudessa. Terrorismi tai uusi sen kaltainen ilmiö uhkaa länsimaalaisia arvoja ja demokratiaa. Uhka voi tulla joko ulkomailta tai suoraan naapurista. Yhteiskunnan turvallisuuden nimissä valtio jälleen kiristää valvontaansa, mikä johtaa sensuurin voimistumiseen. Terrorismi ja sensuuri herättävät kiivasta keskustelua vapaudesta ja tasa-arvosta. Yleisiksi keskusteluaiheiksi nousevat epäkohdat naisten ja vähemmistöjen tasa-arvossa. Näiden tiimoilta järjestetään myös
mielenosoituksia, joita tuodaan mediassa korostuneesti esille.

Tyypillisesti 1950-luvun uuden tulemisen uhka voi piileskellä myös joko omassa
jääkaapissa tai kotiapteekissa, sillä elintarvike- ja lääkeskandaalit ovat ajanhengelle ominaisia. Ne horjuttavat yhteiskunnan luottamusta heidän etujansa ajavia
ja valvovia tahoja kohtaan. Lisäksi voittamattomalta vaikuttavat taudit puhuttavat länsimaisia yhteiskuntia ja epätietoisuus lietsoo kauhua ja lisää väärien syytösten määrää.
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Olen koonnut 1950-luvun seuraavan tulemisen tuntumassa ja sen aikana esiintyvät ajanhengen tekijät taulukkoon 5. Näin pyrin tekemään edellä kuvatusta
ajanhengen ennusteessa nopeampilukuisen ja havainnollisen.
Taulukko 5. Seuraavassa 1950-luvun uudessa tulemisessa toistuvat ajanhengen tekijät.

Merkittävät
tapahtumat
ja ilmiöt








Elokuvien
keskeiset
teemat

 Kauhu, ulkoinen uhka vaarantaa yhteiskuntaa ja maailma uhkaa
tuhoutua.
 Draama, rohkeat pioneerit rakentavat uutta kotia tuntemattomassa ja taistelevat villejä vastaan.
 Draama, nuoret päähenkilöt kohtaavat yhteiskunnallisia ongelmia.
 Komedia, hilpeät komediat ja tilannekomediasarjat piristävät arkea onnellisilla tarinoilla.

Vallitsevat
ideaalit ja
asenteet








Terrorismi uhkaa demokratiaa.
Yksityiset kuluttajat ryhtyvät suojautumaan maailmanlopulta.
Valtiot kiristävät kansalaistensa valvontaa.
Talous takkuilee, mutta ilmassa on nousukauden merkkejä.
Kiivasta keskustelua naisten ja vähemmistöjen tasa-arvosta.
Elintarvike- ja lääkeskandaalit horjuttavat luottamusta etuja valvoviin tahoihin.

Demokratia vs. diktatuuri.
Maailmanlopun ja ydinsodan tai -voiman pelko.
Valtion sensuuri.
Osta nyt, maksa myöhemmin.
Tasa-arvon ja vapauden kaipuu.
Poliittisen johdon vilpittömyyden kyseenalaistaminen.
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8

Pohdintaa

Muodin ennakointi on ollut sekä haastavaa että antoisaa. Aihepiiri oli sen monipuolisuuden ja hajanaisuuden ansiosta vaikeasti hahmotettavissa, mutta Helsingin yliopiston lehtori Ritva Koskennurmi-Sivosen63 luentojen tarjoaman laajan
osaamisen innoittamana, uskalsin ottaa haasteen vastaan ja se kannatti. Tutkimalla aihepiiriä olen kerännyt itselleni osaamista, jota ei tässä laajuudessa opeteta missään kotimaisessa yliopistossa. Uskon, että tämä tietotaito auttaa minua
menestymään muodin kaupallistamisen parissa valmistumiseni jälkeen.

Oman työkalun kehittäminen ja kokeileminen pro gradu -tutkielmassa on ollut
työlästä, mutta onnistuin koostamaan eri teorioista ja metodeista toimivan sovelluksen, joka palveli tutkimustehtävääni. Gadamerin hermeneutiikka sopeutui lähestymistavaksi, sillä samalla vieraan että tutun tutkimusaiheen ansiosta pystyin ymmärtämään kvalitatiivisten sisällönanalyysien tuloksia syvällisemmin.
Hermeneuttisen kehän kautta kykenin puolestaan rytmittämään ymmärryksen
laajenemista ja luomaan kattavan sekä havainnollisen pohjan analyyseille ja
niiden tulkinnoille.

Kahden kvalitatiivisen sisällönanalyysin hyödyntäminenkin osoittautui oikeaksi
ratkaisuksi, sillä kumpikaan ei olisi yksin tarjonnut perusteellista kuvaa aineistoista. Tuomen ja Sarajärven (2013) esittelemä aineistolähtöinen sisällönanalyysi auttoi minua ryhmittämään ja poimimaan tutkimustehtävän kannalta olennaisen tiedon laajasta kirjallisesta aineistosta. Sisällönanalyyttinen kuvaanalyysi taas soveltui Chanelin ja Diorin kuvien tutkimiseen, koska sen avulla
pystyin järjestelmällisesti käsittelemään laajaa kuva-aineistoa ja laskennallisten
kaavioiden kautta kykenin täsmällisesti osoittamaan kuinka usein tietyt piirteet
esiintyivät aineistossa (Seppä, 2012, 216, 229).

Sisällönanalyysillä on kuitenkin omat haasteensa. Toinen tutkija ei nimittäin välttämättä päädy samoihin lopputuloksiin, koska kuvista ja ilmaisuista tehdyt tulkinnat perustuvat analyysin tekijän omaan ymmärrykseen; erilaiset ihmiset kat63

Koskennurmi-Sivonen jäi ansaitulle eläkkeelle vuoden 2015 keväällä.
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sovat samaa aineistoa eri tavoin ja muun muassa katsojan persoonallisuus, sukupuoli, havaintokyky ja koulutus vaikuttavat tulkintaan (Seppä, 2012, 230).
Tämä tietenkin vaikuttaa mittaustulosten toistettavuuteen, mutta kvalitatiivisessa
tutkimuksessa toistettavuus on voimakkaasti kritisoitu ideaali, jota tulee mieluummin arvioida tutkimuksen analyysin osalta (Anttila, 2005, 518; Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara, 1997, 216).
Sisällönanalyysin vahvuutena on kuitenkin se, että se tekee ”väkisin” näkyväksi,
millaisen päättelyn kautta juuri näihin johtopäätöksiin ja tutkimustuloksiin on tultu (Seppä, 2012, 229; Tuomi & Sarajärvi, 2013, 108). Tulokseni ovat siten objektiivisesti vahvistettavissa, koska tein sisällönanalyysien tiedon tuottamisen
prosessin näkyväksi esittelemällä hypoteesini, mittatikkuni, ydinkäsitteeni sekä
muut tulkintaa ohjaavat työkalut. Lisäksi havainnollistin sekä mittatikkuani että
tuloksiani erilaisten taulukoiden ja kuvioiden avulla, jotka mielestäni tekivät tulkinnoistani vielä paremmin hahmotettavia. Mielestäni tämä monipuolinen kuvaus antaa muille tutkijoille mahdollisuuden kriittisesti arvioida tutkielmani toteutusta ja johtopäätöksiä. Tarkka dokumentointi mahdollistaa myös sen, että tutkimus voitaisiin tarvittaessa toistaa.

Koin sisällönanalyysien täydentäneen hermeneuttista kehää, koska nekin kannustivat reflektiivisyyteen (Seppä, 2012, 229). Sisällönanalyysien avulla pystyin
myös rajaamaan kehän kierroksien aikana muovautuvan ymmärryksen fokuksen tulkintaa ohjaaviin tekijöihin. Nämä esiymmärryksen perusteella nimetyt tekijät tekivät tulkinnoista objektiivisia ja lisäsivät tulosten luotettavuutta, koska
niiden avulla voin selkeämmin osoittaa miten olen päätynyt tiettyyn lopputulokseen (Bell, 2004, 7).

Koostamani työkalun avulla sain vastaukset tutkimuskysymyksiini ja kykenin
tulkitsemaan, kuvailemaan ja ymmärtämään 1950-luvun uusissa tulemisissa piileviä ominaisuuksia ja ennakoimaan niitä. Tietyt ajanhengelle tyypilliset ja Chanelin ja Diorin 1950-luvun vaatteille tunnusomaiset piirteet selvästi toistuivat
kaikissa uusissa tulemisissa. Esimerkiksi maailmanlopun pelko, elintarvike- ja
lääkeskandaalit, suorat, väljät ja leveät, kellotetut hameen helmat, suorat hihat,
mekkojen ja takkien työistuvat vyötäröt sekä vyötäröiden sijainnit kertautuivat
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vuosina 1996 ja 2012. Näiden tuloksien valossa pystyn toteamaan, että tutkimuksen kohteena olevien muotitalojen ja ajanhengen tekijöiden toistoissa on
havaittavissa tietty logiikka, jonka onnistuin kartoittamaan valituilla tutkimusmenetelmillä.

Tuloksien perusteella luomani VSV-ennuste 1950-luvun seuraavasta tulemisesta on yhteneväinen Lowen ja Lowen (1989) tulosten osoittaman poreilu -teorian
kanssa, joka nojaa pistemäiseen aikakäsitykseen. Sen mukaan muodin kertautumisessa on olemassa tietty säännönmukaisuus, mutta uusi tuleminen ei ikinä
ole täysin samanlainen, koska aiemmasta tyylistä poikkeavia trendejä pulpahtaa
esiin sieltä täältä. Erityisesti tuloksissa kuvaamani hihan ja hameen helman pituuden variaatiot osoittavat uusien tulemisten olevan pikemminkin poreilua kuin
lineaarista, syklistä tai heilurimaista toistoa.

Nämä poikkeavat pulpahdukset ovat uskoakseni ainakin osaltaan syntyneet
kunkin vuosikymmenen johtavista trendeistä. Esimerkiksi polven yläpuolelle
ulottuva helman pituus ja täyspitkät helmat olivat 1990-luvulla kaikkein suosituimpia pituuksia ja siksi ne olivat yleisiä myös Chanelin ja Diorin vuoden 1995 /
1996 mallistoissa, vaikka ne poikkesivatkin 1950-luvulle tyypillisimmistä piirteistä. Tämän havainnon perusteella VSV-ennusteen vaatteiden piirteissä tulisi
huomioida myös seuraavan uuden tulemisen tienoilla suositut mittasuhteet. Näkemykseni nojaa Benjaminin (1991 a, 701) tiikerin loikka -teoriaan, jonka mukaan menneen ajan muoti on ladattava ”nykyhetkellä”, jotta se voisi jälleen olla
ajankohtainen.

Analyysissä paikantamani 1950-luvun tunnusomaisista vaatteiden piirteistä ja
ajanhengen tekijöistä poikkeavat piirteet myös vahvistavat Brannonin (2005,
105), Kimin ym. (2011, 5) ja Van de Peerin (2014, 322–323) tekemiä johtopäätöksiä, joiden mukaan uudet tulemiset eivät ole koskaan täysin identtisiä. Johtopäätökseni ovat myös yhteneviä Brenninkmeyerin (1963, 85) näkemysten kanssa, jonka mukaan saman muodin toistuminen osittain erilaisena on sekä osa
muodin historiallista jatkumoa että sen kehitystä. Mielestäni erilaisuus selittyy
myös sillä, että muoti on taidetta (Hollander, 1993, 311; Koskennurmi-Sivonen,
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2003 b, 135); taide kehittyy ja siksi mikään luova ilmaisu ei voi toistua täysin
samanlaisena.
Tässä tutkielmassa en voi nimetä tulevia ”nykyhetken kuplia”, koska nämä merkittävät muutostekijät voidaan havaita vasta lähempänä tapahtumaa. Mielestäni
yhdistämällä VSV-ennusteessa esitetyt vaatteiden tunnusomaiset piirteet ja nykyiset johtavat trendit, eli ”nykyhetken kuplat” voidaan saada vielä todennäköisempi kuva seuraavan tulemisen vaatteista. Olisi mielenkiintoista tutkia päteekö
havaintoni seuraavassa 1950-luvun uudessa tulemisessa ja voidaanko uuden
tulemisen kynnyksellä nimetä ”nykyhetken kuplat” ja onko niiden avulla mahdollista lisätä VSV-ennusteen todennäköisyyttä.

Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää ilmeneekö vaatteiden uusien tulemisten
tunnusomaisissa piirteissä korrelaatiota ja millaista ne mahdollisesti olisivat. En
tutkinut tätä näkökulmaa pro gradu -tutkielmassani, sillä VSV-ennusteen luomisprosessi olisi edellyttänyt, että olisin pohjustanut korreloivia piirteitä kuvien
lisäksi myös kirjallisuuden kautta. En onnistunut paikantamaan Chanelin ja Diorin vaatteiden mittasuhteiden ja siluettien vastaavuussuhdetta käsittelevää teosta tai tutkimusta, joten päätin olla analysoimatta tämänkaltaista kertautumista.
Tältä osin tutkielmani poikkeaa Richardsonin ja Kroeberin (1940) sekä Lowen ja
Lowen (1989) tutkimuksista, sillä he tutkivat mittasuhteiden välistä korrelaatiota.
Tulokseni kuitenkin vastaavat Youngin (1937) sekä Richardsonin ja Kroeberin
(1940) tulkintoja muodin lainalaisuuksista, sillä analyysini osoittivat tiettyjen piirteiden ja tekijöiden kertautuvan säännönmukaisesti.

Tutkielmani on ajankohtainen ja tarpeellinen kolmesta syystä. Ensinnäkin siksi,
että alaa tällä hetkellä hallitseva nopea muoti -ilmiö on luonut kasvavasti kysyntää uusille nopeasti tietoa tuottaville menetelmille. Muutoksen kiihtynyt tahti on
saanut ennen suositut pitkän aikavälin ennusteet64 vaikuttamaan epäluotettavilta tai peräti epärealistisilta. Tämän myötä ennakoijat ja ennusteiden käyttäjät

64

Ennusteet voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteisiin (short-term forecasting, long-term forecasting). Lyhyen aikavälin ennusteet ennustavat trendejä vuoden tai kahden päähän ja keskittyvät uusiin
tuotteisiin, erityisesti väriin, tekstiileihin ja tyyleihin. Pitkän aikavälin ennusteet suuntaavat vähintään viisi
vuotta tulevaisuuteen ja ne keskittyvät materiaaleissa, tuotannossa ja jälleenmyynnissä tapahtuviin muutoksiin. (Kim ym., 2011, 49.)
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ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan nykyisiä ennakoinnin menetelmiä. Nykyisillä
menetelmillä tuotettuja ennusteita on myös kritisoitu liian yleisiksi, mikä on luonut kysyntää yksityiskohtaista tietoa tuottaville ennusteille. Tarkemman ja yksilöllisemmän tiedon kysyntä johtuu ”epäluottamuksen” lisäksi myös yritysten
kasvavasta tarpeesta erikoistua menestyäkseen homogeenisillä ja globalisoituneilla markkinoilla. (Giertz-Mårtenson, 2006, 43–50.)

VSV-ennusteella pyrin vastaamaan alalla vallitsevaan spesifin tiedon kysyntään
ja siten täydentämään nykyisin menetelmin tuotettuja trendiennusteita. Pro gradu -tutkielmassani tarjoan alalle uutta työkalua ennusteen tekemiselle, jolla voidaan tuottaa nopeasti yksityiskohtaista tietoa yhden muodin vuosikymmen uusista tulemisista.

Tarkka rajaus vaatteisiin ja ajanhenkeen tekee näkökulmasta kuitenkin kapean
ja siksi VSV-ennuste tarvitsee rinnalleen muita spesifejä ennusteita. Ennusteeni
onkin tarkoitus yhdistää esimerkiksi kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja yrityksen
myynnistä tehtyihin ennusteisiin, jotta kaikki tekijät voidaan huomioida lopullisessa arviossa, jonka perusteella muodin kaupallistamisen parissa toimivat
ammattilaiset suunnittelevat hankintansa ja toimintansa.

Toiseksi vaatteiden, ajanhengen ja muodin uusien tulemisten tutkiminen on ollut
vähäistä, joten tutkielmani tukee muodin ennakoinnin tutkimukseen syntyneen
aukon täyttämistä. Annukka Heinonen (2012) kylläkin sivuutti vaatemuodin uusia tulemisia pro gradu -tutkielmassaan, jossa hän selvitti vuosien 2000 ja 2010
trendiennusteiden toteutumista Gloria-lehdessä kyseisinä vuosina. Heinonen ei
kuitenkaan osoittanut tiettyjen yksityiskohtien kuuluvan esimerkiksi 1950-luvulle
tai nimennyt toistuvia tekijöitä sen tarkemmin vaan totesi, että muun muassa
1950–1980-lukujen tyylien elementtejä on havaittavissa Gloria-lehdessä, eli hänen tutkimusaineistossaan. (Heinonen, 2012, 3, 62, 94.)

Omassa tutkielmassani keskityin nimenomaan osoittamaan tietylle aikakaudelle
tunnusomaisten piirteiden kertautuvan uusissa tulemisissa, jotta aikakauden
seuraavassa tulemisessa ilmeneviä yksityiskohtia voitaisiin paremmin ennakoida. Mielestäni tarkkojen toistuvien piirteiden tunteminen auttaa muodin ennakoi-
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jaa tunnistamaan kiihtyvän muodin muutoksen kohinasta seuraavaa 1950-luvun
kertautumista ennakoivia signaaleita, jonka ansiosta hän voi huomioida ne toiminnassaan hyvissä ajoin ennen muita.

Kolmanneksi näkemykseni vaatteen ennakoinnin tutkimuksen tarpeesta on linjassa Lidewij Edelkoortin, yhden maailman vaikutusvaltaisimman muodin ennakoijan tulkintojen kanssa. Tuoreimmissa ennusteissaan Edelkoort uskoo alan
keskittyvän tulevina vuosina ”unohtuneisiin” vaatteisiin. Samalla hän näkee couturen65 sekä räätälöityjen vaatteiden kysynnän kasvavan. (Edelkoort, 2015,
Fairsin, 2015 mukaan.) Täten vaatteiden yksityiskohtia ennustaville työkaluille
tulee olemaan kasvavissa määrin kysyntää.

Pro gradu -tutkielmani on ajan hermolla ja auttaa nostamaan ajankohtaisen
vaatteisiin liittyvän tulevaisuusajattelun osaksi käsityötieteellistä keskustelua.
Uskon, että tulevaisuusajattelu tulee pukuhistorian ja muodin prosessin ohella
olemaan yhä tärkeämpi osa käsityötiedettä ja sen ammattilaisten toimintaa sekä
koulutusta. Menestys ei ole todennäköistä ilman ennakoivaa suunnittelua, koska tieto tulevasta antaa aikaa valmistautua muutokseen ja tarjoaa keinon erottua kilpailijoista.

65

Couture on alalla vakiintunut käsite, jolla tarkoitetaan eri maiden tuottamaa huippumuotia, kun taas haute couture viittaa vain ranskalaiseen huippumuotiin.
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Liitteet
Liite 1 Aineiston keruu
Sisällönanalyysissä käyttämäni tutkimusaineisto koostui kuvista ja teksteistä.
Keräsin vaatteiden katsauksien kuva-aineiston kirjoista sekä museoiden ja muotilehtien internetsivuilta. Ajanhengen katsauksissa käyttämäni aineisto puolestaan koostui MMM -kirjojen teksteistä. Seuraavaksi esitän aineiston keruun yksityiskohtaisemmin ja lopuksi luettelen tutkimusaineiston lähteet.

Olen koonnut 1950-luvun kuva-aineiston ensisijaisesti museoiden sähköisistä
arkistoista ja kirjoista, koska aikakaudelta saatavilla olevista muotilehdistä ei
juuri löytynyt kuvia Chanelin ja Diorin vaatteista. Chanelin osalta kuvien kartoittaminen oli hyvin haasteellista, koska muotitalo oli tuohon aikaan vaikeuksissa
ja Coco Chanel esitti ensimmäisen toisen maailmansodan jälkeisen mallistonsa
vasta vuonna 1954. Kuvat Chanelin 1950-luvun mallistoista keräsin enimmäkseen seuraavien museoiden sähköisistä arkistoista: Museum at the Fashion
Institute of Technology, Victoria and Albert Museum ja Metropolitan Museum of
Art, mutta täydensin aineistoa vielä kirjojen kuvilla. Diorin 1950-luvun mallistojen
kuva-aineiston puolestaan kokosin ensisijaisesti Christian Diorin kotimuseon
sähköisestä arkistosta, mutta täydensin sitä kirjojen ja Museum at the Fashion
Institute of Technology:n sähköisen arkiston kuvilla.

Vuoden 1996 mallistojen kuvien kartoittaminen oli yllättäen vielä haasteellisempaa kuin 1950-luvun kuvien. Vuosien 1995 ja 1996 muotilehdistä ei löytynyt kuin
muutama kuva Chanelin ja Diorin mallistoista. Nähtävästi tuohon aikaan ei ollut
nykyään yleisiä muotiviikkonumeroita, joissa esitetään runsaasti kuvia mallistoista. Kummastakaan muotitalosta ei myös ole vielä julkaistu teoksia, joissa
käsiteltäisiin nimenomaan 1990-luvun muotia. Aika on mahdollisesti vielä niin
läheinen, ettei sen kaltaisille teoksille ole kysyntää. Toinen syy puuttuville teoksille voisi olla, että 1990-luku on vasta viime vuosina tullut ensi kertaa uudestaan muotiin. Museotkin pitävät 1990-lukua ilmeisesti liian tuoreena, koska heidän sähköisissä arkistoissaan ei ollut kuin pari kuvaa 1990-luvun mallistoista.

Onnistuin kuitenkin lopulta löytämään videoita vuoden 1995 / 1996 muotinäytöksistä ranskalaisesta videoportaallista nimeltä Dailymotion, jossa voi jakaa ja
jonne voi ladata videoita tunnetun YouTube:n tavoin. Varmistin videoissa esiintyvien mallistojen aitouden vertaamalla niissä esiintyviä vaatteita ajan muotilehtien kuviin. Dailymotion:ssa oli vain videoita prêt-à-porter-mallistoista66, joten
vuoden 1996 aineisto perustui valmisvaatemallistojen kuviin. Tallensin videoissa esiintyvät vaatteet kuviksi ottamalla tietokoneella kuvankaappauksia. Samalla numeroin asut juoksevasti, jotta pystyin hahmottamaan asujen määrän. Chanelin ja Diorin mallistoissa oli yli sata asua sesonkia kohti.

Vuoden 2012 aineisto oli puolestaan helposti saatavilla Vogue-lehden internetsivuilta, jonne on arkistoitu kuvia tunnettujen muotitalojen mallistoista vuodesta
2002 lähtien. Sivustolla on myös satunnaisesti kuvia vuosien 1991–2001 mallistoista, muttei kuvia Chanelin tai Diorin vuoden 1995 / 1996 mallistoista. Numeroin ja tallensin vuoden 2011 / 2012 kevät–kesä- ja syksy–talvi-mallistojen kuvat
tietokoneelle. Päätin tallentaa vain prêt-à-porter-mallistojen kuvia, koska ne olisivat vertailukelpoisia vuoden 1996 aineiston kanssa. Chanelin ja Diorin vuoden
2011 / 2012 mallistoissa oli noin 50–80 asua sesonkia kohti.

1950-luvun ajanhengen tulkitsemiseen käyttämäni tekstit keräsin vuosia 1950–
1959, 1995, 1996, 2011 ja 2012 käsittelevistä MMM -kirjoista. Kasasin aineistoa
MMM 1951–1960 -kirjojen osioista: uutiskatsaus, suurpolitiikka ja elokuvataide,
MMM1996 ja 1997 -kirjojen osioista: uutiskatsaus, maailmanpolitiikka sekä kulttuuri ja vapaa-aika ja MMM 2012 ja 2013 -kirjojen osioista: uutiskatsaus, ulkomaat ja kulttuuri. Lukiessani teoksia kirjoitin 1950-luvulle tyypillisiä ajanhengen
tekijöitä muistiin ja kokosin tekstit vuosikohtaisiin taulukoihin. Näissä listatut tekijät perustuivat esiymmärryksen kierroksella muodostettuun käsitykseen. Taulukoiden muistiinpanot toimivat ajanhengen katsauksissa tehtävän sisällönanalyysin pohjana.

66

Muistakaan lähteistä ei ollut saatavilla kuvia tai videoita molempien muotitalojen haute couture mallistoista.
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