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1 Johdanto

Ensimmäinen tutustumiskäyntini Helsingin yliopistomuseon pukukokoelmiin pari vuotta 

sitten koitui kohtalokseni. Pääsin tutustumaan museon pukuihin ja kuulin, että museolle oli 

juuri lahjoitettu hääpukuja, jotka olivat kuuluneet yhden perheen kolmen sukupolven 

morsiamille. Jostain syystä ajatus näistä puvuista, niiden tuntemattomista entisistä 

omistajista sekä siitä pitkästä ajanjaksosta 1900-luvulla, jonka aikana he olivat pukuja 

hääpäivänään käyttäneet, rupesi tavattomasti kiehtomaan mieltäni. Vierailun aikaan pro 

gradu -tutkielman tekeminen ei ollut kuitenkaan ajankohtaista, joten minun ei auttanut muu 

kuin jatkaa opintojani ja toivoa, että puvut odottaisivat minua museon varaston 

pahvilaatikoissa. Kun sitten oli aika aloittaa tutkielman teko, kerroin yliopistonlehtori 

Ritva Koskennurmi-Sivoselle, miten olin pari vuotta aikaisemmin innostunut hänen 

kertomastaan hääpukulahjoituksesta ja miten toivoin voivani perehtyä siihen pro gradu 

-tutkielmassani. Puvut olivat saaneet olla rauhassa museossa, ja kun sitten sain kuin sainkin 

luvan niiden käyttöön, oli seuraavaksi pohdittava, miten ja minkälaisesta näkökulmasta 

yhden perheen kolmen sukupolven hääpukuja sekä niihin liittyviä elämänkertatietoja 

kannattaisi tutkia. Mielestäni tämä aika ainutlaatuinen aineisto muodosti mielenkiintoisen 

tapauksen, joka edellytti hyvin perusteltua ja kiinnostavaa lähestymistapaa. 

Mielenkiintoisia virikkeitä ja ajatuksia pukujen analysointiin antoi 2000-luvun alussa 

virinnyt keskustelu suomalaisesta yhteiskunnasta ja yhteiskuntaluokista, jota herättelivät 

muun muassa Jani Erola toimittamallaan kirjalla Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat  

2000-luvun Suomessa sekä Katriina Järvinen ja Laura Kolbe kirjallaan Luokkaretkellä  

hyvinvointiyhteiskunnassa. Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Itseäni 

yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat paljon, ja savolaisten pienviljelijöiden akateemisena 

kaupunkilaislapsenlapsena ja suvun ensimmäisen ylioppilaan lapsena olen saanut tietoa ja 

kokemustakin niin yhteiskuntaluokkien olemassaolosta ja suomalaisen yhteiskunnan 

muuttumisesta kuin yhteiskunnallisesta luokkaretkeilystä. 

Yhteiskunnallisella keskustelulla tai omalla yhteiskunnallisella kiinnostuksellani voisi 

äkkiseltään ajatella olevan vähän tekemistä hääpukujen kanssa. Muoti- ja 

pukeutumiskirjallisuuteen ja elävään elämään perehdyttyäni olen kuitenkin huomannut ja 

oppinut, että pukeutumisella voi olla myös selvä yhteiskunnallinen motiivi. Kun 
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lukemassani kirjallisuudessa vielä esiteltiin sosiologian alalla klassikoksi nousseen 

ranskalaisen sosiologi Pierre Bourdieun tutkimuksia, joissa tarkastellaan 

yhteiskuntaryhmien välisiä eroja ja erottautumista kulttuurierojen, kuten esim. koulutuksen 

tason, kulttuurituotteiden, elämäntyylin ja maun, perusteella, alkoi tutkielmani näkökulma 

hahmottua. Halusin käsityötieteellis-sosiologisen näkökulman avulla selvittää, miten 

pukulahjoituksen tehneen Similä-Palosuon perheen neljä morsianta olivat pukeutuneet 

häihinsä vuosina 1908, 1940, 1967 ja 1975 ja minkälaiset tekijät olivat vaikuttaneet heidän 

hääpukuvalintoihinsa ja avioitumistapaansa eri vuosikymmeninä. 

  

Tutkielman käsityötieteellinen näkökulma keskittyy hääpukujen ja -asusteiden olemuksen 

ja valmistuksen analysointiin ja sosiologinen näkökulma tarkastelee morsianten 

hääpukeutumiseen ja avioitumiseen liittyvää toimintaa Bourdieun käsitteiden habitus, 

kenttä ja pääomat avulla. Habitus –  ihmisen toimintaa jäsentävä mekanismi, joka vaikuttaa 

toimijoiden sisältä olematta kuitenkaan tiukasti yksilöllinen tai täysin käyttäytymistä 

määräävä1  – tarjoaa kiinnostavan lähtökohdan tarkastella hääpukeutumista. Sen avulla on 

mahdollista analysoida sitä, miten erilaiset ulkoiset tekijät ja rakenteet, kuten esim. perhe 

ja yhteiskuntaluokka, sekä morsianten oma toiminta vaikuttavat pukeutumiseen. Similä-

Palosuon perheen morsianten hääpukeutumista ja avioitumista tarkastellaan kolmen 

sukupolven ja liki 70 vuoden ajan. Tämä tarjoaa mahdollisuuden analysoida morsianten 

habituksen ilmenemistä hääpukeutumisessa sukupolvien ketjuna 1900-luvun 

suomalaisessa, useita muutoksia ja mullistuksia läpikäyneessä yhteiskunnassa. 

Tutkielman käsityötieteellis-sosiologisen näkökulman ja kolme sukupolvea kattavan 

aineiston avulla voikin olla mahdollista saada uutta mielenkiintoista tietoa 

hääpukeutumisesta.

Tutkimuksen aineisto koostuu morsianten hääpuvuista täydennettynä 1900-luvun alun 

aikaisilla vaatteilla, perheen valokuvista ja muistelmista sekä nuorimpien morsianten 

teemahaastatteluista. Muistelmien ja haastattelujen analysointiin hyödynnetään laadullista 

sisällönanalyysiä ja pukujen analysointiin pukututkimuksen periaatteita. Tavoitteena on 

luoda tarkka ja monipuolinen kuvaus hääpuvuista sekä morsianten habituksen 

muodostumisesta ja habituksen yhteydestä hääpukeutumiseen ja avioitumiseen. Näiden 

tietojen avulla pyritään luomaan kestävä ja pätevä tulkinta Similä-Palosuon perheen 

morsianten toiminnasta heidän avioituessaan.   

1 Bourdieu & Wacquant 1995, 38.
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2 Tutkimuksen tavoite sekä erilaiset näkökulmat

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten kolmisukupolvisen Similä-Palosuon perheen 

neljä morsianta ovat 1900-luvun eri vuosikymmeninä pukeutuneet häihinsä sekä millä 

tavalla he ovat avioituneet. Tätä toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan 

käsityötieteen sekä sosiologian näkökulmista (Piirros 1). Kokonaisuutena tämän 

käsityötieteellis-sosiologisen tarkastelun tavoitteena on tarkastella ja analysoida 

morsianten hääpukeutumista monipuolisesti ja syvällisesti sekä luoda siitä ehjä ja 

uskottava tulkinta.

Sosiologia – ja tässä tutkimuksessa myös käsityötiede – kietoutuu luontaisesti myös 
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Piirros 1: Tutkimuksen viitekehys
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historiatieteeseen2, koska tutkimuksessa tarkastellaan erilaisen muistitiedon ja 

dokumenttien avulla perheen ja morsianten elämää ja avioitumista viime vuosisadalla. 

Tutkimuksen erilaisia näkökulmia ei siis voida erottaa toisistaan, sillä ne limittyvät monilla 

tavoin toisiinsa. Tämä ilmenee myös tutkimuksen teoreettisessa osassa siten, että vaikka 

periaatteessa tarkastelen tutkimuksen käsityötieteellisiä ja sosiologisia näkökulmia omissa 

kappaleissaan, niiden sisällöt limittyvät väistämättä toisiinsa. Monitieteisen, eri 

näkökulmia yhdistelevän tarkastelun tavoitteena on monipuolinen ja elävä kuva 

tutkimuskohteesta. 

2.1 Käsityötieteellinen kiinnostus hääpukeutumiseen

Käsityötieteellinen kiinnostus hääpukeutumiseen ja avioitumiseen kohdistuu hääpuvuissa 

tapahtuneisiin muutoksiin 1900-luvulla, tutkimuksen morsianten hääpukujen olemukseen, 

sekä hääpukujen valmistukseen, jota pyrin vanhimpien pukujen osalta valottamaan 

aikakauden pukuompelukirjallisuuden avulla. En kuitenkaan tarkastele hääpukuja ja 

avioitumista sekä niissä tapahtuneita muutoksia koko 1900-luvun ajalta vaan keskityn 

niihin vuosikymmeniin ja vuosiin, jolloin Similä-Palosuon perheen morsiamet avioituivat. 

Syventääkseni hääpukujen käsityötieteellistä tarkastelua käyn lisäksi lyhyesti läpi naisen 

yhteiskunnallisen aseman sekä avioitumistapojen muuttumista sekä pukeutumiskulttuurissa 

ja -muodissa tapahtuneita muutoksia 1900-luvulla. Tämä tarkastelu on mielestäni 

tarpeellinen ja mielenkiintoinen, sillä voidaan olettaa, että muutokset sekä naisen asemassa 

ja elämässä että yleisesti pukeutumiskulttuurissa ja muodissa kietoutuvat eri tavoin naisten 

avioitumiseen ja hääpukeutumiseen.

Aikaisemmat hääpukeutumista tarkastellet käsityötieteelliset pro gradu -tutkielmat ovat 

selvittäneet morsiuspuvun valintaan liittyviä tekijöitä 1930−90-luvuilla3, hääpukuun 

liitettyjä asenteita ja käsityksiä 1990-luvulla4, perinteen ja muodin vaikutusta suomalaiseen 

1920−1980-lukujen morsiuspukuun5, parisuhteensa naisen kanssa rekisteröivien naisten 

hääpukeutumistyylejä6 sekä 2000-luvun morsiuspukujen hankintaa ja häiden jälkeistä 

2 Saaristo & Jokinen 2004, 28–29.
3 Karppanen 1992.
4 Lehtola 1993.
5 Välisalo 2005.
6 Etula 2007.
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käyttöä7. Hääpukuihin liittyvät käsityötieteelliset opinnäytetyöt ovat siis olleet 

kiinnostuneita hääpukujen 1900-luvun historiasta tai nykyajan hääpukuihin liittyvistä 

tekijöistä. Välisalo (2005) selvitti muodin ja perinteen vaikutusta hääpukeutumiseen, ja 

vaikka tämän tutkimuksen aikajänne on melkein sama kuin tässä tutkimuksessa, 

tarkastelemme hääpukuja erilaisesta näkökulmasta ja erilaisen aineiston avulla. Välisalon 

valokuva-aineiston ja hääpukujen yleistarkastelun sijaan tämän tutkimuksen aineistona on 

kolmisukupolvisen perheen morsianten puvut sekä perheen erilainen muistitieto, ja tämän 

aineiston avulla minulla on mahdollisuus monipuolisesti ja eri näkökulmia yhdistäen 

tarkastella morsianten hääpukeutumiseen vaikuttaneita tekijöitä.

2.2 Miksi myös sosiologinen näkökulma?

Pyrkimykseni tarkastella hääpukeutumista myös sosiologisesta näkökulmasta on mielestäni 

kiinnostava ja perusteltukin, sillä pukeutumista ja muotia on sosiologiassa –  tieteessä, 

jonka tehtävänä on ihmisen ja ihmisen sosiaalisen käyttäytymisen tutkiminen8 –  tarkasteltu 

kohtalaisen vähän. Kaiserin (1998) mukaan sosiologit ja ekonomistit olivat yhteiskuntien 

teollistumisen ja kaupungistumisen myötä tosin alkaneet kiinnostua siitä, minkälainen 

vaikutus teollistumisella on pukeutumiseen, muodin muuttumiseen ja leviämiseen sekä 

yhteiskunnan luokkarakenteisiin9. Pukeutumista ja muotia tutkineita sosiologeja olikin 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa pari, usein pukeutumis- ja muotikirjallisuudessakin 

siteeratut Thorstein Veblen ja Georg Simmel10. Veblenin kehittämän ja klassikoksi 

nousseen teorian mukaan naisten ylellisen kallis muoti selittyi uuden yhteiskuntaluokan, 

amerikkalaisen rikkaan porvariston halulla osoittaa varallisuuttaan ja korkeaa 

yhteiskunnallista asemaansa11. Myös Simmel piti pukeutumismuotia luokkamuotina, joka 

leviää yhteiskunnan ylemmistä kerroksista alempiin, vaikka muotia luotiin aktiivisesti 

myös luokkahierarkian keskikerroksissa12. Veblenin ja Simmelin mukaan muoti syntyi 

yhteiskunnallisen eliitin keskuudessa ja sen nopea muuttuminen perustui alempien 

yhteiskuntaluokkien haluun jäljitellä eliitin pukeutumista. Kun alemmat luokat olivat 

omaksuneet yläluokalta jäljitellyn tyylin, yläluokan oli jälleen muutettava tyyliään 

7 Koponen 2010.
8 Saaristo & Jokinen 2004, 14.
9 Kaiser 1998, 13.
10  ks. esim. Kaiser 1998, 14; Entwistle 2000, 59.
11 Entwistle 2000, 59.
12 Saaristo & Jokinen 2004, 172.
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erottautuakseen muista.13 Teoria muodin valumisesta ylhäältä alaspäin on Entwistlen 

(2000) mukaan kuitenkin liian yksinkertainen, sillä se sekoittaa toisiinsa seuraukset ja 

aikomukset; muodikas pukeutuminen ei ehkä ilmaisekaan yksilön halua olla samanlainen 

kuin ”parempansa” vaan mahdollisesti jotain muuta14. Teoria korostaa myös liikaa 

yläluokan roolia muodin leviämisprosessin aloittajina sillä yläluokka voi suhtautua muotiin 

myös välinpitämättömästi15. Cranen (2000) mukaan länsimaissa pukeutumismuodin 

pääasiallinen leviämistapa oli kuitenkin jäljittelyteorian mukainen aina 1960-luvulle asti16.

Pukeutumista ja koristautumista on pyritty selittämään myös erilaisten 

sosiaalipsykologisten tai antropologisten teorioiden avulla17, ja pukeutumismuodista ja sen 

nopeasta muuttumisesta on myös esitetty useita erilaisia teorioita18. Nämä teoriat eivät 

Cranen (2000) mukaan pysty kuitenkaan selittämään pukeutumista ja muotia, sillä ne eivät 

tunnista pukeutumista toiminnaksi, johon vaikuttavat useat erilaiset sosiaaliset tekijät kuten 

esim. yhteiskuntaluokka, rotu ja sukupuoli sekä yksilö itse19. Yksi mielenkiintoinen 

pukeutumisen sosiaalipsykologinen tarkastelutapa on symbolinen vuorovaikutus 

-näkökulma, jonka huomio kohdistuu siihen, mitä merkityksiä pukeutumiseen liittyy, miten 

nämä merkitykset muuttuvat pukeutumisen muuttuessa ja miten ihmiset reagoivat ja 

luottavat niihin keskinäisessä kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa20.   

Se, että sosiologian klassinen perinne ei ole laajasti tunnustanut pukeutumisen merkitystä, 

johtuu Entwistlen (2000) mukaan suureksi osaksi siitä, että se ei ole huomioinut 

ihmisruumista; ihmisen ruumiillisuutta ja ruumiin toimintoja, kuten pukeutumista21. 

Cranen (2000) mukaan sosiologiassa on vasta viime aikoina alettu ymmärtää, miten suuri 

vaikutus ihmisten valmistamilla esineillä, kuten vaatteilla, on ihmisten sosiaaliseen 

13 Entwistle 2000, 62.
14 Entwistle 2000, 221.
15 Crane 2000, 7.
16 Crane 2000, 14.
17 Säädyllisyysteoria: ihmiset pukeutuvat peittääkseen ruumiinsa; säädyttömyysteoria: ihmiset pukeutuvat 

korostaakseen seksuaalista kiinnostavuuttaan; koristautumisteoria: ihmiset pukeutuvat koristautuakseen ja 
näyttääkseen viehättäviltä ja kauniilta; suojautumisteoria: ihminen suojautuu luonnonvoimia, eläimiä ja 
yliluonnollisia voimia vastaan. (Crane 2000, 57–58; Kaiser 1998, 15, 16, 17)

18 Ajanhenkiteoria: pukeutumismuoti reagoi yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin; erogeenisten 
alueiden vaihtamisteoria: naisten pukeutumisen tärkein tehtävä on kohentaa heidän seksuaalista 
viehättävyyttään miesten silmissä; teoriat, joiden mukaan pukeutuminen ja muoti toimivat 
kommunikaation ja itseilmaisun välineenä. (Crane 2000, 63, 64; Entwistle 2000, 63, 64, 73–74)

19 Crane 2000, 65.
20 Kaiser 1998, 15, 16, 17, 23, 26–27.
21 Entwistle 2000, 9.
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toimintaan ja käsityksiin22. Sosiologinen pukeutumiskirjallisuus on kuitenkin vielä vähäistä 

tämän tieteenalan muuhun kirjallisuuteen verrattuna23. Itse kiinnostuin hääpukujen 

sosiologisesta näkökulmasta perehtyessäni tutkielmaani varten pukeutumis- ja 

muotikirjallisuuteen. Kirjallisuudessa esiteltiin sosiologi Pierre Bourdieun (1930–2002) 

kehittämiä käsitteitä, jotka tuntuivat erityisen hyvin sopivan kolmisukupolvisen Similä-

Palosuon perheen hääpukeutumisen tutkimiseen.  

2.3 Bourdieun käsitteet sekä niiden soveltaminen hääpukeutumiseen
 

Bourdieun ajattelu ja teoriat käsitteineen ovat osa kehittyneiden yhteiskuntien luokkajakoa 

koskevaa tutkimusta. Yksi luokkatutkimuksen tavoitteista on selvittää, miten 

yhteiskunnassa ilmenevä käyttäytyminen ja sen erot eri ryhmissä kytkeytyvät toisiinsa ja 

muuhun yhteiskunnalliseen elämään.24 Bourdieu edustaa luokkatutkimuksessa 

tarkastelutapaa, joka painottaa kulttuurieroja eri yhteiskuntaryhmien välillä. Hän on 

tutkimuksillaan selvittänyt, miten erilaiset kulttuuriset käytännöt, tiedot ja taidot, jotka 

hankitaan lapsuudessa kotona ja koulussa, osallistuvat olemassa olevan sosiaalisen 

luokkarakenteen ylläpitämiseen.25 Muita luokkatutkimuksen tarkastelutapoja ovat 

marxilainen yhteiskunta-analyysi, joka korostaa taloudellisten suhteiden merkitystä 

yhteiskuntaluokkien muodostumisessa sekä uusweberiläinen tutkimussuunta, jossa 

korostuvat yksilöiden ja ryhmien erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet26. Tapa 

tarkastella yhteiskuntaryhmien välisiä eroja kulttuurierojen, kuten esim. koulutuksen tason 

tai kulttuurituotteiden, elämäntyylin ja maun, perusteella on uudempi kuin muut edellä 

mainitut tavat, ja se on Alestalon (1990) mukaan keskittynyt ylä- ja keskiluokkien 

tutkimukseen27. Sinänsä yhteiskuntaluokat ovat käsitteinä moniulotteisia eikä niiden 

määrittelemisestä tai nimeämisestä olla yksimielisiä28. Tässä tutkimuksessa luokkien 

nimeäminen ja käyttö ei olekaan tärkeää vaan kiinnostus kohdistuu Bourdieun käsitteiden 

käyttöön.

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Bourdieun kehittämään käytännön teoriaan liittyviä 

22 Crane 2000, 2.
23 Entwistle 2000, 9.
24 Alestalo 1990, 210.
25 Crane 2000, 7.
26 Alestalo 1990, 210–211.
27 Alestalo 1990, 211; Saaristo & Jokinen 2004, 170.
28 Jokinen & Saaristo 2002, 91.

7



käsitteitä habitus, kenttä ja pääomat. Purhosen, Rahkosen ja Roosin (2006) mukaan 

näiden käsitteiden ensisijainen tehtävä on toimia käsitteellisinä työkaluina analysoitaessa 

konkreettisia kokemusperäisiä ilmiöitä29. Koska Similä-Palosuon perheen naisten 

hääpukeutumista ja avioitumista analysoidaan sekä näitä aihepiirejä käsittelevän 

tutkimustiedon että heidän omien kokemuksiensa ja muistitiedon avulla, soveltunevat 

Bourdieun käsitteet tutkimusaineiston tarkasteluun ja analysointiin hyvin. Myös Entwistlen 

(2000) mielestä käsitteet tarjoavat hyvän tavan tarkastella ruumiillisuutta ja pukeutumista, 

sillä habitus-käsitteen avulla on mahdollista analysoida pukeutumista tarkastelemalla, 

miten erilaiset ulkoiset tekijät sekä yksilön oma toiminta yhdessä vaikuttavat siihen30. 

Seuraavaksi tarkastelen Bourdieun käsitteitä habitus, kenttä ja pääomat sekä habitukseen 

liittyvää maku -käsitettä ja näiden käsitteiden soveltamista tutkimuksessani. Esittelen myös 

lyhyesti Roosin (1990) elämäntapatutkimusta, jossa näitä käsitteitä on sovellettu 

suomalaiseen aineistoon. 

2.3.1 Habitus

Habitus on kuin järjestelmä tai mekanismi, joka kokoaa yhteen yksilön elämänhistoriaan 

sisältyviä kokemuksia ja jonka kautta erilaisiin asioihin liittyvät merkitykset sisäistetään ja 

ruumiillistetaan. Habitus ilmentää kulttuurin ja aina tietyn yhteiskuntaryhmän kulttuurin 

rakentumista yksilössä – kuitenkin niin, että habituksesta vain osa on tiedostettua ja 

rationaalista.31 Habitus on siis yhteydessä yksilön luokka-asemaan siten, että kukin 

yhteiskuntaluokka koostuu ihmisistä, joilla on samantapainen habitus yksilöllisine 

eroineen, ja habitusta voidaan pitää sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä asiana32. Vaikka 

yksilön habitus asettaakin kohtalaisen pysyvät raamit yksilön toiminnalle, se sisältää siis 

myös mahdollisuuden käyttäytymistä säätelevien rakenteiden yksilölliseen varioimiseen33 

eli yksilö on aina myös aktiivinen, omia päätöksiään tekevä ihminen – tai morsian. Habitus 

on strukturoiva mekanismi, joka vaikuttaa toimijoiden sisältä olematta kuitenkaan tiukasti  

yksilöllinen tai täysin käyttäytymistä määräävä34. 

29 Purhonen, Rahkonen & Roos 2006, 16–17.
30 Entwistle 2000, 36.
31 Bourdieu & Wacquant 1995, 33, 37, 171; Saaristo & Jokinen 2004, 175–176.
32 Bourdieu 1984, 101; Saaristo & Jokinen 2004, 175.
33 Saaristo & Jokinen 2004, 176.
34 Bourdieu & Wacquant 1995, 38.
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Edellä mainituilla, ihmisten toimintaa säätelevillä rakenteilla voidaan  tarkoittaa 

yhteiskunnan taloudellisia, poliittisia, kulttuurisia ja sosiaalisia rakenteita ja järjestelmiä, 

jotka toisaalta rajoittavat yksilöiden toimintaa mutta myös luovat yksilöille 

mahdollisuuksia tahtoa, tehdä yksilöllisiä ratkaisuja ja toimia luovasti35. Tässä 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita näistä rakenteista erityisesti perheen tasolla. Perhe – 

tärkeä instituutio yksilön ja yhteiskunnan välillä – on yleensä se paikka, jossa tapahtuu 

yksilön primaarisosialisaatio eli normien ja arvojen opettaminen36.

 

Koska ruumiillisuus on tärkeä osa habitusta, on habitus on eräässä mielessä ihmisen koko 

olemisen tapa eli se, miten hän itseään kantaa37. Ihmisten yhteiskunnallista asemaa 

ilmennetään ja uusinnetaan ruumiillisen olemuksen ja hallinnan kautta; ihmisten eri 

tavoilla kävellä, puhua, olla, elehtiä ja pukeutua. Esimerkiksi mieltymys kalliisiin 

tekstiilimateriaaleihin kertoo ihmisen mausta ja mieltymyksistä ja myös yhteiskunnallisesta 

asemasta, ja niiden avulla voidaan pyrkiä erottautumaan muista.38  

Ruumiillisuus tai se tapa, miten ihminen ilmentää itseään olemuksellaan on tämän 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen asia. Voidaan ajatella, että avioituminen ainakin 

kirkollisena tapahtumana edellyttää avioituvilta tietynlaista habitusta eli tiettyä 

pukeutumistyyliä, -laatua ja -makua sekä tapoja ja elämänarvoja. Varsinkin morsiamet, 

joihin kiinnitetään häissä huomattavasti enemmän huomiota kuin sulhasiin39 ja joiden 

hääpukeutuminen on toiminut myös seksuaalisuuden symbolina40, joutuvat todennäköisesti 

miehiä enemmän miettimään, miten avioituessaan ilmaisevat itseään ja naiseuttaan. Tätä 

pohdintaa ohjaa osittain morsianten habitukseen sisäistyneet merkitykset ja kulttuuri mutta 

toisaalta se on myös heidän omaa tietoista toimintaansa. 

Habitukseen liittyy myös maku-käsite. Erilaisiin kulttuurisiin käytänteisiin ja 

kulttuurituotteisiin liittyvistä makukysymyksistä sekä siitä, kuka saa ja kykenee 

määrittelemään sen, mitä on hyvä maku, on kiistelty pitkään41. Hyvän maun ovat yleensä 

määritelleet hallitsevien sosiaaliryhmien kulttuurista pääomaa omaavat ihmiset, joiden 

35 Saaristo & Jokinen 2004, 144–145.
36 Saaristo & Jokinen 2004, 78, 79, 94, 96.
37 Saaristo & Jokinen 2004, 176.
38 Entwistle 2000, 50–51.
39 Ks. esim. Lehto 2001, 114.
40 Foster & Johnson 2003, 2; Franck 2001, 9; Kaivola 1995, 44; Lehto 2001, 104.
41 Bourdieu 1984, 2–68, Saariston & Jokisen 2004, 179 mukaan.
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makua ja makutottumuksia niihin liitettyine moraalisine ja sosiaalisine arvoineen on 

pidetty oikeana42. Elias (1982) on esimerkiksi osoittanut, miten erilaisten tapojen ja 

käyttäytymisen kultivoituminen ja sivistyminen käynnistyi yläluokassa, josta se vähitellen 

levisi yläluokkaa jäljittelevään porvaristoon sekä muihin yhteiskuntaryhmiin43. 

Keskiluokalla on siis pyrkimys jäljitellä hallitsevaa makua erottautuakseen joukosta, mutta 

ryhmän sisällä käydään myös hyvän maun määrittelykamppailua, kun taas työväenluokka 

enemmänkin jättäytyy kulttuurisen taistelun ulkopuolelle44. Toisaalta keskiluokan ja 

alempien luokkien sosiaalinen tausta ja kulttuuriset tavat ja tietämyksen taso estävät sen, 

että ne voisivat täydellisesti omaksua yläluokan maun ja mieltymykset45. Nämä 

yhteiskunnallisten ryhmien väliset ja sisäisetkin makuun liittyvät erottautumiset, joita voi 

löytää esimerkiksi pukeutumisen, ruoan, taiteen tai urheilun kentillä, ovat olennainen osa 

Bourdieun tarkoittamaa kulttuurista luokkataistelua46. Bourdieun (1984) mukaan 

pukeutumiseen, sisustamiseen ja ruokaan liittyvät mieltymykset ja tieto perustuvat 

varhaiseen, lapsuuden aikaiseen oppimiseen, joka ei ole tietoisen opettamisen tulosta vaan 

lapsuuden erilaisten kokemusten myötä omaksuttua47. Tämän tutkimuksen kannalta on 

kiinnostavaa, että myös hääpukeutumiseen liittyvät, lapsuudessa omaksutut 

makutottumukset sekä niihin liitetyt moraaliset ja sosiaaliset arvot voivat toimia yksilön tai 

ryhmän vallan välineenä ja erottautumiskeinona. 

Vaikka Cranen (2000) mielestä Bourdieun käsitteiden avulla voidaan selittää, miksi 

yhteiskuntaluokat ja sosiaaliset rakenteet uusiintuvat kulttuurisesti, yhtä hyvin ne eivät 

pysty selittämään, miten ihmiset reagoivat sosiaalisiin muutoksiin. Bourdieu painottaa 

kodin ja koulutuksen merkitystä kulttuurisen tietämyksen hankkimisessa, mikä viittaa 

Cranen mielestä siihen, että tämä tietämys sekä kulttuurinen maku muuttuvat suhteellisen 

hitaasti. Jatkuva kamppailu sosiaalisista asemista ja paremmuudesta, jota käydään 

kulttuurisen tietämyksen ja taitojen avulla, voi johtaa siis ennemminkin sosiaalisen 

rakenteen vakauteen kuin sen muuttumiseen.48 Tämä on kiinnostavaa tutkimukseni 

ajankohdan kannalta, sillä 1900-luvulla yhteiskunnalliset ja taloudelliset rakenteet sekä 

pukeutumiskulttuuri ja -muoti ovat muuttuneet niin Suomessa kuin muualla maailmassa49. 

42 Crane 2000, 7; Saaristo & Jokinen 2004, 179.
43 Ks. esim. Elias 1982, 100–101.
44 Saaristo & Jokinen 2004, 179–180.
45 Bourdieu 1984, 318–328, 372–385, Crane 2000, 7; Saaristo & Jokinen 2004, 179–180.
46 Bourdieu 1984, 66–79; Saaristo & Jokinen 2004, 179–180.
47 Bourdieu 1984, 78–79.
48 Crane 2000, 8.
49 Crane 2000, 3–5.

10



Kaiken kaikkiaan Bourdieun habitus vaikuttaa mielenkiintoiselta käsitteeltä, jonka avulla 

hääpukeutumista voidaan tarkastella. Entwistlen (2000) mukaan pukeutumista ei voida 

ymmärtää tutkimalla vain muotia käsitteleviä tekstejä tai kuvia vaan lisäksi on otettava 

huomioon ihmisten omat pukeutumismieltymykset ja -valinnat. Valinnat, joita varten 

muotijärjestelmä tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia, tehdään aina jossain tietyssä 

kontekstissa ja ne sopeutetaan pukeutujan omaan elämäntilanteeseen ja olosuhteisiin kuten 

yhteiskuntaluokkaan, varallisuuteen, ikään, ammattiin.50 On kuitenkin muistettava, että 

habituksen toiminta ei ole kauniin säännönmukaista vaan se on yhteistoiminnassa sumean 

ja epämääräisen kanssa51, joten käsitteen käyttöön ei pidä suhtautua liian yksioikoisesti tai 

mekaanisesti.

2.3.2 Kenttä

Modernit yhteiskunnat ovat jakautuneet lukuisiin sosiaalisiin osa-alueisiin eli kenttiin52, 

joita voivat olla esimerkiksi kilpaurheilun, klassisen musiikin tai käsityötieteen kenttä. 

Kenttien sisällä käydään eri yhteiskuntaryhmien tai yksilöiden välistä keskustelua ja 

kamppailua kentän vallitsevien rakenteiden ylläpitämiseksi tai niiden kyseenalaistamiseksi 

ja muuttamiseksi. Keskustelua ja kamppailua voidaan käydä noudattamalla kentälle 

ominaisia pelisääntöjä tai myös osittain rikkomalla niitä.53 Tämä keskustelu ja kamppailu 

voi kuitenkin rakentua niin hienovaraisille erotteluille, esimerkiksi pukeutumisen 

detaljeille, etteivät osapuolet edes huomaa taistelevansa54. Oleellista on myös habituksen ja 

kentän välinen suhde; kenttä on olemassa vain, jos sille ilmestyy toimijoita, jotka uskovat 

siihen ja ovat halukkaita osallistumaan kentän sisäiseen kisaan55.

Tässä tutkimuksessa pyrin soveltamaan kenttä -käsitettä yhteen yhteiskunnalliseen 

instituutioon eli avioliiton solmimiseen. Tämä avioitumisen kenttä, joka voidaan sen 

moniulotteisuuden56 vuoksi nimetä avioitumiskulttuurin kentäksi, eroaa edellä mainituista 

kentistä siinä, että avioituminen tapahtumana on ihmisten elämässä lyhytkestoinen, usein 

50 Entwistle 2000, 37.
51 Bourdieu & Wacquant 1995, 43.
52 Bourdieu & Wacquant 1995, 125.
53 Bourdieu & Wacquant 1995, 127–129.
54 Saaristo & Jokinen 2004, 173–175.
55 Bourdieu & Wacquant 1995, 39.
56 Avioituminen on esim. vihkimistapahtuma, perheen ja sukujen hääjuhla juhlavaatteineen sekä 

oikeudellinen sopimus (Valtion säädöstietopankki, avioliittolaki).
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vain yhden kerran tapahtuva mutta merkittävä rituaali. Lisäksi avioituminen on yleensä 

selkeästi sosiaalinen ja perhekeskeinen tapahtuma57; morsiusparin vanhemmat osallistuvat 

usein häiden suunnitteluun, toteutukseen ja rahoittamiseen. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään avioitumiskulttuurin kenttään sisältyvistä toiminnoista 

erityisesti morsianten hääpukeutumiseen sekä avioitumistapaan hääjuhlallisuuksineen. 

Avioitumiskulttuurin kenttä ei ole näiden toimintojen suhteen kuitenkaan yksiselitteisesti 

määritelty tai historiallisesti muuttumaton. Sen ajanjakson aikana, jolloin tutkimuksen 

morsiamet avioituivat (vuosina 1908–1975), tapahtui sekä hääpukeutumisessa että 

avioitumistavoissa selkeitä muutoksia, joita käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4. 

Jos sovelletaan avioitumiskulttuurin kenttään sitä periaatetta, että morsiamet sulhasineen ja 

perheineen kamppailevat siellä asemistaan pyrkimällä joko säilyttämään vallitsevat 

rakenteet tai muuttamaan niitä, voidaan ajatella, että avioituvat morsiamet pyrkivät omilla 

hääpuku- ja avioitumisvalinnoillaan joko pitämään yllä vallitsevia, soveliaiksi katsottuja 

perinteitä ja makua tai korvaamaan ne uusilla tavoilla. Kukin kenttä suosii sille 

luonteenomaisia habituksen piirteitä58, ja sekä perinteisten häätapojen ylläpito että 

varsinkin pyrkimys korvata ne vakuuttavasti uusilla vaatii morsiusparilta avioitumiseen 

liittyviä kulttuurisia kykyjä, tietoja ja valmiuksia. Voidaankin ajatella, että ne tulevat 

avioparit, jotka ovat primaarisosialisaatiostaan lähtien kyenneet kasaamaan 

avioitumiskulttuurin kentälle sopivia pääomia, ovat tässä kentän sisäisessä kamppailussa 

paremmassa asemassa kuin vähän pääomia omaavat. Tähän liittyy myös edellä mainittu 

maun käsite, ja onkin mielenkiintoista pohtia sitä, miten hääpukeutumisen ja avioitumisen 

käytäntöihin liittyvä hyvä maku siihen liittyvine normeineen ja arvoineen on määräytynyt. 

Kirkollisten tapojen murtuminen oli alkanut Suomessa 1800-luvun lopulla, ja 1920-luvulle 

tultaessa ihmisten uskonnollinen osallistuminen väheni ennennäkemättömän voimakkaasti. 

Keskeiset kirkolliset toimitukset, kuten vihkiminen, säilyivät kuitenkin suomalaiseen 

elämänkiertoon kuuluvina tapahtumina, vaikka vihkitoimitus irtaantui omaksi erilliseksi 

tilaisuudekseen.59 Lisäksi on mielenkiintoista se, miten eri yhteiskuntaryhmät, perheet  ja 

yksilöt pyrkivät kulttuurisesti erottautumaan avioitumisen kentällä; pyrkivätkö he 

jäljittelemään muiden määrittelemiä hyvän maun mukaisia käytänteitä vai luomaan niille 

vaihtoehtoja.     

57 Castrén & Maillochon 2009, 385.
58 Saaristo & Jokinen 2004, 176.
59 Heikkilä 1993, 79.
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2.3.3 Pääomat

Bourdieu jakaa habituksen muodostumiseen vaikuttavat sekä kentillä tarvittavat ja 

tavoittelun kohteena olevat pääomat kahteen päätyyppiin, jotka ovat taloudellinen pääoma 

sekä symbolinen pääoma, joka jakautuu kulttuuriseksi pääomaksi ja sosiaaliseksi 

pääomaksi60. Taloudellisella pääomalla tarkoitetaan yksilön aineellisia resursseja, kuten 

varallisuutta ja taloudellista valtaa, ja se on ainakin joissakin tapauksissa epäsuorasti 

muiden pääomalajien perustana. Kulttuurinen pääoma ilmenee kolmella tavalla eli sitä ovat 

1) habitukseen sisäistyneet ja ruumiillistuneet taidot ja valmiudet, kuten ihmisen tapa 

puhua ja elehtiä,  2) erilaiset esineet, tavarat ja vaatteet sekä 3) opilliset saavutukset eli 

tutkinnot ja oppiarvot. Voidaan siis ajatella, että ihmisen kulttuurisista pääomista kertoo se, 

miten sivistyneesti hän käyttäytyy, miten hyvä hänen kulttuurintuntemuksensa on, miten 

laadukas hänen materiaalinen omaisuutensa on ja miten korkeasti koulutettu hän on.61 

Sosiaalista pääomaa kuvaavat erilaiset sosiaaliset velvollisuudet ja oikeudet sekä niitä 

ylläpitävät muodolliset ja epäviralliset suhdeverkostot. Yksilöllä voidaan siis ajatella 

olevan paljon sosiaalista pääomaa, kun hän tuntee paljon vaikutusvaltaisia ihmisiä ja voi 

hyödyntää laajaa sosiaalista verkostoaan haluamiinsa tarkoituksiin.62 

Kun pyritään soveltamaan taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman käsitteitä 

avioitumiskulttuurin kentällä, voidaan olettaa, että taloudelliset pääomat luovat perustan 

toteuttaa häät. Kulttuurinen pääoma ilmenee tavassa, miten avioitumiseen liittyvät 

kulttuuriset tavat ja muodollisuudet hallitaan ja miten aviopari perheineen ne käytännössä 

toteuttaa, mikä ilmenee esim. hääpukeutumisessa. Sosiaaliset pääomat voinevat olla apuna 

mutta myös rajoitteena sen suhteen, miten avioidutaan, pukeudutaan ja juhlitaan ja missä. 

2.3.4 Bourdieun käsitteiden käyttö suomalaisessa elämäntapatutkimuksessa

Bourdieu on soveltanut em. käsitteitä muun muassa ranskalaisiin elämäntapa- ja 

kulutustutkimuksiin, joissa on selvitetty sosiaalisen aseman (habituksen) ja elämäntyylin 

sekä makutottumusten välisiä yhteyksiä63, ja Roos on tehnyt suomalaisella aineistolla 

60 Bourdieu 1984, 114; Bourdieu & Wacquant 1995, 148.
61 Bourdieu & Wacquant 1995, 149; Saaristo & Jokinen 2004, 177.
62 Bourdieu & Wacquant 1995, 149; Saaristo & Jokinen 2004, 177.
63 Ks- esim. Bourdieu 1984, 128–129.
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vastaavanlaisen tutkimuksen64. Roosin (1990) tutkimuksessa pukeutuminen oli yksi niistä 

lukuisista tekijöistä, jotka kuvasivat ihmisten mieltymyksiä ja elämäntapaa. 

Pukeutumisessa esiintyi joitakin selviä eroja yhteiskunnallisten ryhmien välillä, ja 

yksinkertaistaen voi sanoa, että niille ryhmille, joilla oli paljon kulttuurisia, sosiaalisia ja 

taloudellisia pääomia, laadukas ja huoliteltu pukeutuminen oli tärkeää. Sen sijaan ne 

ryhmät, joilla oli vähän näitä pääomia, pitivät tärkeänä pukeutumisen taloudellisuutta, 

vaikka ne samalla olivat kiinnostuneita myös muodista.65 Entwistlen (2000) mukaan 

pukeutumisen laatu on keskeinen yhteiskuntaluokkia erotteleva tekijä, ja tietyt kankaat tai 

materiaalit, kuten kašmirvilla, pellava tai nahka sekä vaatteiden hyvin ommellut saumat ja 

vuoret liitetään laatuun66. Taylor (2000b) luettelee useita pukeutumistekstiileihin liittyviä 

tekijöitä tai ominaisuuksia, joiden avulla on mahdollisuus tällaiseen yhteiskunnalliseen 

erottautumiseen67. Lisäksi hänen mukaansa villa ja erityisesti silkki ovat kangaslaatuja, 

jotka ovat aina olleet korkealla tekstiilien välisessä arvohierarkiassa, kun taas puuvillan ja 

pellavan arvo on eri aikakausina vaihdellut68. Pukeutumisen laadukkaiden yksityiskohtien 

tulkitseminen vaatii kuitenkin kulttuurista tietämystä ja ymmärrystä vaatteen 

yksityiskohtien hienoudesta. Koska laadukas pukeutuminen sekä sen ymmärtäminen 

omaksutaan jo vauvasta lähtien, nämä pitkän ajan kuluessa omaksutut taipumukset ja tiedot 

koetaan luonnollisina tai synnynnäisinä ominaisuuksina.69 

 

Lisäksi Roosin (1990) tutkimuksessa oli mielenkiintoista se, että pukeutumisen 

muodikkuuden tärkeys oli yhteydessä kulttuurisiin pääomiin siten, että ne, joilla oli paljon 

näitä pääomia, eivät olleet muodikkuudesta niin kiinnostuneita kuin ne, joilla pääomia oli 

vähemmän70. Ilmiötä voi selittää se, että ne runsaasti taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 

pääomia omaavat ryhmät, joiden yhteiskunnallinen asema on vakaa, voivat suhtautua 

uusimpaan pukeutumismuotiin välinpitämättömästi71. Eri yhteiskuntaryhmissä 

pukeutumiseen liittyvät makutottumukset sekä muoti voivat siis kietoutua toisiinsa eri 

tavoin. Yläluokan halu klassiseen ja laadukkaaseen sekä muotiin hitaasti reagoivaan 

64 Roos 1990, 477–494.
65 Roos 1990, 489–490.
66 Entwistle 2000, 134.
67 Kuidun tai kankaan kalleus, harvinaisuus, hienostuneisuus, uutuus (materiaali, väri tai kuviointi), käyttö 

erityisissä tilanteissa ja siirtymäriiteissä, erikoinen tai kallis valmistustapa tai -menetelmä, valmistusmaa, 
kankaan kuuluisa käyttäjä, suunnittelija tai valmistaja, tuotteen korkea esteettinen laatu, valikoidulle 
joukolle kohdistettu markkinointi ja laadukkaat myyntipaikat. (Taylor 2000b, 70–78)

68 Taylor 2000b, 68–69.
69 Entwistle 2000, 134–135.
70 Roos 1990, 489–490.
71 Crane 2000, 7.
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pukeutumiseen onkin ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, jonka mukaan muoti on yläluokan 

etuoikeus72. 

2.4 Hääpukeutuminen ja avioituminen 1900-luvun neljänä eri ajanjaksona

Kun tutkimukseni sosiologinen näkökulma keskittyy soveltamaan Bourdieun käsitteitä 

hääpukeutumiseen ja avioitumiseen, käsityötieteellinen näkökulma perehtyy enemmän itse 

hääpukuihin, jotka ovat osa yksilön kulttuurista pääomaa. Tässäkin tarkastelussa 

pukeutumisen yhteiskunnallisuus nousee kuitenkin väistämättä esiin. Tarkastelen 

hääpukeutumista neljänä eri ajanjaksona 1900-luvulla, ja pohjustan tarkastelua myös 

käymällä läpi kunkin avioitumisajankohdan olosuhteita Suomessa. Lisäksi liitteeseen 5 on 

koottu hääpukukuvia esimerkeiksi kunkin aikakauden hääpukeutumisesta. 

Kun tarkastellaan naisten pukeutumista yleisesti 1900-luvulla, voidaan sanoa, että 

vuosisata alkoi naisen joutsenkaarelle taivuttaneessa korsetissa ja pitkässä hameessa mutta 

sen lopussa naiset käyttivät housuja julkisesti ilman ankaran arvostelun ja häpeän pelkoa. 

Tähän selvään muutokseen pukeutumisessa vaikutti alati uutta etsivän muodin lisäksi 

joukko sosiaalisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia tapahtumia.73 

Myös muodin luonne sekä ihmisten suhtautuminen siihen muuttui 1900-luvulla; kun 1800-

luvulla muoti koostui laajasti omaksutuista ja tarkasti määritellyistä ulkonäköstandardeista, 

1900-luvulla se vähitellen muuttui epäselvemmäksi ja monimerkityksellisemmäksi74. 

Kirjallisuus, joka tarkastelee hääpukeutumisen historiaa, tuntuu keskittyvän esittelemään 

kunkin aikakauden muodikkaita hääpukuja. 1900-luvun muodikkaiden hääpukujen 

tarkastelu on kuitenkin yksipuolista siinä mielessä, että kaikille morsiamille ei ainakaan 

1900-luvun alussa ollut vielä mahdollista pukeutua viimeisimmän muodin mukaisesti75. 

Toisaalta muotiin painottuva tarkastelu sopii tämän tutkielman tarkoituksiin, sillä 

tutkimusaineiston kaikilla morsiamilla on mitä ilmeisimmin ollut hyvät mahdollisuudet 

noudattaa  hääpukeutumisessaan ajan muotia. Lisäksi voidaan ajatella, että myöhemmin 

1900-luvulla, kun muodikas pukeutuminen alkoi valmisvaateteollisuuden kasvun myötä 

72 Polhemus & Proctor 1978, 68 Entwistlen 2000, 49 mukaan.
73 Entwistle 2000, 169–170.
74 Crane 2000, 5.
75 Crane 2000, 4.
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olla yhä useampien ulottuvilla76, muodinmukaisuus hääpukujen tarkastelutapana on 

perusteltua.

Pukeutuminen tiettyä sosiaalista tilannetta kuten häitä varten vaatii pukeutujalta erilaisten 

normien ja odotusten tietoista ja tiedostamatonta huomioon ottamista, sillä näihin 

tilanteisiin liittyy enemmän tarkkoja, yksityiskohtaisia ja selkeämmin sukupuolittuneita 

pukeutumissääntöjä kuin epämuodollisiin tilaisuuksiin. Pukeutuminen täytyykin ymmärtää 

kontekstuaalisena toimintana, johon vaikuttavat sekä muotijärjestelmän luomat puitteet että 

erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät ja yksilöiden oma toiminta.77 

Erityisen mielenkiintoista on tarkastella, miten nämä erilaiset pukeutumiseen vaikuttavat 

voimat ja tekijät näkyvät morsianten hääpukeutumisessa, joka on aina ollut erityisen 

mielenkiinnon kohteena78 sekä erilaisilla morsiamen seksuaalisuuteen viittavilla 

symboleilla kyllästettyä79. Toisaalta hääpuvun voi myös ajatella helpottavan avioitumisen 

muutosprosessia vapaasta, naimattomasta naisesta kohti aviovaimoutta80. 

Julkisena vaatteena ja kantajansa yhteiskunnallisen aseman osoittajana hääpuku on muiden 

juhlapukujen tavoin seurannut aikakauden muotia mutta siihen ovat vaikuttaneet myös 

vihkimisen ajankohta ja morsiamen yksilölliset valinnat81. Lehdon (2001) mukaan 

hääpäivä, naisen elämän kaunein päivä, on aina ollut merkityksekäs juhla, johon morsian 

on halunnut pukeutua parhaimpiinsa. Morsiuspuku, jota hänellä oli oikeus käyttää tämän 

ainoan kerran, valittiin huolella.82

Ennen 1900-lukua länsimaisessa hääpukeutumisessa oli tapahtunut tietynlaista kulttuurista 

vakiintumista ja tapojen muodostumista. Silkistä, ylellisyyden ja  lumouksellisuuden 

symbolista, oli tullut sekä länsimaisessa että useissa muissa kulttuureissa ympäri maailmaa 

morsiuspuvun ja -hunnun materiaali83. Valkoinen oli vakiintunut hääpuvun väriksi 1800-

luvulla, Iso-Britannian kuningatar Viktorian häissään vuonna 1840 käyttämän valkoisen 

silkkipuvun myötä, ja myös appelsiininkukkien käyttö hunnun tai puvun koristeena tuli 

76 Crane 2000, 5.
77 Entwistle 2000, 65–66.
78 Ks. esim. Lehto 2001, 114.
79 Foster & Johnson 2003, 2, Franck 2001, 9; Lehto 2001, 104 & Kaivola 1995, 44.
80 Friese 1997, 56.
81 Franck 2001, 9, Lehto 2001, 93.
82 Lehto 2001, 81– 82.
83 Schoeser 2007, 75, 184.
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muotiin kuningattaren esimerkin innoittamana84. Valkoiset häät onkin 1900-luvulla 

maailmanlaajuisesti levinnyt ja merkittävä ilmiö85. Ilmiön merkittävyydestä kertoo mm. se, 

että 1990-luvun feministisessä tutkimuksessa valkoiset häät on nähty sekä monitahoisena 

hääteollisuutena että ihmisten seksuaalisuutta säätelevänä ja heteroseksuaalisuutta 

toimeenpanevana rituaalina ja kulttuurina86.

Käsitys avioliiton ihanteesta oli 1800-luvulla myös vähitellen alkanut muuttua. Kun 

aikaisemmin avioliitto perustui sukujen välisiin sopimuksiin ja taloudellisiin intresseihin, 

1900-luvulla kahden ihmisen omaan haluun perustuva rakkausavioliitto nousi ihanteeksi ja 

käytännöksi.87 

2.4.1 Sosiaalinen kilvoittelu

1800-luvun viimeisen vuosikymmenen ja ensimmäisen maailmansodan syttymisen välistä 

aikaa88 kutsutaan jugendajaksi, ilon ja ylellisyyden ajaksi. Aikakauden tyylisuuntaa 

kutsutaan nimellä Uusi tyyli (l´art nouveau, Jugendstil), Suomessa jugend.89 Similä-

Palosuon perheen ensimmäinen morsian avioitui tämän aikakauden loppupuolella, vuonna 

1908. Franckin (2001) mukaan aikakauden säätyläismorsianten hääpukeutumiseen 

kiinnitettiin paljon huomiota, sillä morsian toimi avioituessaan perheensä taloudellisen 

aseman osoittajana ja sosiaalisen kilpailun välineenä. Tässä kilpailussa pärjätäkseen 

morsiamen hääpuvun tuli olla muodinmukainen ja sen materiaalit arvokkaita.90 

Morsiuspukujen sosiaalinen rooli oli osa laajempaa naisten pukeutumismuodin tehtävää, 

sillä aikakauden naisten pukumuodin tarkoitus oli toimia statussymbolina ja olla 

yhteiskunnallisen ja sosiaalisen menestyksen merkki91. Teollistuminen sekä siihen liittyvä 

sääty-yhteiskunnan muuttuminen luokkayhteiskunnaksi, joka prosessi oli alkanut 

Suomessa 1800-luvun lopulla92, vaikutti pukeutumiseen siten, että sukupuolen ja 

yhteiskuntaluokan ilmaisemisesta pukeutumisen avulla tuli tärkeämpää kuin muun 

84 Cox 2002, 16.
85 Foster & Johnson 2003, 2.
86 Ingraham 1999 Churchin 2003, 12–13 mukaan.
87 Cox 2002, 10, Tuohela 1997, 140.
88 Kopisto määrittelee jugendin aikakaudeksi vuodet 1890–1914 (Kopisto  1991, 132).
89 Kopisto 1991, 132, Dyer 2007, 12.  
90 Franck 2001, 17.
91 McBride-Mellinger 1993, 30; Sproles & Davis Burns 1994, 38.
92 Antikainen, Rinne & Koski 2000, 52. 
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sosiaalisen informaation välittämisestä93.  Aikakautta voikin luonnehtia ajaksi, jolloin 

yhteiskuntaluokat ja sukupuolet vielä tiesivät paikkansa94. Ylellinen pukeutumismuoti 

toimi myös sosiaalisen kontrollin välineenä, koska se heijasteli näkemystä yläluokan 

naisen asemasta ”kodin koristeena”, ei työtä tekevänä ja täysivaltaisena yhteiskunnan 

jäsenenä. Naiset olivatkin yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta vielä 

yhteiskunnallisesti huonommassa asemassa kuin miehet, sillä heidän oikeudellinen ja 

poliittinen asemansa ja oikeutensa olivat vähäisemmät kuin miehillä. Yhteiskuntaluokkien 

välisiin eroihin pukeutumisessa vaikutti myös vaatteiden kalleus; työväestöllä oli 

taloudellisia vaikeuksia hankkia vaatteita mutta ylä- ja keskiluokalla ei.95

Jugendajan morsiuspuku oli yleisimmin valkea, ja sen kanssa käytettiin maata viistävää 

huntua96. Huntu erilaisine koristeineen symboloi morsiamen seksuaalisuuden eri puolia: 

huntu ja kruunu olivat morsiamen koskemattomuuden merkkejä, appelsiininkukka oli 

hedelmällisyyden symboli ja myrtti sekä hedelmällisyyden että siveyden, ikuisen 

rakkauden ja koskemattomuuden symboli97. Hunnun sijaan jotkut morsiamet tosin 

saattoivat käyttää isoa ja koristeellista hattua98. Kukkavihko oli korvannut edellisellä 

vuosisadalla käytetyn morsiusnenäliinan tai virsikirjan99. 1900-luvun alun muotia 

edustavan hääpuvun tyypillisimpiä tunnusmerkkejä olivat korkea pystykaulus, näennäisen 

löysä vyötäröpituinen yläosa, 3/4-pituiset hihat sekä takaa pitempi kellohame100. 

Korkeakauluksista ja pitkähihaista pukua pidettiin sopivana pukuna uskonnolliseen 

hääseremoniaan101. Korsetti oli juhlapuvun ja siis myös hääpuvun linjan ja mallin 

perustana, ja 1900-luvun alun korsetti, joka oli edestä suora työntäen lantiota taaksepäin ja 

rintaa eteen, taivutti kantajansa muodikkaalle S-kaarelle102. 

2.4.2 Äänioikeutetut avioituvat

1900-luvun alussa suomalaisten naisten asema ja vaikutusmahdollisuudet paranivat 

Suomen suuriruhtinaskunnassa eduskuntauudistuksen sekä yleisen ja yhtäläisen 

93 Crane 2000, 3; Kaiser 1998, 13.
94 Cox 2002, 27.
95 Crane 2000, 4, 16.
96 Franck 2001, 9,  Lehto 2001, 93.
97 Franck 2001, 9; Kaivola 1995, 44; Lehto 2001, 104.
98 Ballard 1998, 82, Cox 2002, 27–28.
99 Ballard 1998, 91, Lehto 2001, 93.
100 Franck 2001, 17; Gingsburg 1981, 37; Kopisto 1991,137.
101 Cox 2002, 27.
102 Ewing 2005, 8; Dyer 2007, 12; Kopisto 1991,137;. 
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äänioikeuden myötä103, ja juuri naisten äänioikeus oli ollut aikakauden aktiivisen 

naisasialiikkeen tavoitteena104. Paine vaalioikeuden myöntämiseen oli ollut suuri, koska 

naisilla oli jo mahdollisuus yliopistolliseen ja muuhun koulutukseen ja heitä oli mukana 

yhteiskunnallisissa ja kulttuurielämän eri tehtävissä sekä työelämässä enemmän kuin 

useimmissa muissa Euroopan maissa105. Avioituminen oli 1900-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen aikana kuitenkin naisten kannalta monella tapaa erilainen tapahtuma kuin 

tulevina vuosikymmeninä. Naisten alin avioliittoikä oli 15 vuotta ja se nousi vain kahdella 

vuodella vuonna 1911. Aviomies toimi vaimonsa edusmiehenä ja oli perheen lasten ainoa 

lakisääteinen holhooja.106 Vaikka jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta lähtien oli ollut 

tavallista, että naimattomat naiset ansaitsivat itse toimeentulonsa, perheen perustaminen 

siirsi varsinkin varakkaammat kaupunkilaisnaiset yleensä ansiotyöstä kotiin. Katsottiin, 

että vaimon tehtävä oli kasvattaa lapsia ja miehen tuli elättää perheensä. Monet koulutetut 

vaimot tosin osallistuivat yhteiskunnalliseen elämään olemalla mukana 

vapaaehtoisjärjestöjen toiminnassa.107 

1800-luvun lopulta lähtien ilmestyneiden kristillisten avioliitto- ja perhe-elämäoppaiden 

lähtökohtana olivat perinteisen kirkollisen avioliittokäsityksen mukaiset ohjeet ja normit 

perhe-elämälle ja puolisoiden väliselle suhteelle. Niiden mukaan avioliitto oli Jumalan 

asettama ja ikuisesti pysyvä, muuttumaton instituutio, ja aviojärjestyksen ja onnellisen 

avioelämän ehtona oli kahden velvollisuuden täyttäminen: vaimojen edellytettiin olevan 

miehilleen alamaisia ja miesten edellytettiin rakastavan vaimoaan.108 Vaimolle ei rakkauden 

vaatimusta tarvinnut määrätä, koska naisilla uskottiin olevan rakkautta jo luonnostaan. 

Rakastamisvelvollisuuden ohella miehen tuli olla perheensä herra, tuomari ja pappi, ja 

nämä tehtävät velvoittivat aviomiehen toimimaan vaimonsa todellisena ystävänä,  

suojelijana, neuvojana, auttajana, lastensa isänä ja palvelijoidensa isäntänä. Näiden 

monien tehtävien seurauksena Jumalan katsottiin aviojärjestyksessä määränneen vallan 

miehille.109 Nämä avioliittoon kohdistetut odotukset kuvaavat hyvin aikakauden käsitystä, 

joiden mukaan naiset erosivat luontaisesti miehistä anatomialtaan, fysiologialtaan, 

103 Suuriruhtinas Nikolai II hyväksyi ehdotuksen uudesta valtiopäiväjärjestyksestä lokakuussa 1906, 
ensimmäiset eduskuntavaalit toimitettiin maaliskuussa 1907 ja yksikamarinen eduskunta kokoontui 
ensimmäisen kerran toukokuussa 1907 (Suomen eduskunnan historia). 

104 Hulkko 1993, 29–30.
105 Edustuksellisen kansanvallan läpimurto Suomessa -juhlajulkaisu, 19. 
106 Hulkko 1993, 26.
107 Hulkko 1993, 25–26, 32.
108 Räisänen 2001, 12.
109 Räisänen 2001, 13.

19



temperamentiltaan ja älykkyydeltään, minkä vuoksi he aikuisinakin pysyivät ruumiillisesti 

ja älyllisesti lapsenomaisina110. Kinnusen (1997) mukaan perinteisiä käsityksiä avioliitosta 

ja seksuaalisuudesta pyrittiin muuttamaan jo 1900-luvun alussa, mutta vasta ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen henkinen ilmapiiri vapautui sen verran, että yleinen keskustelu 

aiheesta oli mahdollista111.  

2.4.3 Kahden sodan välissä

Similä-Palosuon perheen toisen sukupolven morsian avioitui vuonna 1940, ja sen aikaisen 

hääpukeutumisen tarkastelun kannalta tämä vuosi on mielenkiintoinen. 1930-luvun alun 

laman ja siitä toipumisen sekä poliittisten mullistusten jälkeen Suomen historiaa synkensi 

syksyllä 1939 alkanut toinen maailmansota sekä Suomen käymä talvisota, joka jatkui 

maaliskuun 1940 tappioon. Sodan seurauksena Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle 

alueita Karjalasta, joilta siirtyi 420 000 evakkoa Suomeen.112 Talvisota on Häikiön (1991) 

mukaan Suomen tunnetun historian merkittävin yksittäinen kokemus; koskaan aiemmin tai  

myöhemmin ei Suomen kansan vapaus ja jopa olemassaolo ole ollut yhtä suuressa 

vaarassa. Talvisotaa seurasivat vuosien 1941–1944 jatkosota sekä Lapin sota vuosina 

1944–1945.113 

Vaikka Suomeen syksyllä 1939 perustettu kansanhuoltoministeriö alkoi säännöstellä 

kulutustarvikkeita, talvisodan aikana vain sokeri ja kahvi olivat kortilla. Vaatteiden ja 

jalkineiden säännöstely alkoi vasta rauhan solmimisen jälkeen syksyllä 1940 ja jatkui aina 

vuoden 1949 lopulle.114 Vuonna 1940 sodan ja säännöstelyn vaikutus naisten 

hääpukeutumiseen ja avioitumiseen oli siis Suomessa vähäisempi kuin tulevina 

sotavuosina, jolloin pula ja säännöstely rajoittivat pukeutumismahdollisuuksia ja 

avioitumiskulttuuri sekä ihmisten asenteet rakkautta, seksuaalisuutta ja avioliittoa kohtaan 

muuttuivat115. Toisaalta muualla Euroopassa käynnissä ollut toinen maailmansota ja 

Suomen tilanne tappioon päättyneen talvisodan jälkeen varmasti vaikutti suomalaisten 

elämään ja ajatteluun monin tavoin.

 

110 Crane 2000, 16.
111 Kinnunen 1997, 22.
112 Häikiö 1991, 22.
113 Häikiö 1991, 22.
114 Kopisto 1997, 53.
115 Cox 2002, 118.
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1930- ja 1940-lukujen taitteen hääpukeutumisen tarkastelua vaikeuttaa jossakin määrin se, 

että useimmiten 1940-luvun hääpukeutumista tarkastellaan kirjallisuudessa sota-ajan ja sen 

jälkeisen puutteen näkökulmasta, mikä ei todennäköisesti vastaa hyvin Suomessa vuonna 

1940 vallinneita olosuhteita. Tässä tutkimuksessa ei myöskään ole oleellista tarkastella 

pula-ajan hääpukeutumista. 1930-luvun hääpukeutumisen tarkastelu voi siis 

todennäköisesti antaa paremman kuvan 1930- ja 1940-lukujen vaihteen morsianten 

pukeutumisesta. Sinänsä yhden vuoden hääpukeutumisen tarkastelu ei ole kovin 

mielekästä, eikä myöskään voida olettaa, että yhteiskunnallisilla tai poliittisilla muutoksilla 

olisi selkeä yksiselitteinen yhteys naisten pukeutumiseen tai muotiin116. Koska vuosi 1940 

kuitenkin erosi ennen talvisotaa vallinneesta tilanteesta Suomessa sekä jatkosodan 

vaatesäännöstelyn ja pulan olosuhteista, se on hääpukeutumisen ja avioitumisen kannalta 

mielenkiintoinen.

 

Kun 1930- ja 1940-lukujen vaihteen aikaista pukeutumista tarkastellaan yleisesti ja 

verrataan sitä vuosisadan alun pukeutumiseen, voidaan nähdä, että korsetista ja muista 

hankalista vaatteista vapautuneet naiset saattoivat nyt pukeutua sekä kauniisti että 

käytännöllisesti. 1930-luvulla vaatteiden toimivuudesta oli tullut tärkeä ominaisuus, ja 

vuosikymmenen lopussa naisten vaatevarasto koostui pääosin yksinkertaisista mutta 

naisellisuutta korostavista vaatteista, kuten jakkupuvuista, puseroista ja housuista.117 

Vuoden 1930 pukuompelukirja kertoo, miten helppoa kankaan leikkuusta ja 

pukuompelusta oli tullut, kun vuosisadan alun monimutkaiset asut olivat vaihtuneet 

yksinkertaisiin pukuihin118. Yksi selkeä sotaa edeltävän ja sota-ajan naisten pukeutumisen 

piirre oli harteikkuus ja olkatoppaukset, jotka oli ensi kerran esitelty vuonna 1933119. 1930-

luvulla pukeutumismuoti hyötyi uusista keksinnöistä kuten vetoketjusta ja viskoosista, 

vaikka haluttuja olivat myös vanhat kangaslaadut kuten kreppi, satiini ja varsinkin silkki120. 

Pukeutumisen asiallisuus ja yksinkertaisuus jatkui 1940-luvulla, mutta pukuihin ei enää 

käytetty niin paljon kangasta kuin vinoleikkauksiin perustuviin malleihin oli vielä 1930-

luvulla tehty121. 

1930-luvulla pukumuoti erotti arkipuvut ja juhlapuvut toisistaan helman pituuden 

116 Entwistle 2000, 63.
117 Dyer 2007, 37–38.
118 Ollonqvist 1930, 19.
119 Ewing 2005, 115.
120 Dyer 2007, 42.
121 Kopisto 1997, 60.
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perusteella siten, että vain juhlapuvun helmat ulottuivat maahan asti. Valkoisen 

morsiuspuvunkin kuului siis olla pitkä sekä linjoiltaan klassisen ja yksinkertainen ja sen 

materiaalina olivat suosittuja kiiltävät materiaalit kuten satiini.122 Yksinkertaisessa pitkässä 

hääpuvussa oli tärkeämpää sen erilaiset leikkaukset kuin sen koristeellisuus123. Vuoden 

1930 pukuompelukirja kehottaa valitsemaan hääpuvun mallin aina vallitsevan muodin 

mukaan, ja mitä yksinkertaisempi malli, sitä kauniimpi se on. Hääpuvun kanssa oli myös 

ehdottomasti käytettävä valkoisia sukkia ja kenkiä.124 

1930-luvulla useat morsiamet vuokrasivat hunnun koristeeksi pienen siron 

prinsessakruunun, mutta myös appelsiininkukka eli oranssinkukka ja myrtti olivat 

suosittuja koristeita125. Kruunun käyttöön tuntuu liittyneen joissakin tapauksissa myös 

poliittinen vivahde. Konsuli Jakob Hedgren oli vapaussodan 15-vuotismuistopäivänä 

vuonna 1933 lahjoittanut Suomen Lotta Svärd-yhdistykselle kruunun käytettäväksi, kun 

joku järjestöön kuuluva jäsen viettää elämänsä suurinta juhlaa, hääpäiväänsä.  

Käyttöehtoihin kuului, että sulhasen oli oltava suojeluskuntalainen. Hedgren lahjoitti 

morsiuskruunun myös Vaasan seurakunnalle, ja vähitellen muutkin seurakunnat alkoivat 

tilata lainattavia kruunuja ja yksityisperheet ostivat sukuun omia kruunuja.126 Myös 

partioliikkeellä oli oma lainattava kruununsa127. 

2.4.4 Valmisvaatteita

1900-luvun aikana vaatteiden taloudellinen merkitys vähitellen laski 

valmisvaateteollisuuden kasvun myötä, millä oli muotia demokratisoiva vaikutus128. Myös 

Suomessa valmisvaatteiden tuotanto ja mainonta lisääntyivät 1930-luvulla, vaikka suurin 

osa vaatteista tehtiin kuitenkin vielä itse tai teetettiin. Valmisvaatteiden suurimpana etuna 

pidettiin niiden muodikkuutta, ja muodin seuraamista ja noudattamista pidettiin aika 

itsestään selvänä.129 Uusien muotityylien luominen ja levittäminen eri yhteiskuntaryhmiin 

oli vielä voimakkaasti keskitettyä ja nopeaa, ja tässä prosessissa yläluokka toimi 

122 Ballard 1998, 81–82; Lehto 2001, 93; Perkko 1991.
123 Cox 2002, 83.
124 Ollonqvist 1930, 97.
125 Kaivola 1995, 45; Ollonqvist 1930, 97.
126 Lehto 2001, 106, 108.
127 Suomen partioliike 1910–1960 1960, 75.
128 Crane 2000, 4–5; Ewing 2005, 119; Kaiser 1998, 13.
129 Aikasalo 2000, 185, 187, 196, 197.
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roolimallina130. Aikasalon (2000) mukaan suomalaisten pukeutumisen esikuvana mallien, 

materiaalien ja yksityiskohtien osalta oli 1920–1960-luvuilla erityisesti Pariisi, ja 

ihannoitua muotia ei tuona aikana juurikaan luotu Suomessa131. 

Vaikka vaatteet alkoivat olla yhä useampien naisten ulottuvilla, muodin sitoutuneisuus 

yhteiskuntaluokkaan ilmeni vielä erilaisina sääntöinä siitä, minkälaisia vaatteita piti pitää 

ja miten niitä piti pitää. Sääntöjen mukainen pukeutumiskäyttäytyminen merkitsi sitä, että 

yksilö kuului tai halusi kuulua keskiluokkaan.132 Myös Suomessa pukeutumisen 

yhteiskunnallisuus oli tärkeää; Kotiliesi-lehti neuvoi, että vaatteet tuli valita 

yhteiskunnallisen aseman sekä varallisuus- ja sivistystason mukaan ja että varakkuus sai 

näkyä niin vaatteiden määrässä kuin laadussa133. Vuoden 1930 pukuompelukirja kehotti 

kaikkia naisia minkälaisessa yhteiskunnallisessa asemassa tahansa hankkimaan tarpeeksi 

vaatteita eri tarkoituksia varten134. Aikasalon (2000) mukaan pukeutumisen kytkeytyminen 

yhteiskunnalliseen asemaan kertoo siitä, että vähitellen keskiluokkaistuvassa Suomessa 

vaatteet paljastivat vielä kantajansa sosiaalisen aseman. Koska toisaalta oli mahdollista, 

että kuka tahansa saattoi kykyjensä ja koulutuksensa avulla parantaa yhteiskunnallista 

asemaansa, oikeanlaisen pukeutumisen oppiminen oli kaikille tärkeää.135

2.4.5 Tasa-arvoisempi vaimous

Vuonna 1930 voimaan tullut avioliittolaki oli tuonut huomattavia muutoksia puolisoiden 

oikeussuhteisiin. Lain mukaan puolisot olivat nyt yhdenvertaiset ja aikaisemman lain 

mukainen aviomiehen edusmiehisyys poistettiin myös vanhoista avioliitoista. Lisäksi 

molemmat vanhemmat olivat lastensa lakisääteisiä holhoojia.136 Avioelämän lakisääteiseen 

muuttumiseen voidaan ajatella liittyneen myös Suomessa tapahtunut henkinen murros, joka 

merkitsi perinteisen kristillisen avioliitto- ja seksuaalietiikan sekä siihen liittyvien 

elämänkäsitysten väistymistä uuden rationalistisen elämänkäsityksen tieltä. Murroksen 

perustana olivat yhteiselämän maallistuminen, jumalakeskeisen ja uskonvaraisen 

elämänkäsityksen muuttuminen ihmiskeskeisemmäksi ja tiedonvaraiseksi. Tämä 

130 Crane 2000, 166.
131 Aikasalo 2000, 61.
132 Crane 2000, 166.
133 Aikasalo 2000, 135, 138–139.
134 Ollonqvist 1930, 9.
135 Aikasalo 2000, 139, 255.
136 Hulkko 1993, 26.
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ideologinen muutos ilmeni ensin kaupunkien ylemmissä yhteiskuntaluokissa, mistä se 

levisi vähitellen koko kansan pariin. Yhtenä murroksen ilmenemismuotona voidaan pitää 

sitä, että käsitys avioliiton purkamattomuudesta oli heikentynyt.137 Toisaalta nuorten 

seurustelu oli vapaampaa, ja ajatus romanttisesta rakkaudesta ja tunteiden avoimesta 

näyttämisestä voimistui. Laillistamattomien pariskuntien määrän lisääntyminen huolestutti 

kirkollisia piirejä, ja vuonna 1934 mietittiin lainsäädännöllisiä keinoja laillistamattoman 

yhdyselämän ehkäisemiseksi. Sota muutti kuitenkin ihmisten arvomaailmaa, ja 

sodanjälkeinen yhteiskunta muuttui moraalikäsityksiltään suvaitsevaisemmaksi.138     

Naisten asema koulutuksen ja työn suhteen oli myös muuttunut vuosisadan alkuun 

verrattuna. Ylioppilaiden määrä kasvoi huomattavasti, sillä se kaksinkertaistui vuodesta 

1915 vuoteen 1939, ja yleisesti puhuttiin ylioppilaiden tulvasta. Naisten korkeampi 

kouluttautuminen oli lisääntynyt; oppikoululaisista puolet oli tyttöjä ja yliopiston 

opiskelijoista kolmannes oli 1930-luvulla naisia. Naisten osuus ammatissa toimivasta 

väestöstä oli kasvanut, ja 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa koko työvoimasta naisten osuus 

oli noin 40 %. Naisten työssäkäynnille oli kuitenkin vielä tyypillistä se, että suuri osa 

ammatissa toimivista naisista oli naimattomia. Vaikka myös naimisissa olevien naisten 

palkkatyö yleistyi hiljalleen jo ennen toista maailmansotaa, sivistyneen perheenäidin 

ihanne toteutui pitkään.139  Naisten yhteiskunnallisen aktivoitumisen ja taloudellisen 

riippumattomuuden lisääntymisen myötä heidän suhteensa pukeutumiseen muuttui; 

pukeutuminen muuttui järkevämmäksi ja toimivammaksi, eikä sen enää samalla lailla 

ajateltu ilmaisevan aviomiesten varakkuutta140.

2.4.6 Hunnulliset ja hunnuttomat 

Perheen kolmannen sukupolven morsiamet avioituivat 1960- ja 1970-luvuilla. Näiden 

vuosikymmenien hääpukeutumisen selkeänä piirteenä – ja piirteenä, joka erottaa ne 

edellisten sukupolvien morsianten avioitumisvuosikymmenistä – nousee esiin sen 

monimuotoisuus. Pukeutumissäännöt eivät enää aikaisempien vuosikymmenten tapaan 

velvoittaneet tai kahlinneet, ja vaikka osa morsiamista pukeutuikin häihin perinteisesti, 

137 Jokinen & Saaristo 2002, 194–195,197.
138 Hulkko 1993b, 28.
139 Hulkko 1993, 32, 44.
140 Entwistle 2000, 60.

24



valinta oli vapaa141. Aikakauden morsiamilla oli halu mutta myös siis mahdollisuus 

pukeutua avioituessaan eri tavoin, ja hääpäivä – naisen elämän kaunein päivä142 – ei ollut 

enää välttämättä kaikille morsiamille se päivä, jolloin hän pukeutuu parhaimpiinsa. 

Vaikka valmisvaatteiden käyttö yleistyi 1960-luvulla aluksi kaupunkien keskiluokan ja 

nuorison keskuudessa, juhlavaatteiden ostaminen valmiina ei ollut tavallista143. Ilmeisesti 

valmiiden hääpukujenkaan tarjonta ei ollut aikakaudella vielä niin runsasta kuin nykyään; 

Helsingin kaupungin puhelinluettelon keltaisten sivujen mukaan yksikään liike ei 

mainostanut morsiuspukuja vuonna 1964, vuosina 1974 ja 1984 liikkeitä oli viisi mutta 

vuonna 1994 jo 20144.  

Vaikka 1960-luku oli poliittisten ja yhteiskunnallisten mullistusten sekä 

pukeutumiskulttuurin voimakkaan muuttumisen aikakautta, näillä mullistuksilla ei ollut 

heti vaikutusta häämuotiin145. McBride-Mellingerin (1993) mukaan häät olivat 1960-luvun 

viimeisiin vuosiin asti muodollisia ja häämuoti konservatiivista146. Perinteistä 

hääpukeutumismuotia edustivat 1960-luvulla yksinkertaisen rimpsuttomat ja usein 

laahukselliset morsiuspuvut, joiden kanssa käytettiin huntua. Puvun tyköistuva yläosa ja 

pitkät kapeat hihat olivat muodikkaita.147 Hunnun kanssa saatettiin käyttää kruunua, joka 

oli muuttunut metallisesta nyplätyksi tai virkatuksi148. Enää ei tosin välttämättä ajateltu, 

että valkea morsiuspuku ja huntu viittaisivat morsiamen koskemattomuuteen, vaan kyse oli 

usein vakiintuneista hääpukukäytännöistä149. Hääpuvun ja morsiamen seksuaalisuuden 

välinen yhteys ei kuitenkaan välttämättä ollut näin yksinkertainen tai merkityksetön asia. 

Churchin haastattelemien morsianten suhde hääpukuun ja sen väriin oli kaksijakoinen; osa 

morsiamista halusi hääpukunsa värin avulla kertoa seksuaalisesta menneisyydestään, kun 

taas osa halusi pukunsa avulla salata sen tai antaa siitä väärän kuvan150. Pukeutuminen ja 

hääpukeutuminenkin voi siis olla yksi tapa kiistää ja kyseenalaistaa olemassa olevia 

sukupuoli-identiteettejä ja luoda uusi merkityksiä151. 

141 Dyer 2007, 113; Lehto 2001, 93.
142 Lehto 2001, 81.
143 Aikasalo 2000, 199–200.
144 Kaivola 1995, 46.
145 Cox 2002, 189.
146 McBride-Mellinger 1993, 38.
147 Cox 2002, 190.
148 Kaivola 1995, 45–46.
149 Lehto 2001, 106;  Perkko 1991.
150 Church 2003, 13–14. Church haastatteli tutkimuksessaan vuosina 1950–1995 avioituneita morsiamia.
151 Barnard 1996, 121. 
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Osa aikakauden morsiamista käytti lyhyttä morsiuspukua tai muodikasta minihametta, ja 

morsiuspuvun helman pituus vaihtelikin 1960- ja 1970-luvuilla ministä midiin ja maxiin. 

Lyhyt hääpuku ei kaikkien mielestä sopinut avioitumisseremonioihin, sillä lyhyeen 

helmaan liitettiin tilanteeseen sopimaton ajatus morsiamen seksuaalisesta vapautumisesta 

ja vapaudesta.152 1970-luvulla romantiikkaa korostava kukkaisaate pitseineen, 

röyhelöineen, ohuine puuvillakankaineen, kaftaaneineen ja muine folkloreasuineen tuli 

muotiin ja myös hääpukeutumiseen153. Hunnun saattoi korvata huppu tai suuri veltto 

hattu154. Jotkut morsiamet eivät hankkineet erityistä morsiuspukua vaan kävivät vihillä 

esimerkiksi kansallispuvussa tai tavallisissa vaatteissa kuten kävely- tai housupuvussa tai 

jopa farkuissa155. Muodollisen ja epämuodollisen pukeutumisen välinen ero, joka oli vielä 

edellisellä vuosikymmenellä ollut tärkeä156, oli siis ainakin joidenkin morsianten osalta 

menettänyt merkityksensä. Myös aikakauden feministisellä liikkeellä, joka piti muotia ja 

meikkaamista sekä perinteistä avioliittoa valkoisine häineen naisia alistavina, oli oma 

vaikutuksensa häämuotiin, lähinnä siten, että housujen käytöstä tuli sallittua ja hyväksyttyä 

morsiamille157.   

Nuorten kapina perinteisiä arvoja kohtaan ilmeni 1960- ja 1970-luvuilla myös uusien 

häätapojen syntymisenä, ja häät voitiin järjestää esimerkiksi ulkona rannalla kirkon 

sijaan158. 1970-luvulla oli muodikasta käydä ruokatunnilla maistraatissa vihillä, ja 

perinteisiä häitä pidettiin porvarillisena pöyhkeilynä ja taantumuksellisena 

individualismina159. Suomessa siviilivihkimisten määrä liki kaksinkertaistuikin 1970-

luvulla verrattuna edelliseen vuosikymmeneen160. Toisaalta on mielenkiintoista, että vaikka 

osa aikakauden naisista oli yhteiskunnallisesti aktiivisia ja vastusti perinteisiä tapoja ja 

ajattelutapoja, monille morsiamille perinteiset häätavat ja perinteinen valkoinen häämuoti 

olivat mieluisa ja turvallinen valinta161. Kovin yhtenäistä tarinaa aikakauden avioituvien 

naisten toiminnasta, pukeutumisesta tai hääpukeutumisesta ja niiden välisistä yhteyksistä ei 

siis voi rakentaa.

152 Cox 2002, 190; Ewing 2005, 181; Kaivola 1995, 46; Perkko 1991.
153 Gingsburg 1981, 53; Kaivola 1995, 46; Perkko 1991.
154 Kaivola 1995, 46.
155 Kaivola 1995, 46, Perkko 1991.
156 Dyer 2007, 113.
157 Cox 2002, 200.
158 McBride-Mellinger 1993, 38–41.
159 Tuohela 1997, 148.
160 1960-luvulla 8,4 % avioliitoista oli siviiliavioliittoja ja 70-luvulla 14, 0 %, Suomen tilastollisen 

vuosikirja 2010.
161 Cox 2002, 200–201; McBride-Mellinger 1993, 41.
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Hääpukeutumisessa tapahtuneet muutokset heijastelevat aikakauden pukeutumisessa 

tapahtuneita laajempia muutoksia. Noin 1900-luvun puoliväliin mennessä muoti ja 

muodikas pukeutuminen oli tullut mahdolliseksi suuremmalle joukolle ihmisiä kuin 

koskaan aikaisemmin, minkä mahdollisti muodin ja vaatteiden massatuotannon 

kehittyminen sekä yleinen hyvinvoinnin ja varallisuuden lisääntyminen. Tämä muodin 

leviäminen ja demokratisoituminen aiheutti sen, että yhteiskuntaluokkien väliset erot 

pukeutumisen suhteen olivat alkaneet hämärtyä.162 Saman ilmiön havaitsi myös Aikasalo 

(2000), vaikka hänen mielestään sosiaaliluokkien väliset rajat säilyivät Suomessa kaikesta 

huolimatta, ja eri ryhmillä oli omat käyttäytymis- ja pukeutumisnorminsa163. Lisäksi haute 

couture -muoti ja Pariisi alkoivat menettää paikkaansa muodin keskuksena ja suunnan 

määrääjänä, mihin oli syynä vaatteiden massatuotannon lisäksi myös populaari- ja 

nuorisokulttuurin lisääntyvä rooli yhtenä muodin ja tyylien lähteenä. 1960-luvun nuorison 

eli sodan jälkeen syntyneiden ikäluokkien suuruus sekä heidän aikaisempia 

nuorisosukupolvia suurempi vaurautensa vaikuttivat muotiin ja pukeutumiseen.164 

Nuorisokulttuuri alkoi ohjailla muotia, ja nuoruudesta ja nuorekkuudesta tuli tavoiteltava 

asia, jota voitiin tuoda esiin pukeutumisella, joka yhdenmukaistui iän, sosiaalisen aseman 

ja sukupuolen suhteen165. Tämän seurauksena alkoi syntyä useita muotijärjestelmiä, ja 

muoti sai alkunsa erilaisista lähtöpisteistä ja se liikkui moniin eri suuntiin, ei enää 

pelkästään eliitiltä enemmistölle166. 1970-luvun pukeutumismuodille oli ominaista sen 

tyylien, materiaalien ja värien monimuotoisuus, ja muodin avulla alkoi myös olla 

mahdollisuus ilmaista kantajansa yksilöllistä ja personallista makua ja tyyliä167.  

2.4.7 Kumppanit avioituvat

1960-luvun lopulla Suomi oli teollistunut ja palveluelinkeinovaltainen yhteiskunta, jossa 

naisten koulutustaso oli korkea ja työssäkäynti melko yleistä168. Naisten osallistuminen 

työelämään ”hyväksyttiin” lopullisesti 1970-luvun alussa, kun äitien palkkatyöhön 

osallistumista helpotettiin sekä päivähoitolain että pidemmän äitiysloman turvin169. 

Avioliitto ja perheen perustaminen oli edelleen aikakauden nuorille, suurille ikäluokille 

162 Entwistle 2000, 134; Ewing 2005, 230.
163 Aikasalo 2000, 138, 242.
164 Crane 2000, 14; Ewing 2005, 178, 229–230.
165 Koskennurmi-Sivonen 2001, 8; Sarantola-Weiss 2008, 128; Sproles & Davis Burns 1994, 39.
166 Crane 2000, 14; Entwistle 2000, 223.
167 Davis 1992, 156–158; Ewing 2005, 230–231, 238;  Sproles & Davis Burns 1994, 39
168 Hulkko 1993c, 30.
169 Korppi-Tommola 1993, 51..
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tärkeää. Avioituminen kilpaili kuitenkin opiskelun, työn ja harrastusten kanssa, ja 

keskimääräinen avioitumisikä nousikin 1970-luvulla.170 Laillistamattomat parisuhteet, jotka 

olivat alkaneet lisääntyä jo 1930-luvulla, yleistyivät nekin, mikä herätti paljon keskustelua. 

Avoliitot, joiksi näitä suhteita oli alettu kutsua, yleistyivät ensin opiskelijoiden ja sitten 

muiden nuorten sekä eronneiden ja leskien keskuudessa. Vuonna 1970 avoliitossa eli 

kuitenkin vain 2 % 18–54-vuotiaista, mutta liittojen määrä kasvoi selvästi vuoden 1975 

jälkeen.171 

Kun 1800- ja 1900-lukujen taitteen naisasialiike oli ollut poistamassa lainsäädännöllisiä 

esteitä sukupuolten väliseltä tasa-arvolta, 1960-luvun liike korosti naisten mahdollisuuksia 

osallistua työelämään ja poliittiseen toimintaan ja 1970-luvulla se keskittyi enemmän 

yksityiselämän asioihin172. Korppi-Tommolan (1993) mukaan voidaankin nähdä, miten 

1800-luvulla alkaneen kehityksen tuloksena suomalaiset naiset ovat astuneet ulos 

yksityisestä elämänpiiristä ja heistä on tullut miestensä ja isiensä ja veljiensä rinnalle 

työntekijöitä yhteiskuntaan. Moni naisten elämään ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttava 

asia jäi tosin vielä 1970-luvun jälkeenkin tulevien sukupolvien korjattaviksi.173

170 Hulkko 1993c, 30, 34.
171 Hulkko 1993c, 34; Tuohela 1997, 163.
172 Korppi-Tommola 1993, 51.
173 Korppi-Tommola 1993, 51.
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3 Tutkimuskysymykset, aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Similä-Palosuon perheen morsiamet kolmessa 

sukupolvessa ovat 1900-luvulla pukeutuneet häihinsä ja avioituneet. Tähän toimintaan 

vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan käsityötieteen sekä sosiologian näkökulmista, ja 

sosiologian käsitteiden avulla muodostuvat myös tutkimuksen pääkysymys:

Miten Similä-Palosuon perheen morsianten habitus ilmenee heidän hääpukeutumisessaan 

ja avioitumisessaan?

sekä pääkysymystä tarkentavat alakysymykset:

• miten ja millaiseksi perheen morsianten habitus on lapsuudessa ja nuoruudessa 

muodostunut

• minkälaisia pääomia heillä oli käytössään avioitumiskulttuurin kentällä

• miten morsiamet ovat habituksensa puitteissa toimineet kentällä 

(avioitumiskulttuurin kentän rakenteiden ylläpito tai kyseenalaistaminen, 

kulttuurinen erottautuminen)

Tutkielman aineisto, jonka avulla pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin, koostuu kuudesta 

erityyppisestä osa-aineistosta; 

• Similä-Palosuon perheen kolmen morsiamen hääpuvut sekä ensimmäisen 

sukupolven morsiamen Fanny Similän avioitumisen aikaiset vaatteet 

• Helsingin yliopistomuseossa otetut kuvat em. vaatteista

• Similä-Palosuon perheen valokuvat 

• kirjallisuudesta sekä Victoria and Albert Museumin internetsivuilta kootut 

valokuvat 1900-luvulla käytetyistä hääpuvuista.

• perheen muistelmat sekä kirjallisina dokumentteina että dvd-videona 

• kolmannen sukupolven morsianten Mette Tannerin ja Päikki Prihan 

teemahaastattelut. 

Osa-aineistot ja niiden analysointi selostetaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Similä-

Palosuon perheellä tarkoitetaan Fanny ja Yrjö Similää, heidän tytärtään Maini Palosuota 

Erkki-puolisoineen sekä Maini ja Erkki Palosuon lapsia. Tarkemmat tiedot Similä-
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Palosuon suvusta ja perheen jäsenistä on koottu sukupuuksi liitteessä 1. Similä-Palosuon 

kolmen sukupolven perheen muodostumiseen vaikutti heidän asumisolosuhteensa. Fanny 

ja Yrjö Similä lapsineen olivat muuttaneet vuonna 1923 Etu-Töölöön, jossa Fanny ja Yrjö 

Similä asuivat kuolemaansa asti. Kun Maini ja Erkki Palosuon nuori perhe muutti 1940-

luvulla Similöiden seinänaapuriksi, muodostui Fanny ja Yrjö Similästä sekä Palosuon 

perheestä kolmannen sukupolven morsianten lapsuudessa kiinteä, kolme sukupolvea 

käsittävä yhteisö. 

Koska tutkimus kietoutuu edellä mainittujen, Helsingin yliopistomuseolle lahjoitettujen 

pukujen ympärille, se keskittyy perheen viidestä morsiamesta174 niihin neljään morsiameen, 

joiden puku on mukana tutkimuksen aineistossa, eli Fanny Similään, Maini Palosuohon, 

Mette Tanneriin ja Päikki Prihaan. Vuonna 2008 kuolleen Marjatta Isakssonin 

vihkiäisissään vuonna 1971 käyttämä asu ei ole mukana yliopistomuseon kokoelmissa eikä 

tämän tutkimuksen pukuaineistossa, joten hänen elämäänsä ja avioitumistaan käsitellään 

vain lyhyesti. Lisäksi, koska tutkimus keskittyy morsianten hääpukeutumiseen, sulhasten 

pukeutuminen ja heidän muu osallisuutensa avioitumisjärjestelyihin jää maininnan asteelle. 

Koska teemahaastattelujen perusteella muodostui käsitys, jonka mukaan ainakaan toisen ja 

kolmannen sukupolven morsianten sulhasilla (perheineen) ei ollut merkittävää roolia 

morsiuspukujen valinnassa tai hääjärjestelyissä, sulhasten rajaaminen pois tutkimuksesta 

oli perusteltua. 

  

3.1 Historiallinen tapaustutkimus

Erikssonin & Koistisen (2005) mukaan tutkimuksen lähestymistavaksi kannattaa valita 

tapaustutkimus, jos jokin tai useat seuraavista ehdoista täyttyvät: kysymykset mitä?, miten? 

ja miksi? ovat keskeisiä, tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin, aiheesta on vähän 

empiiristä tutkimusta ja tutkimuskohde on tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö175. 

Edellä mainituista ehdoista tässä tutkimuksessa täyttyvät hyvin kolme ensimmäistä: 

tutkimuskysymyksissä ovat miten? kysymykset keskeisiä, tarkastelen tapahtumia, joissa en 

ole ollut osallisena ja tutkimuksessa käytettäviä käsitteitä ei ole ilmeisesti aikaisemmin 

174 Ensimmäisen sukupolven morsian Fanny Similä, toisen sukupolven morsian Maini Palosuo ja 
kolmannen sukupolven morsiamet Marjatta Isaksson, Mette Tanner ja Päikki Priha.

175 Eriksson & Koistinen 2005, 4–5.
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sovellettu käsityötieteellisissä hääpukututkimuksissa. Viimeinen ehto täyttyy vain osittain, 

koska  tutkimuksessa tarkastellaan menneisyyden tapahtumia, hääpukeutumista 1900-

luvulla. Hääpukeutuminen itsessään on kuitenkin nykyajan elävän elämän ilmiö. Tätä 

tutkimusta voidaankin luonnehtia historialliseksi tapaustutkimukseksi.  

Tapaustutkimus, joka käyttää monipuolista ja monilla eri tavoilla hankittua tietoa 

hyväkseen, pyrkii kokonaisvaltaisesti kuvaamaan ja analysoimaan tutkimuskohdettaan eli 

tutkijaa kiinnostavaa ja hänen määrittelemäänsä tapausta, joka voi olla yksilö, ryhmä tai 

yhteisö, ilmiö tai ajallinen prosessi176. Tapaustutkimuksessa on keskeistä juuri tutkittava 

tapaus, jonka määrittelylle tutkimuskysymykset, tutkimusasetelma ja aineistojen analyysit 

perustuvat. Koska tapaustutkimuksessa  voidaan käyttää monenlaisia aineiston 

analyysimenetelmiä, tapaustutkimus on koko tutkimusprosessia ohjaava strategia.177 Tämän 

tutkimuksen tapauksena on kolmisukupolvisen Similä-Palosuon perheen morsianten 

hääpukeutuminen ja avioituminen, ja sitä kuvataan ja analysoidaan hääpukujen, erilaisten 

valokuvien, muistelmien ja teemahaastatteluiden avulla. 

Tapauksen määrittelyn lisäksi on tärkeää sen kuvaus kontekstissaan, koska  konteksti, 

kuten esim. tapauksen historiallinen tausta, kulttuuriympäristö tai tapaukseen liittyvät 

toimijat ja toiminnot, tekee tapauksen ymmärrettäväksi eli osaltaan selittää sitä178. Tässä 

tutkimuksessa pyritään valottamaan morsianten hääpukeutumisen ja avioitumisen 

kontekstia –  joka liittyy olennaisesti myös tutkimuksessa käytettäviin käsitteisiin habitus, 

aviokulttuurin kenttä ja pääomat – kuvailemalla morsianten elämää, elinolosuhteita ja 

kasvu- ja elinympäristöä lapsuudesta avioitumiseen sekä naisen yhteiskunnallisen aseman 

ja avioitumis-, tapa- ja pukeutumiskulttuurien muuttumista 1900-luvulla.   

Tapaustutkimuksia on jaoteltu eri tyyppeihin niiden tavoitteiden ja tutkimuksen 

tieteenfilosofisten perusoletusten mukaan. Näistä erilaisista tapaustutkimuksen tyypeistä 

tutkimukseni on lähellä itsessään arvokasta tapaustutkimusta (intrinsic case study) sekä 

selittävää tapaustutkimusta. Itsessään arvokkaassa tapaustutkimuksessa tutkija on 

kiinnostunut tietystä ainutlaatuisesta tapauksesta, jota haluaa ymmärtää hyvin sen kaikkine 

yksityiskohtineen sekä siihen vaikuttavine konteksteineen.179 Selittävä tapaustutkimus 

176 Eriksson & Koistinen 2005, 1,5; Stake 1995, 2.
177 Eriksson & Koistinen 2005, 1, 4.
178  Eriksson & Koistinen 2005, 7; Stake 1995, 63–64.
179 Eriksson & Koistinen 2005, 9; Stake 1995, 3,63–64.
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pyrkii selittämään tapausta ja vastaamaan kysymykseen, miksi tapaus on sellainen kuin se 

on. Se on  myös kiinnostunut tosielämän monimutkaisten tapahtumien välisistä 

syysuhteista. Lisäksi teoria on selittävässä tapaustutkimuksessa hyödyllinen, mikäli se 

auttaa tuottamaan päteviä selityksiä havaituille käytännöille.180 Koska tutkimukseni tapaus 

on mielenkiintoinen ja monipuolisine aineistoineen aika ainutlaatuinen, olen halunnut 

paneutua siihen huolellisesti ja yksityiskohtaisesti. Lisäksi tavoitteenani on selittää ja 

ymmärtää sitä, miksi perheen morsiamet ovat pukeutuneet ja avioituneet valitsemallaan 

tavalla, ja tässä selvitys- ja tulkintatyössä Bourdieun käsitteet habitus, kenttä ja pääomat 

ovat mielenkiintoinen lähtökohta ja kehys. 

Tutkielmani edustaa tapaustutkimuksena laadullista tutkimusta, jonka tavoitteena on 

kuvata jotain ilmiötä tai tapahtumaa (morsianten hääpukeutuminen ja avioituminen),  

ymmärtää tiettyä toimintaa (morsianten hääpukeutumista ja avioitumista koskevat 

päätökset ja toiminta) ja antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiölle181. 

Tapaustutkimuksessa voidaan soveltaa kaikkia laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmiä, ja oleellista on valita tutkimuskysymyksiin ja tutkimusasetelmaan 

parhaiten sopivat analyysimenetelmät, joiden avulla voi vastata asettamiinsa kysymyksiin. 

Yleisimpiä tapaustutkimuksissa käytettyjä menetelmiä ovat erilaiset sisällönanalyysin 

analyysitekniikat: luokittelu, tyypittely ja teemoittelu.182 Näistä menetelmistä hyödynnän 

teemoittelua teemahaastatteluiden ja muistelmien analysoinnissa. Pukujen 

tarkastelemisessa pyrin noudattamaan Taylorin (2002) esittelemiä esinetutkimuksen 

(object-based research) periaatteita. Aineistoon kuuluvien valokuvien tarkasteluun ei sen 

sijaan käytetty mitään erityistä kuva-analyysimenetelmää.  

Tutkimukseni erilaisten aineistojen analysointia voi kutsua teoriaohjaavaksi tai 

teoriasidonnaiseksi, sillä analyysien etenemisessä apuna ja tausta-ajatuksena on 

tutkimuksen teoreettinen, käsityötieteellis-sosiologinen, tausta. Teoriaohjaavasta 

analyysista voidaan tunnistaa aikaisemmin tiedetty tieto, jonka tehtävänä on auttaa tutkijaa 

kehittämään uusia ajatuksia tutkimuksen aiheeseen liittyen. Teoriaohjaavan analyysin 

päättely on abduktiivista, jolloin tutkijan ajatteluprosessissa vaikuttavat aineistojen 

tuottama tieto ja päätelmät sekä aikaisempi teoreettinen tieto. Yhdistelemällä näitä tietoja 

180 Eriksson & Koistinen 2005, 12.
181 Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.
182 Eriksson & Koistinen 2005, 30;  Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.
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pyritään luomaan uutta tietoa.183 Tässä tutkimuksessa uusi tieto koskee Similä-Palosuon 

perheen morsianten habituksen muodostumista ja sen ilmenemistä hääpukeutumisessa ja 

avioitumisessa. 

Tutkimus liittyy suhteellisen luontaisesti fenomenologis-hermeneuttiseen 

tutkimusperinteeseen. Fenomenologis-hermeneuttiselle tutkimukselle on ominaista, että 

ihminen on tutkimuksen kohteena ja tutkijana ja että tutkimuksen kohteena on ihmisten 

elämismaailma, ihmisten erilaiset kokemukset niiden tuottamine merkityksineen184. Similä-

Palosuon perheen vanhimpien jäsenten (Fanny ja Yrjö Similä sekä Maini Palosuo) 

elämästä saatiin tosin tietoa muistelmien sekä teemahaastattelujen perusteella, joten heidän 

kokemuksistaan oli käytettävissä enimmäkseen toisen käden tietoa. Tutkimukseni kannalta 

on lisäksi mielenkiintoista, että fenomenologisen merkitysteorian mukaan merkitykset, 

joiden avulla todellisuus avautuu meille, tuotetaan yhteisöissä, joissa yksilöt kasvavat ja 

kasvatetaan185. Similä-Palosuon perhe oli kiinteä kolmen sukupolven yhteisö, ja on 

mielenkiintoista selvittää sitä, miten perheessä on luotu hääpukeutumiseen sekä 

avioitumiseen liittyviä merkityksiä ja miten yhteisinä näitä merkityksiä on perheen eri 

sukupolvissa pidetty. Tutkimuksen hermeneuttinen ulottuvuus pyrkii ymmärtämään ja 

tulkitsemaan ihmisten elämismaailmaa. Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa 

ilmiöiden merkitysten oivaltamista ja ymmärtäminen on aina tulkintaa, joka perustuu 

aikaisempaan ymmärrykseen tutkimuksen kohteesta. Ymmärtäminen ja tulkinta 

etenevätkin ns. hermeneuttisena kehänä, jossa ymmärrys ja tulkinta tarkentuvat 

kehämäisenä liikkeenä.186 

3.2 Museopuvut

Vuonna 2008 Päikki Priha ja Mette Tanner tyhjensivät Fanny ja Yrjö Similän vuonna 1923 

hankkimaa asuntoa, joka oli jäänyt tyhjäksi heidän isänsä Erkki Palosuon kuoltua vuonna 

2007. Tavaraa ja vaatteita oli vuosikymmenten aikana kertynyt kotiin sekä perheen 

kesämökille runsaasti, ja osa tavaroista päätyi lahjoituksina eri museoihin. 

Yliopistonlehtori Ritva Koskennurmi-Sivosen ehdotuksesta useita perheen naisten vaatteita 

183 Tuomi & Sarajärvi 2009, 96--97.
184 Tuomi & Sarajärvi 2009, 34.
185 Tuomi & Sarajärvi 2009, 34.
186 Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35.

33



ja asusteita lahjoitettiin Helsingin yliopistomuseon pukukokoelmiin.187

 

Vaatelahjoitus sisälsi myös hääpukuja: Maini Palosuon hääpuvun huntuineen, Mette 

Tannerin hääpuvun huntuineen ja kenkineen sekä Päikki Prihan hääpuvun koruineen. 

Maini Palosuon puku oli löytynyt aika huonokuntoisena perheen kesämökiltä, mutta Mette 

Tannerin puku oli säilynyt hyväkuntoisena 40 vuotta. Mette Tanner oli häidensä jälkeen 

huolellisesti pakannut sen säilytystä varten, ja ennen museolle lahjoittamista pukua oli 

katsottu vain kerran, Mette Tannerin tyttären avioituessa. Päikki Priha oli käyttänyt omaa 

hääpukuaan ainakin kerran häidensä jälkeen, ja se oli pakattu pois käytöstä vasta jonkin 

ajan kuluttua häistä.188

Fanny Similän jäämistöistä löytyneitä, 1900-luvun alun muodin mukaisia valkoisia 

vaatteita ja kenkiä oli myös aluksi arveltu hänen hääpuvukseen ja -kengikseen. Koska 

vaatteet eivät kuitenkaan olleet samanlaiset kuin Fanny Similällä on päällään hääkuvassaan 

(kuva 5), oli niiden arveltu olevan hääpuvun kanssa käytettyjä alusvaatteita tai vaatteita, 

joita Fanny Similä olisi voinut käyttää hääjuhlallisuuksiensa seuraavina päivinä. Fanny ja 

Yrjö Similän häistä tai niiden kestosta ei kuitenkaan ole jäänyt minkäänlaista 

perimätietoa.189 Vaikka häävalokuvan perusteella Fanny Similän valkoiset vaatteet eivät 

olleet ainakaan hänen varsinaisena hääpäivänään käyttämiä, ovat ne mukana tutkimuksen 

aineistossa. Vaatteiden tyylin ja mallin perusteella ne ovat todennäköisesti olleet Fanny 

Similän käytössä hänen avioitumisensa aikaan, minkä vuoksi ne toimivat hyvänä viitteenä 

hänen sen aikaisesta pukeutumisestaan sekä vaatteiden valmistuksesta. Fanny Similän 

muita nuoruuden aikaisia vaatteita ei ole säilynyt. Lisäksi oli mielenkiintoista yrittää 

selvittää, mitä vaatteita museolle lahjoitetut vaatteet olivat.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen pukuaineisto koostuu siten Similä-Palosuon perheelle 

kuuluneista morsiuspuvuista asusteineen. Maini Palosuon puku oli vuodelta 1940, Mette 

Tannerin puku vuodelta 1967 ja Päikki Prihan puku vuodelta 1975. Fanny Similän vuoden 

1908 morsiuspukua tarkasteltiin ja arvioitiin hääkuvan perusteella, mitä tarkastelua 

täydensivät hänen avioitumisen aikaiset vaatteensa.    

187 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
188 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
189 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu  (MT, PP). TIA; Helsingin yliopistomuseon 

kokoelmapäällikkö Jaana Tegelberg, henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse marraskuussa 2010. 
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3.2.1 Pukujen tutkiminen

Perehdyin elokuussa 2010 hääpukuihin ja Fanny Similän vaatteisiin asusteineen Helsingin 

yliopistomuseon varastossa, missä pukuja säilytetään. Olin nähnyt puvut ensimmäisen 

kerran kesäkuussa 2010, kun museon kokoelmapäällikkö Jaana Tegelberg esitteli ne 

minulle, ja olin  tutustunut niihin myös museolta saamieni valokuvien perusteella. 

Elokuuhun mennessä minulle oli muodostunut niistä siis jo aika hyvä yleiskuva. Minulla ei 

kuitenkaan ollut aikaisempaa kokemusta vanhojen pukujen tutkimisesta, mikä yhdessä 

muistiinpanojen hitaan käsin kirjaamisen kanssa aiheutti sen, että pukujen tutkimiseen 

meni noin kolme päivää aikaa. 

Taylorin (2002) mukaan pukujen esinetutkimus (object-based research) keskittyy puvun 

yksityiskohtaiseen tutkimiseen ja selvittämiseen, mihin sisältyy vaatteen materiaalien laatu 

ja rakenne, itse vaatteen malli, rakenne ja yksityiskohdat, kuten leikkaukset, koristelut ja 

laskokset, sekä valmistustapa. Olennaista on myös tunnistaa ja ajoittaa vaatteen erilaiset 

lisäosat kuten napit, vetoketjut, erikoismateriaalit sekä sen valmistukseen käytetyt välineet 

ja tekniikat. Yksityiskohdat kuten hihan muoto tai napin koko voivat olla olennaisia 

oikeiden johtopäätösten tekemiseen. Kaiken kaikkiaan tällainen yksityiskohtainen tieto 

vaatteesta auttaa sen tunnistamisessa ja ajoittamisessa sekä on pohjana siitä tehtävien 

päätelmien ja tulkintojen tekemisessä.190

Selvitin vaatteiden yleisilmettä, rakennetta, yksityiskohtia ja valmistustapaa pukemalla 

niitä museon varastossa olleen 36-kokoisen mallinuken päälle sekä oikein että nurin päin. 

Koska vanhimmista vaatteista Fanny Similän hame ja Maini Palosuon puku olivat liian 

hauraita puettaviksi mallinukelle, niitä pystyi varovasti tarkastelemaan vain pöytätason 

päällä. Kirjasin puvuista tekemäni havainnot niiden kokonaisilmeestä, tyylistä, 

materiaaleista ja mallista sekä tietoja puvun rakenteesta sekä yksityiskohdista191 ja 

lisäosista192 sitä mukaa kuin kävin kutakin pukua läpi. Pukujen valmistusprosessin eli 

kaavoituksen, kuosittelun, vaatteen kokoamisen sekä sovituksen jälkeisen 

lisämuokkauksen arvioiminen oli vaativampaa. Pukujen kaavoja mahdollisine 

kuositteluineen ei ollut olemassa eikä vanhimpien pukujen osalta ollut saatavilla mitään 

190 Taylor 2002, 3, 12, 13.
191 Esimerkiksi puvun eri osat ja leikkaukset sekä mittanauhalla otetut mitat joistakin pukujen 

yksityiskohdista tai osista. 
192 Esimerkiksi erilaiset puvun sulkijat ja koristelut.
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tietoa niiden valmistuksesta. Pukujen perusteella pyrin kuitenkin arvioimaan 

ompeluteknisiä yksityiskohtia (esim. oliko saumat tai huolittelut tehty käsin tai koneella), 

kankaan käyttöä (oliko kangas puvun eri osissa leikattu  täysvinoon tai lankasuoraan), 

kuosittelua (esim. hameosan kellottaminen tai viistottaminen), muodonantoa 

(muotolaskokset ja niiden sijainti) sekä puvuissa tehtyjä muutoksia. Pyrin saamaan 

tekemilleni pukukuvauksille ja arvioille varmistusta ja lisätietoa pukujen 

valmistusajankohdan pukuompelukirjallisuudesta sekä Mette Tannerin ja Päikki Prihan 

teemahaastatteluista. 

Kirjasin kustakin puvusta tai asusteesta tekemäni havainnot ja tiedot museon varastossa 

käsin, ja myöhemmin kirjoitin kunkin morsiamen pukua koskevat muistiinpanot omaksi 

tekstitiedostokseen (liitteet 6–9). Vaatteita ja asusteita koskevien kirjallisten 

muistiinpanojen lisäksi otin kustakin puvusta useita valokuvia. Valitettavasti 

kuvausolosuhteet eivät olleet museon varastossa suotuisat laadukkaiden kuvien ottamiseen. 

Vuosikymmeniä säilytyksessä olleita, rypistyneitä ja osittain haurastuneitakin vaatteita ei 

voinut myöskään kohentaa kuvausta varten. Joitakin ottamiani kuvia on mukana Tulokset 

-osiossa sekä liitteessä 3 täydentämässä pukujen kirjallista tarkastelua ja kuvailua. 

Vaatteiden materiaaleista oli niiden museoluetteloinnin yhteydessä tehty arvio. Pyrin 

varmentamaan näitä arvioita ottamalla vaatteiden saumoista pieniä koepaloja kankaan 

kuidun määrittämistä varten, mihin oli Helsingin yliopistomuseon kokoelmapäällikkö 

Jaana Tegelbergin lupa. Näytteitä oli saatavilla Fanny Similän vaatteista sekä Maini 

Palosuon ja Mette Tannerin puvuista. Kankaan kuidun määrittämistä varten tehdyt 

yksinkertaiset polttokokeet suoritin Markulan (1999) esittelemien ohjeiden mukaan193. 

Koska polttokoe ja sen suorittamiseen tarvittavat välineet ovat yksinkertaisia, suoritin 

polttokokeet kotonani. Purin ja erottelin (jokaista polttokoetta varten erikseen 

puhdistetuilla) pinseteillä kangasnäytteistä langanpätkiä, jotka vein pinsettien avulla 

kynttilänliekin yläpuolelle ja tarkkailin langan syttymisherkkyyttä, palamistapaa ja 

palamisjäännöstä194. Varmentaakseni polttokokeen tuloksen, suoritin polttokokeen 

jokaiselle näytteelle 2–4 kertaa. Kankaiden rakenteesta (sidoksesta) tein museossa 

silmämääräisen arvion, jota pyrin varmentamaan suurentamalla kankaista otettuja 

digitaalisia valokuvia kuvankäsittelyohjelman avulla.

193 Markula 1999, 139–140.
194 Polttokokeen suorittamisesta ks. Markula 1999, 140.   
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3.3 Muistelmat

Lahjoittaessaan Similä-Palosuon perheen naisten vaatteita Helsingin yliopistomuseoon 

Päikki Priha oli halunnut varmistaa, että niistä ei tule vain jälkiä tuntemattomiksi jääneistä 

ihmisistä195. Päikki Priha lahjoittikin museolle valokuvia sekä tietoja pukujen omistajista, 

minkä mahdollisti se, että Similä-Palosuon perheen ja varsinkin sen vanhimpien jäsenten 

historiaa oli aktiivisesti tallennettu. Maini Palosuo on kirjoittanut useita muistelmia 

perheestä, ja näistä muistelmista ovat tutkimuksessa mukana hänen vanhempiensa 

elämänkerrat sekä yksi osa perheen huvilan historiikista. Myös Erkki Palosuo oli Maini 

Palosuon innostamana kirjoittanut muistelmia, joista tutkimuksessa ovat mukana kaksi 

Maini Palosuosta kertovaa muistelmaa ja yksi hänen omasta nuoruudestaan kertova 

kirjoitus.196 Perheen kirjallisia muistelmia täydentää vuonna 2008 kuvattu video, jossa 

Päikki Priha muistelee perheenjäseniä sekä perheen pukeutumis- ja käsityökulttuuria197. 

Sain videon sekä yliopistolle lahjoitetut muistelmat käyttööni kesällä 2010, ja muut 

muistelmat sain lainaksi teemahaastattelun yhteydessä syksyllä 2010.

Kalelan (2000) mukaan tutkijan on yritettävä selvittää, minkälaisia jälkiä hänen lähteensä 

ovat sekä mitä ja minkälaista informaatiota lähteet välittävät. On myös pohdittava, mikä on 

lähteiden tehtävä ja sen perusteella pääteltävä, voiko lähteitä käyttää vastamaan 

tutkimuksen kysymyksiin.198 Sekä perheen kirjallisia muistelmia että videota voi 

luonnehtia kertoviksi lähteiksi, joissa ilmenee kertojan subjektiivinen tulkinta muistelmissa 

esitetyistä aisoista199. Teemahaastattelun200 perusteella muotoutui näkemys, että tässä 

tutkimuksessa käytettyjen, vuosina 1979–2008 valmistuneiden muistelmien tehtävänä on 

ollut koota ja säilyttää perheen ja suvun historiaa muistoksi sen nykyisille ja tuleville 

sukupolville sekä ehkä myös lujittaa suvun kiinteyttä ja yhteenkuuluvuutta. Muistelmien 

voi siis olettaa kertovan perheen ja sen jäsenten elämästä sellaisen tiedon perusteella, joka 

on ensisijaisesti tallennettu perheen ja suvun omaan käyttöön.

195 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu  (PP). TIA
196 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu  (MT, PP). TIA
197 Vaatemuistoja. Kulttuurimuistoja Similä-Palosuon perheestä. HYM. D200832AV.1
198 Kalela 2000,  94, 97, 233.
199Anttila 1996, 317–318.
200 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA
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3.3.1 Muistelmien analysointi

Teoreettinen kehys ja perusanalyysimenetelmä, jota voidaan hyödyntää kirjoitettujen, 

kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analysointiin on laadullinen sisällönanalyysi. Analyysin 

vaiheita ovat 1) kiinnostavien ja olennaisten asioiden ja ilmiöiden rajaaminen, 2) aineiston 

läpikäynti ja olennaisten asioiden koodaaminen ja 3) aineiston analysointi luokittelemalla 

teemoittelemalla tai tyypittelemällä.201 Sisällönanalyysin erilaisista analyysitekniikoista 

käytin sekä muistelmien että teemahaastatteluiden analysointiin teemoittelua. 

Teemoittelussa tutkimusaineisto pilkotaan ja ryhmitellään tutkimuksen aihepiirien mukaan, 

minkä jälkeen siitä etsitään tutkimuksen kannalta oleellisia teemoja ja niitä kuvaavia 

näkemyksiä202. Teemoittelu luo myös pohjan aineiston tiivistämiselle ja sekä tulkinnalle203. 

Aineiston tiivistys tapahtuu ryhmittelemällä teemoja joitain yleisempiä käsitteitä 

kuvaaviksi luokiksi tai yläteemoiksi. Tätä seuraa käsitteellistäminen, jossa erotetaan 

tutkimuksen olennainen tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä.204 

Koska perheen erilaiset muistelmat oli tuotettu tutkijasta riippumatta205, sisälsivät ne myös 

muuta kuin tutkimuskysymysteni kannalta olennaista tietoa. Tuomi ja Sarajärvi (2009) 

kehottavat määrittelemään ja rajaamaan aineistossa kiinnostuksen kohteena olevat asiat 

ennen aineistoon perehtymistä206. Halusin kuitenkin tutustua muistelmiin avoimin mielin ja 

rajaamatta aihepiirejä liian ankarasti. Tätä ajatusta tukee Staken (1995) esittämä ohje, 

jonka mukaan tapaustutkimuksen kirjallisten dokumenttien tutkiminen vaatii sekä 

organisoitua tietojen hakua että avoimuutta odottamattomien vihjeiden suhteen207. 

Perehdyin videoon sekä kirjallisiin muistelmiin käymällä niitä muutamia kertoja läpi. 

Perehtymisen tavoitteena oli sekä systemaattisesti etsiä ja koodata tutkimuksen teemoihin 

(liite 2) liittyviä asioita ja tietoja että tehdä vapaasti huomioita ja poimintoja mielenkiintoa 

herättävistä asioista. Koska muistelmat olivat suhteellisen lyhyitä, en hyödyntänyt niiden 

läpikäymiseen tekstianalyysiohjelmaa vaan alleviivasin ja nimesin niitä muistelmien 

tekstikohtia, jotka liittyivät tutkimuksen teemoihin ja tutkimuskysymyksiin. Lisäksi 

erottelin alleviivaten muistelmista kohtia, jotka vaikuttivat kiinnostavilta mutta jotka eivät 
201 Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–93.
202 Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.
203 Hirsjärvi & Hurme 2008, 143,147; Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.
204 Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111.
205 Ks. esim.  Eskola & Suoranta 1998, 152–153.
206 Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.
207 Stake 1995, 68.
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välttämättä suoraan liittyneet tutkimuksen teemoihin. Myös videota katsellessani kirjasin 

ylös vastaavanlaisia muistiinpanoja. 

Koska sain osan muistelmista käyttööni ennen teemahaastattelua ja osan sen jälkeen, oli 

muistelmiin tutustuminen monivaiheinen ja haastatteluihin limittyvä sekä ajallisesti pitkä 

prosessi. Prosessin aikana sain vähitellen eroteltua ja koottua ne erilaiset tiedot, jotka olivat 

oleellisia ja kiinnostavia tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Muistelmista keräämäni 

erilainen tieto koski lähinnä Fanny ja Yrjö Similän sekä Maini Palosuon henkilöhistoriaa 

sekä Similä-Palosuon perheen tapa- ja pukeutumiskulttuuria. Tämä tieto oli käytössäni, 

kun ryhdyin teemahaastattelun teemoittelun jälkeen tiivistämään ja käsitteellistämään 

kaikkien kirjallisten aineistojen (muistelmat ja haastattelut) muodostamaa kokonaisuutta.    

Vaikka tutkimuksessa oli alunperin tarkoitus keskittyä vain Similä-Palosuon perheen 

naisiin, minulle selvisi muistelmiin tutustuessani, että myös Yrjö Similä oli otettava 

mukaan yhtenä merkittävänä tekijänä. Muistelmien208 sekä haastattelun209 perusteella 

hänestä piirtyi kuva Similä-Palosuon perheen patriarkkana, joka vaikutti aktiivisesti mm. 

perheen pukeutumis- ja tapakulttuuriin. Similä-Palosuon perheen naisten lisäksi onkin Yrjö 

Similä sisällytetty mukaan tutkimukseen, ja hänestä on pyritty luomaan henkilökuvaa sekä 

kirjallisten dokumenttien että teemahaastattelun perusteella. 

3.4 Haastattelut

Täydentääkseni perheen kirjallisten muistelmien perusteella saamiani tietoja Similä-

Palosuon perheestä sekä perheen pukeutumiskulttuuriin ja morsiuspukuihin liittyvistä 

asioista haastattelin Mette Tanneria ja Päikki Prihaa syksyllä 2010. Molemmat olivat 

valmiita ja halukkaita kertomaan perheensä historiasta sekä omasta henkilöhistoriastaan. 

Teemahaastattelujen avulla sain lisää uutta tietoa varsinkin heidän omasta lapsuudestaan ja 

nuoruudestaan sekä tietoa perheen ompelijasta Orvokki Lahdesta, joka ompeli perheen 

naisille vaatteita ainakin 1960- ja 1970-luvuilla ja ompeli myös Mette Tannerin ja Päikki 

Prihan hääpuvut. Haastateltavat olivat myös valmiita siihen, että tutkimuksen 

raportoinnissa perhe esiintyy omilla nimillään.

208 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3; Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän 
elämänkerta. HYM. D200832KD4

209 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA

39



Teemahaastattelu oli ominaisuuksiensa puolesta mielekäs tapa läpikäydä Similä-Palosuon 

perheen historiaa sekä kerätä tietoa asioista, jotka ovat vaikuttaneet perheen morsianten 

habituksen muotoutumiseen ja hääpukeutumiseen. Teemahaastattelu on Hirsjärven ja 

Hurmeen (2008) mukaan puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan edetään tutkimukselle olennaisten teemojen ja niitä tarkentavien 

kysymysten mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että tutkittavien oma ääni pääsee hyvin 

kuuluviin tehden heistä aktiivisia merkityksen luojia. Teemahaastattelussa keskeistä 

ovatkin haastateltavien tekemät kielelliset tulkinnat erilaisista mielenkiinnon kohteina 

olevista asioista sekä heidän näille asioille antamansa kielelliset merkitykset.210 

Ensimmäisellä haastattelukerralla lokakuussa 2010 haastattelin Mette Tanneria ja Päikki 

Prihaa parihaastatteluna, ja haastattelu tehtiin Päikki Prihan kotona. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2008) mukaan ryhmä- tai parihaastattelu sopii hyvin pienoiskulttuurien 

merkitysrakenteiden tutkimiseen tai tietojen saamiseen haastateltavien sosiaalisesta 

ympäristöstä211. Koska tutkimuksen yksi oleellinen osa oli selvittää, minkälaisessa 

perheensisäisessä sosiaalisessa ympäristössä ja kulttuurissa perheen naiset ovat kasvaneet 

ja miten se on vaikuttanut heidän habituksensa kehittymiseen, parihaastattelu tuki hyvin 

tutkimuksen tavoitteita. 

Haastattelua varten olin laatinut teemahaastattelurungon (liite 2), joka perustui tietoihin ja 

ajatuksiini, joita olin saanut perehtymällä sekä perheen elämänkertoihin ja pukuihin että 

pukeutumis- ja muotikirjallisuuteen ja sosiologiseen kirjallisuuteen. Haastattelun aluksi 

kerroin, mistä tutkimuksessa oli kysymys ja mistä näkökulmista halusin tutkia heidän 

hääpukujaan. Koska tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää morsianten habituksen 

muodostumista, haastattelu käsitteli heidän kaikkien elämää lapsuudesta avioitumiseen.  

Koska en ole kovin kokenut haastattelija212, olin valmistautunut haastatteluun perehtymällä 

teemahaastattelurunkoon ja sen sisältämiin teemoihin, tietoihin, ajatuksiin ja kysymyksiin. 

Haastattelun aikana huomasin kuitenkin, että haastattelurungon läpikäyminen oli 

haasteellista. Kävimme läpi useiden ihmisten henkilöhistoriaa, joka ajoittuu yli sadan 

vuoden ajalle ja josta haastateltavilla oli vaihteleva määrä tietoa tai muistoja. Voidaankin 

olettaa, että vuorovaikutukseni haastateltavien kanssa sekä kykyni viedä haastattelua 

eteenpäin ja muotoilla yksittäisiä tutkimuskysymyksiä mahdollisine lisäkysymyksineen 

210 Hirsjärvi & Hurme 2008, 35, 47–48.
211 Hirsjärvi & Hurme 2008, 61.
212 Olen vuonna 2009 teemahaastatellut kolmea opettajaa ainedidaktista proseminaarityötäni varten. 
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vaikutti osaltaan siihen, miten haastateltavat muistelivat asioita ja vastasivat 

kysymyksiini213. Teemahaastattelun tilanteissa haastateltavien antamissa vastauksissa 

heijastuukin aina myös haastattelijan läsnäolo214. Haasteellisuudestaan huolimatta 

haastattelu eteni kuitenkin mielestäni hyvässä ilmapiirissä. Vaikka emme tunteneet 

toisiamme ennalta, vaikutti siltä, että haastateltavat olivat valmiita kertomaan aika 

avoimesti omasta perheestään, sen jäsenten ominaisuuksista, tavoista ja katsomuksista. 

Sen lisäksi, että haastattelijana vaikutin osaltani haastattelun kulkuun, vaikutti 

haastateltavien välinen ryhmädynamiikka todennäköisesti myös siihen215. Heidät ensi 

kertaa tavanneena en havainnut mitään sellaista skismaa tai valta-asetelmaa sisarusten 

välillä, jolla olisi ollut selvä vaikutus haastatteluun. Pikemminkin vaikutti siltä, että 

haastateltavilla oli selvä yhteinen näkemys haastattelussa esille tulleista asioista.

 

Toinen haastattelu tehtiin Mette Tannerin kotona marraskuussa 2010. Haastattelin 

pelkästään Mette Tanneria, joka oli saanut lisätietoa ompelija Orvokki Lahdesta 

keskusteltuaan lapsuudenystävänsä kanssa, joka oli ollut Orvokki Lahden perhetuttu. 

Jälkimmäistä haastattelua varten ei ollut uutta teemarunkoa, vaan Mette Tanner kertoi 

vapaasti saamistaan tiedoista sekä myös tarkensi ja täydensi joitain ensimmäisen 

haastattelun aikana läpikäytyjä teemoja, kuten Similä-Palosuon perheen ja ompelija 

Orvokki Lahden välistä yhteistyötä.

3.4.1 Huomioita haastattelun avulla kerätystä muistitiedosta

Haastattelujen aikana oli mielenkiintoista huomata, miten haastateltavien vastauksissa 

ilmeni tietojen ja muistojen kerroksellisuus varsinkin silloin, kun keskustelimme heidän 

äitinsä ja isoäitinsä elämästä. Vastaukset sisälsivät haastateltavien omien tietojen ja 

muistojen (primaariaineisto216) lisäksi tietoa, joka oli peräisin heidän käymistään 

keskusteluista vanhempiensa ja isovanhempiensa tai lapsuudenystävien kanssa. Lisäksi 

jotkut tiedot olivat peräisin aika säännöllisesti tapahtuvista keskusteluista, joita Mette 

Tanner on käynyt perheen entisen pitkäaikaisen kotiapulaisen kanssa. Osa tiedosta perustui 

myös perheen kirjallisiin muistelmiin, jotka ovat sinänsä mielenkiintoinen tiedon lähde, 

213 Ks. esim. Stake 1995, 65; Alasuutari 1999, 145, 152–153.
214 Hirsjärvi & Hurme 2008, 49.
215 Ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2008, 63;  Alasuutari 1999, 152–153
216 Anttila 1996, 317.
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sillä niihin on todennäköisesti kirjattu vain niitä asioita, jotka kirjoittajat ovat kokeneet 

merkityksellisiksi. Se teemahaastatteluista saatu tieto, joka ei perustunut haastateltavien 

omiin muistoihin tai omakohtaisiin tietoihin, oli siis toisen käden lähdeaineistoa217.  

Kalelan (2000) mukaan haastattelu tai omaelämäkerrallinen kertomus onkin kokonaisuus, 

joka sisältää moniin eri ajankohtiin liittyviä aineksia, ja muistotieto on siksi aina 

monikerroksista – kuten historiakin. Siksi onkin muistettava, että tavanomainen 

menneisyys-nykyisyys -asetelma on vastakkainasetteluna voimakas yksinkertaistus.218 

Tietojen kerroksellisuus ja haastateltujen tietämys perheensä menneisyydestä kertoo 

toisaalta myös siitä, että Similä-Palosuon perheen historiaa on säilynyt paljon ja 

haastateltavat ovat olleet halukkaita muistamaan ja muistelemaan sitä. Tämä oli 

tutkimuksen kannalta hyvä asia. Toisaalta muistitietoa lähdeaineistona käytettäessä on 

tärkeää tunnistaa siihen mahdollisesti sisältyvät stereotypiat, jotka voivat olla asioiden 

ilmaisemisen tai kertomisen tapoja tai vakiintuneita tulkintoja erilaisista ilmiöistä219. On 

mahdollista, että joidenkin muistojen kohdalla haastateltavat kertoivat ja tulkitsivat 

menneisyyden tapahtumia perheen muistelmista omaksumillaan tavoilla.

Toisaalta huomasin, että joidenkin tapahtumien yksityiskohdista ilmeni ristiriitaista tietoa; 

haastateltavat muistivat joitakin asioita hieman eri tavalla kuin ne ilmenivät kirjallisissa 

muistelmissa. Haastattelun aikana kävimme läpi asioita, jotka ovat tapahtuneet kauan 

ennen haastateltavien syntymää, ja vanhimmat asiat, joista keskustelimme, tapahtuivat 

1800-luvun lopussa. Haastateltavien omakohtaisetkin, lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät 

tapahtumat ovat nekin usean vuosikymmenen takaa. Muistitiedon pienet ristiriitaisuudet ja 

toisaalta haastateltavien joidenkin omakohtaistenkin asioiden unohtaminen on siis 

ymmärrettävää. Pienet ristiriitaisuudet ovat erottamaton osa muistelutietoa, mikä on 

kuitenkin huomioitava teemahaastattelun vastauksia analysoitaessa. Kalelan (2000) 

mukaan tiedon, kuten muistelutiedon, paikkaansa pitävyyden sijaan kiinnitetään nykyään 

huomiota sen pätevyyteen eli siihen voiko tiedon avulla vastata tutkijan asettamiin 

kysymyksiin. Tämä ajattelutapa korostaa tutkijan panoksen merkitystä, sillä erilaiset 

lähteet puhuvat vain, koska tutkija on pannut ne puhumaan. Hän ei voi piiloutua lähteiden 

taakse, sillä lukijan vakuuttaminen tehtyjen päätelmien kestävyydestä on tutkijan ei 

217 Anttila 1996, 317.
218 Kalela 2000, 102.
219 Kalela 2000, 102.
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lähteiden tehtävä.220 On perusteltua ajatella, että teemahaastattelussa saatu muistelutieto on 

pätevää vastaamaan tässä tutkimuksessa asetettuihin kysymyksiin, jotka koskevat perheen 

jäseniä sekä heidän elämäänsä. Toisaalta on hyvä muistaa, että haastateltavien muisteluissa 

on menneisyyden mieleen palauttamisen lisäksi kyse myös sen tulkinnasta ja uudelleen 

jäsentämisestä ja jopa tietyssä mielessä muuttamisestakin221.   

Pienistä ristiriitaisuuksista huolimatta oli mielenkiintoista kuitenkin huomata, että 

haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä perheen menneisyyden tapahtumista –  sekä 

omakohtaisista tapahtumista että asioista, jotka olivat tapahtuneet ennen heidän 

syntymäänsä. Tähän on osittain varmasti vaikuttanut se, että haastateltavat olivat 

perehtyneet perheensä historiaan, ja voidaankin ajatella, että perheen historiasta on sen 

jäsenille muotoutunut tietynlainen yhteneväinen tarina. Tätä tarinaa ei kuitenkaan pidä 

ajatella objektiivisena totuutena vaan ennemminkin ns. kansanomaisena historiana, joka 

välittyy perinteenä ja on Similä-Palosuon perheen ylläpitämää ja myös kontrolloimaa222.

Olen liittänyt tutkimuksen eri osioihin suoria lainauksia sekä perheen muistelmista että 

teemahaastatteluista, ja lainaukset on kirjoitettu kursiivilla. Teemahaastatteluista peräisin 

olevien lainausten tiedonantaja on merkitty alaviittauksissa tämän nimen lyhenteellä. 

3.4.2 Haastatteluaineistojen analysointi

Ensimmäinen haastattelu kesti liki kolme tuntia ja toinen liki tunnin, ja molemmat 

haastattelut äänitettiin Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen äänityslaitteella. 

Litteroin haastattelut heti haastatteluja seuraavina päivinä ja litteroinnissa jätin pois 

yksittäisten sanojen toistoja ja merkityksettömiä välisanoja, mikä oli riittävä tarkkuus 

haastattelun laadullista sisällönanalyysiä varten223. Litteroituani haastattelut tarkistin 

kirjoittamani tekstit kuuntelemalla äänitiedostoja vähintään kerran.

Analysoin Mette Tannerin ja Päikki Prihan parihaastatteluaineistoa teemoittelemalla eli 

etsimällä aineistosta teemahaastattelurungon teemojen ja alateemojen jäsennyksen avulla 

tutkimuskysymyksiä valaisevia tietoja. Jälkimmäisen haastattelun aineisto koski pääosin 

220 Kalela 2000, 92.
221 Ukkonen 2000, 11.
222 Kalela 2000, 38.
223 Ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2008, 141.
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perheen ompelijan Orvokki Lahden henkilöhistoriaa, sekä hänen toimintaansa Similä-

Palosuon perheen ompelijana. Käytin tämän aineiston teemoitteluun joitakin 

parihaastatteluaineiston koodeja sekä muodostin uusia koodeja, jotka jäsensivät 

ompelijasta saatua tietoa. Teemoittelua varten käytössäni oli ATLAS.ti-

tekstianalyysiohjelma224. Ohjelma oli minulle entuudestaan vieras, mutta sain lyhyen 

perehdytyksen sen käyttöön käsityönopettajan koulutuksen Laadullinen analyysi -kurssilla, 

minkä lisäksi tutustuin ohjelmaan käyttöoppaan225 avulla. 

Luin teemahaastatteluaineistoja useita kertoja läpi ja lukiessani koodasin yksittäisistä 

haastatteluvastauksista tai vastausryppäistä226 teemahaastattelurungon mukaisia teemoja ja 

tietoja. Koska haastattelu jakautui teemahaastattelurungon mukaisesti kolmeen, useita 

erilaisia alateemoja sisältävään pääteemaan (lapsuus ja nuoruus, häät ja hääpuvut), ryhdyin 

käymään aineistoa läpi pääteemoittain. Koska haastattelut olivat olleet aika vapaamuotoisia 

ja haastateltavat verrattain aktiivisia muistelijoita, huomasin, että haastatteluvastaukset 

mahdollisine lisäkysymyksineen tai tarkennuksineen käsittelivät yhden pää- tai alateeman 

sisällä aika ajoin muitakin kuin juuri kyseiseen teemaan liittyviä asioita. 

Haastatteluvastauksesta saattoi siten löytyä useita eri teemoja. 

Teemoiteltuani aineiston ensimmäisen kerran teemahaastattelurungon teemojen mukaan 

huomasin, että antamani koodinimet olivat liian ylimalkaisia. Pystyäkseni teemoittelussa 

tunnistamaan ja erottelemaan kunkin morsiamen eri teemojen sisällä, jouduin tarkentamaan 

teemojen nimiä siten, että niistä selvisi, ketä morsianta teema koski. Siten tässä toisessa 

teemoittelussa esim. lapsuus ja nuoruus -teema jakautui sukupolvittain siten, että Fanny 

Similä ja Maini Palosuo erottautuivat omine koodeineen Mette Tannerista ja Päikki 

Prihasta, jotka saivat sisaruksina tälle teemalle oman yhteisen koodin. Jouduin jokaisen 

teeman kohdalla tarkistamaan, oliko teeman koodinimeä tarpeen tarkentaa morsianten 

tunnistamiseksi, ja suurin osa koodinimistä tarkentuikin yksilöimään morsiamet erikseen. 

Lisäksi pyrin jokaisen morsiankohtaisen teeman alla yksilöimään erilaisia teemaan liittyviä 

alateemoja esim. siten, että koodinimi morsian_MT tarkentui kertomaan 

yksityiskohtaisemmin hänen morsiamena olostaan; morsian_MT_ ei jännittänyt yhtään tai 

MT_hääetiketti tärkeä. Tällaisen tiheän koodauksen avulla oli helppo rakentaa verrattain 

224 Atlas.ti -ohjelman versio 6.1.1.
225 Lonkila & Silvonen 2002.
226 Koska haastateltavat puhuivat joskus päällekkäin samasta asiasta tai tein asiaan liittyviä lisäkysymyksiä, 

muodostivat haastateltavien vastaukset vastausryppäitä, jotka käsittelivät tiettyä teemaa. Yksittäiset 
haastatteluvastaukset sekä vastausryppäät olivat teemoittelun kohteena oleva analyysiyksikkö.
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informatiivinen lista kuhunkin teemaan liittyvistä asioista (liite 4; Ensimmäinen ja toinen 

(tarkentava) teemoittelu). Listojen perusteella oli myös mielekästä koota Atlas.ti-

analyysiohjelman avulla teemaverkostoja (code networks), joita hyödynsin kootessani 

teemoja suuremmiksi teemaluokiksi sekä tulosten kirjoitusvaiheessa. 

Jonkin verran päänvaivaa koodauksessa aiheutti myös se, että Fanny ja Yrjö Similää sekä 

Maini Palosuota koskivat lapsuutta, nuoruutta ja häitä käsittelevien teemojen lisäksi myös 

teemat, jotka liittyivät heidän vanhemmuuteensa tai isovanhemmuuteensa. Lisäksi sopivien 

koodien löytäminen teemoille, jotka liittyvät habituksen kehittymiseen sekä siihen liittyviin 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin pääomiin, oli hankalaa. Tämä johtui 

todennäköisesti siitä, että habitus ja pääomat voivat suhteellisen avoimina käsitteinä 

sisältää monia hyvin erilaisia asioita, joiden poimiminen aineistosta ei ollut yksiselitteistä 

ja suoraviivaista. Lisäksi osa tiedoista ja päätelmistä, jotka liittyivät tutkimuksen 

teemoihin, olivat peräisin tutkimuksen muista lähteistä.

  

Kokosin ja yhdistin teemoitteluissa saamiani tietoja ja teemoja teemaluokiksi, joita 

aineiston monipuolisuuden vuoksi tuli aika runsaasti, noin parikymmentä (liite 4; Kolmas 

teemoittelu). Näiden teemaluokkien sekä muistelmista peräisin olevan tiedon perusteella 

ryhdyin kirjoittamaan tutkimuksen tulososiota. Koska tutkimuksessa tarkastellaan perheen 

morsianten sekä Yrjö Similän lapsuutta ja nuoruutta, tuli tulososiosta tästä syystä osittain 

elämänkerrallinen. Tulososion erilaisten tietojen ja teemaluokkien ryhmittyminen 

käsitteellisiksi kokonaisuuksiksi (liite 4; Teemojen ryhmittäytyminen ja tiivistyminen) 

tapahtui pääosin johtopäätösten kirjoitusvaiheessa, jossa tavoitteena oli tiivistetyn tiedon 

avulla vastata tutkimuksen kysymyksiin. Koska tutkimuksen analysointia voi luonnehtia 

teoriaohjaavaksi tai -sidonnaiseksi, käsitteellistäminen tapahtui sekä luomalla teoreettisia 

käsitteitä aineistosta että liittämällä aineistoa tutkimuksen teoreettisen taustan 

käsitteisiin227, jotka tässä tutkimuksessa ovat Bourdieun käsitteet habitus, kenttä ja 

pääomat. Habitus -käsitteen moni-ilmeisyyttä ja vaikeuttani yksinkertaisella tavalla liittää 

sitä tutkimuksen aineistoon kuvaa se, että en käytä tätä käsitettä liitteen 4 taulukossa. Sen 

sijaan morsianten habituksen muotoutuminen ja sen ilmeneminen hääpukeutumisessa ja 

avioitumisessa rakentuu Johtopäätökset ja pohdinta -osiossa taulukkoon 4 listattujen 

muiden käsitteiden avulla.       

227 Tuomi ja Sarajärvi 2009, 117.
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3.5 Valokuvat 

Morsianten avioitumisesta oli muistona vähintään yksi valokuva, joka oli digitaalisessa 

muodossa lahjoitettu yliopistomuseolle. Lisäksi käytössäni oli Similä-Palosuon perheen 

omista valokuvakokoelmista joitakin kuvia, jotka sain käyttööni syksyllä 2010. 

Yrittäessäni selvittää Fanny Similän valkoisten vaatteiden arvoitusta sain  lisäksi käyttööni 

perheen huvilalla pidetyn valokuvan (kuva 34), jonka Mette Tannerin ja Päikki Prihan veli 

kävi huvilalta ystävällisesti hakemassa. Similä-Palosuon perheen kuvien sekä museolla 

ottamieni pukukuvien lisäksi keräsin Victor and Albert Museumin hääpukukokoelmasta228 

sekä Kaivolalta (1995) morsianten avioitumisen aikaisia hääpukukuvia. Tutkimukseen 

kerätyt kuvat toimivat informaation lähteinä ja hääpukeutumisen vertailuaineistona, mutta 

ne pyrkivät myös luomaan hääpukeutumisen ajankuvaa tutkimuksen eri aikakausina. 

228 www.vam.ac.uk/things-to-do/wedding-fashion/home
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4 Tulokset

Tulososio jakautuu kahteen osaan. Aluksi käyn läpi Similä-Palosuon perheen historiaa, 

aina sen ensimmäisen sukupolven edustajien Fanny ja Yrjö Similän lapsuudesta heidän 

avioitumiseensa ja perheen perustamiseen sekä heidän lastensa ja lastenlastensa lapsuuteen 

ja nuoruuteen (4.1). Elämäkerrallisen osion tarkoituksena on hahmottaa niitä olosuhteita ja 

tekijöitä, jota ovat vaikuttaneet morsianten habituksen muodostumiseen. Sen jälkeen 

tarkastelen kaikkia aineiston pukuja sekä Maini Palosuon, Mette Tannerin ja Päikki Prihan 

avioitumista (4.2). Tulososioon on siis koottu kaikki tutkimuksen tavoitteiden ja teemojen 

kannalta olennainen tieto. Varsinaiset johtopäätökset morsianten habituksen 

muodostumisesta sekä sen yhteydestä morsianten hääpukeutumiseen ja avioitumiseen 

kootaan yhteen Johtopäätökset ja pohdinta -osiossa. 

4.1 Similä-Palosuon perhe

4.1.1 Värjärimestarin tytär Torniosta

Fanny Sofia Similä os. Lindqvist syntyi vuonna 1879 Torniossa Johan ja Maria Lindqvistin 

vanhimpana lapsena yhdessä kaksoissisarensa Sigrid Marian kanssa. Perheeseen syntyi 

yhteensä 10 lasta, joista kuusi kasvoi aikuiseksi. Fanny Similän äidin kuoltua vuonna 1892 

värjärimestari Johan Lindqvist avioitui tämän serkun Maria Forsmanin kanssa, ja perhe 

kasvoi vielä kahdella sisarpuolella.229

 

Lapsuuden ja nuoruuden Fanny Similä vietti Raahessa, jossa kävi kansakoulun sekä 

yksityisen ruotsinkielisen oppikoulun, mikä oli 1800-luvun lopussa käsityöläis- ja 

pikkuliikkeenharjoittajien perheissä melko tavallista230. Koulu toimi pohjakouluna Raahen 

Porvari- ja Kauppakoululle, joka edusti Maini Palosuon mukaan siihen aikaan korkeinta 

kaupallista koulutusta koko maassa231. Tyttärentyttäret pohtivat isoäitinsä kouluttautumisen 

motiiveja; mä kanssa vähän ajattelen, että oliko se hänen vanhempiensa tahto vai oliko se 

229 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3
230 Itälä & Autio 1993, 65
231 Vuosisadan vaihteessa  Suomessa oli  yhdeksän kauppakoulua. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston 

ylioppilasluokat muutettiin yliopistollista opetusta tarjoavaksi Kauppakorkeakouluksi vuonna 1911. 
(Hulkko 1993b, 54; 100 vuotta liikkeessä, Kauppakorkeakoulun historiaa)
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tyttären oma tahto, että hän haluaa mennä elämässä eteenpäin. Fanny Similän sisarusten 

koulutuksesta ei muistelmissa ole paljon tietoa, niissä mainitaan vain velipuoli, josta tuli 

proviisori ja apteekkari, sekä sisko, joka hankki ilmeisesti kaupallisen koulutuksen.232

Fanny Similä valmistui Raahen Porvari- ja Kauppakoulusta vuonna 1899, minkä jälkeen 

hän työskenteli Porvoossa pankkineitinä ja konttoristina seuraavat kuusi vuotta. Vuonna 

1905 hän siirtyi konttoristiksi Ouluun, ja pian rakennusmestariksi valmistunut Yrjö Similä 

iski silmänsä [agentuuri- ja ulosvientiliike] Antellin  konttoristiin.233

Fanny Similän tuleva aviomies Yrjö Similä oli syntynyt vuonna 1884 Oulussa 

kymmenlapsisen perheen kolmantena lapsena. Muun muassa rakennusmiehenä, 

asioitsijana ja kauppiaana toiminut isä Niilo Similä ja äiti Liina (Edla Karolina) Similä 

olivat kouluttaneet seitsemää eloon jäänyttä lastaan varojensa mukaan, ja myös 

vanhemmat sisarukset olivat saaneet auttaa taloudellisesti nuorempia sisaruksia. Yrjö 

Similä oli valmistunut vuonna 1903 rakennusmestariksi Oulun teknillisestä opistosta, ja 

valmistuttuaan hän toimi muutaman vuoden Oulun lääninarkkitehdin apulaisena.234

4.1.2 Itsellinen ihminen 

Yrjö ja Fanny Similä kihlautuivat syksyllä 1907, ja häät vietettiin Kristiinankaupungissa 

kesällä 1908235. Valitettavasti Similöiden avioitumisesta ei ole olemassa mitään tietoa, 

ainoastaan yksi valokuva hääparista (kuva 5). Avioliittoon heidät oli kuitenkin vihitty 

kirkossa, sillä vuoteen 1917 asti ainut tapa avioitua oli kirkollinen vihkiminen236. 

Kirkollinen vihkiminen olisi varmasti ollut Similöille ainut vaihtoehto myös siinä 

tapauksessa, että siviilivihkiminen olisi ollut mahdollista.

Perheen muistelmissa on erilaista tietoa Fanny Similän saamasta poljettavasta Singer-

ompelukoneesta (kuva 1), jolla hän ilmeisesti ryhtyi tekemään kapioitaan. Fanny Similän 

elämänkerran mukaan Yrjö Similä antoi ompelukoneen häälahjaksi, kun taas Yrjö Similän 

232 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3, Mette Tannerin ja Päikki Prihan 
haastattelu (PP). TIA.

233Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3; Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän 
elämänkerta. HYM. D200832KD4

234 Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän elämänkerta. HYM. D200832KD4
235 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3
236 Savolainen 2001, 55.
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elämänkerrassa sen mainitaan olleen joululahja. Tyttärentyttäret taas muistelivat sen olleen 

kihlajaislahja, jotta pääsi kapioita tekemään.237 

  

Avioituessaan Fanny Similä oli 29-vuotias työssä käyvä itsellinen ihminen ja viisi vuotta 

sulhastaan vanhempi, mikä tyttärentytärten mielestä on tietysti ollut aika iso juttu sillä  

lailla niinku ajan henkeen, että morsian on noin paljon vanhempi238. Räisäsen (2001) 

mukaan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun avioliitto-oppaissa aviopuolisoiden ikä 

mainitaan tärkeänä asiana, joka korosti avioliiton merkitystä suvunjatkumisen 

instituutiona, ja ihanne oli, että aviomies oli vaimoaan 5–10 vuotta vanhempi. Muutenkin 

tämän ajan avioliitto-oppaissa vaimon ja miehen roolit avioliitossa nähtiin selvinä ja 

hierarkkisina. Onnellinen avioliitto ja parisuhde edellytti vaimoaan rakastavan miehen, 

perheen herran, tuomarin ja papin valta-aseman tunnustamista ja naisen alamaisuutta 

osoittavaa, myötäsyntyistä rakkautta.239 

Voidaan ajatella, että Fanny Similän oma ajattelutapa ja luonteenpiirteet mukailivat 

aikakauden ajatuksia avioliitosta ja aviopuolisoiden tehtävistä. Tyttärentytärten mukaan 

hän oli pieni siro nainen, joka mukautui kaikessa ja oli sitä mieltä, että mies on perheen 

237 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3; Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän 
elämänkerta. HYM. D200832KD4; Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu. TIA.

238 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
239 Räisänen 2001, 14–15.
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pää ja sitä noudatetaan ja häntä tuetaan kaikin tavoin. Yksi osoitus hänen 

mukautuvaisuudestaan oli kielen vaihtuminen ruotsista suomeen; hän meni hyvin 

suomenmielisen miehen kanssa naimisiin niin hän käytti suomen kieltä pelkästä 

periaatteestakin jo ihan koko ajan. Fanny Similän mukautuvaisuudessa ja passiivisen 

aviopuolison roolissa oli kyse kuitenkin hänen omasta ajattelustaan ja valinnastaan; hän ei  

ollu mitenkään nitistetty eikä litistetty, hän oli ihan luontaisesti hiljaa.240 Mielenkiintoista 

on, että Fanny Similälle tuli ainakin tyttären Maini Palosuon lapsuudessa Naisten Ääni-

lehti, vuosina 1905–1949 ilmestynyt naisasialehti241, jonka asema naisten valistajana oli 

merkittävä. Fanny Similä oli siis tietoinen ja kiinnostunut naisten asemaan liittyvistä 

asioista, vaikka ei mielipiteitään tuonutkaan äänekkäästi esiin.242

4.1.3 Porvarilliseen Töölöön

Vuonna 1909 Fanny ja Yrjö Similä muuttivat Helsinkiin. Ensimmäiset vuodet he asuivat 

Siltasaaressa, jossa vuonna 1910 syntyi perheen ensimmäinen lapsi, kuolleena syntynyt 

poika. Kruununhaassa asuttaessa perheeseen syntyi tytär Rauni vuonna 1912. Vuonna 

1914, jolloin Maini Palosuo (Similä) ja kaksoisveli Heikki syntyivät, perhe oli asettunut 

Etu-Töölöön, vähitellen rakentuvaan porvariston asuntokaupunginosaan243. Aluksi perhe 

asui Aurorankadulla, jossa vuonna 1920 syntyi perheen viides lapsi Päivikki, joka kuoli 11 

päivän ikäisenä. Vuonna 1923 kolmilapsinen Similän perhe muutti omaan omistusasuntoon 

juuri valmistuneessa kivitalossa Töölönkatu 2. Tässä talossa Fanny ja Yrjö Similä asuivat 

elämänsä loppuun asti, samoin kuin seuraavakin sukupolvi aina 2000-luvun alkuvuosiin 

asti.244 

Yrjö Similän työura Helsingissä oli monipuolinen ja nousujohteinen; aloitettuaan 

arkkitehtitoimiston piirtäjänä hän eteni Rakennustaito-lehden toimittajan työn myötä 

moniin rakennusalan johto- ja luottamustehtäviin245. Aktiivisen toimintansa vuoksi Yrjö 

240 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
241 Naisten Ääni -lehden historiasta ks. Suomalainen Naisliitto ry:n historia. 
242 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3
243 Nikula 1993, 201.
244 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3; Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän 

elämänkerta. HYM. D200832KD4; Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu. TIA.
245 Suomen Rakennusmestariliiton toiminnanjohtaja, Rakentajain Tapaturmavakuutus Osakeyhtiö Louhen ja 

Rakentajain Kustannusosakeyhtiön toimitusjohtaja, erilaiset toimet rakennusalan työnantajaliitoissa, maistraatin 
(Helsingin kaupungin ylin rakennusviranomainen) jäsenyys ja kunnallisraatimies, sekä muihin luottamustehtäviin 
(Kansallisteatterin johtokunnan jäsen). (Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän elämänkerta. HYM. D200832KD4)
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Similästä piirtyy mielikuva omalla työllään ja taidoillaan menestyneestä ja vaurastuneesta 

miehestä, ”self-made-manista”, jota hän Mette Tannerin mielestä olikin mitä suurimmassa 

määrin, paitsi, että hänellä oli ammattikoulutus, että hän oli ihan kouluttautunut ja  

todistuksen saanu siitä rakennusmestarihommasta, että ei ollu niinku juoksupojasta 

johtajaksi. Yrjö Similän vaurastuminen sekä hänen luomansa monipuoliset sosiaaliset 

suhteet ja verkostot vaikuttivat ja näkyivät perheen elämässä monin tavoin, sekä 

aineellisena varallisuutena että erilaisina sosiaalisina ja kulttuurisina pääomina. 

Avioiduttuaan Fanny Similä jätti palkkatyönsä ja aikakauden odotusten mukaisesti 

keskittyi perheeseen; aika oli niin erilainen ja sitten taas heillä oli kuitenkin sitten muffan 

[Yrjö Similä] kanssa tällainen taloudellinen tilanne (– –) aika hyvä, että sitten ei tarttettu  

hänen työpanostaan ja heillekin synty näitä lapsia niin monta. Lisäksi perhe pääsi 

viettämään kesiä omalla kesähuvilalla Sääksmäellä vuodesta 1916 lähtien, ja ensimmäinen 

auto, kristallisilla kukkamaljakoilla sisältä somistettu viiden hengen Nash, hankittiin 

vuonna 1926. Vuonna 1923 hankitun omistusasunnon lisäksi Yrjö Similä osti tyttärelleen 

Mainille vuonna 1945 perheen kodin vieressä sijaitsevan asunnon, johon hän pääsi 

perheineen muuttamaan vuonna 1947.246

4.1.4 Sivistystä oikeen roppakaupalla

Similän perheen ensimmäisiä vuosia olivat synkentäneet valtavat menetykset, kun perheen 

viidestä lapsesta kolme oli kuollut pienenä. Vauvana kuolleiden lasten lisäksi myös 12-

vuotias Rauni-tytär oli menehtynyt sairauteen vuonna 1924. Vain kaksoset Maini ja Heikki 

saavuttivat siis aikuisiän (kuva 3) ja saivat lapsuudessaan ja nuoruudessaan Fanny ja Yrjö 

Similän kaiken huomion . Tyttärentyttären mukaan Maini-tytär oli perheen ainoana tyttönä 

niinku prinsessa, ehdottomasti, kun taas Heikki-veli jäi hieman siskonsa varjoon; poika oli  

hiukan taka-alalla, myöskin johtuen siitä, että pojalle tuli kuulovamma hyvin pienenä 

sairauden jälkeen ja hän ei pystynyt käymään ylioppilaaksi esimerkiksi kouluttautumaan 

eikä mitään semmosta.247

Kasvattajana ja perheen päänä Yrjö Similästä piirtyy kuva voimakkaana patriarkkana, kun 

taas Fanny Similä oli enemmän taustavaikuttaja. Maini Palosuon mukaan mikään 

246 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3; Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän 
elämänkerta. HYM. D200832KD4; Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.

247 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3; Mette Tannerin ja Päikki Prihan 
haastattelu (MT, PP). TIA.
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mainittava demokratia ei perheessä vallinnut – systeemi oli pikemminkin patriarkaalinen.  

Kasvatus oli osin ankaraa, pöytätavat oli opittava ja samoin kaikki muukin hyvä 

käyttäytyminen.248 Hauskan esimerkin Maini Palosuon omaksumista hienostuneista 

pöytätavoista ja käyttäytymisestä antaa muisto ensitapaamisesta Erkki Palosuon kanssa; 

tuleva aviopuoliso oli kiinnittänyt huomionsa siihen, miten Maini Palosuo oli kuulemma 

pannut Erkin lautaselle voileipäpöydästä jotenkin ainutlaatuisen viehättävällä tavalla 

perunasalaattia – ei sen runollisempaa249.

Yrjö ja Fanny Similä olivat hankkineet itselleen ammatillisen koulutuksen, ja omalla 

työllään hankkimansa varallisuuden avulla heillä oli mahdollisuus kouluttaa lapsiaan 

pitemmälle. Maini-tytär sai runsaan ja monipuolisen kasvatuksen ja koulutuksen; häneen 

valettiin itseluottamusta, häneen kaadettiin tietoja ja taitoja, sivistystä oikeen 

roppakaupalla, hänen koulutuksestaan huolehdittiin monipuolisesti, että yliopisto-

opintojen lisäksi hänet lähetettiin ulkomaille useaan eri otteeseen ja eri maihin.250 Vuonna 

1937 Maini suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa, mitä seurasi 

Yrjö Similän järjestämä, puolen vuoden pituinen kieliopintomatka Englantiin, Saksaan ja 
248 Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän elämänkerta. HYM. D200832KD4
249 Palosuo, M. 1992. Saarniemi, huvila Vanajan sylissä. SPA
250 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
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Kuva 3: Similän perhe todennäköisesti 1930-luvulla. Vasemmalla 
mahdollisesti Heikki Similä, Maini Similä (Palosuo) toinen vasemmalta, Yrjö 
ja Fanny Similä sohvalla. HYM. D200832Vr1



Ruotsiin. Yrjö Similän monipuolisten suhteiden251 avulla myös Mainin tavoittelema 

toimittajaura pääsi alkuun, ensin oululaisen Kalevan toimittajaharjoittelijana ja 

valmistumisen jälkeen Helsingin Sanomien toimittajana.252 Maini Palosuon kirjallinen ura 

oli tosin alkanut jo 13-vuotiaana, kun Yrjö Similä oli lahjoittanut hänelle päiväkirjan, mikä 

Erkki Palosuon mukaan oli osa Yrjö Similän kasvatustehtävää; että isä Yrjö on antanut  

tuon kirjan, ei ole  mikään sattuma, vaan tämä on mukana Mainin harrastuksissa. Isä 

selvästi pyrkii tasoittamaan tyttärensä tulevaa tietä sivistykselle ja henkiselle tasolle.253

Mainin sosiaaliset ja kulttuuriset tiedot ja taidot kehittyivät hänen päästessään edustamaan 

nuorena naisena isänsä rinnalla erilaisissa tilaisuuksissa ja juhlissa, kuten Presidentinlinnan 

itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla, joihin ujo ja arka Fanny Similä ei aina halunnut 

osallistua. Maini-tyttärelle edustaminen oli sen sijaan mieluisaa; siihen aikaan, kun sai  

vielä viedä vaimon tai tyttären, niin äiti [Maini Palosuo] oli ilman muuta siellä.254

4.1.5 Ainoat lapsenlapset

Yrjö ja Fanny Similän kasvatustyö jatkui myös lastenlasten kanssa. Koska heidän kahdesta 

aikuiseksi kasvaneesta lapsestaan toinen, Mainin kaksoisveli Heikki kuoli vuonna 1943, 

vain Maini-tytär nuorine perheineen oli jäljellä ja vanhempien huomion ja kiintymyksen 

kohteena; sitten hänen vanhemmillaan ei ollu kun se meidän äiti, että sillon me oltiin se,  

jolle kaikki huomio jaettiin. Jos ois ollut sitten ne kaikki muut, niin olis sitten ollut  

varmaan ihan erilaista.255 Similöiden ja Maini-tyttären perheen välinen kanssakäyminen ja 

yhteistyö oli kiinteää, ja sitä lujitti se, että vuonna 1947 Palosuon kolmilapsinen perhe 

muutti Töölönkadulle Fanny ja Yrjö Similän seinänaapureiksi. Maini ja Erkki Palosuon 

esikoinen Marjatta oli syntynyt vuonna 1941, Pekka vuonna 1943 ja Mette 1945. 

Töölönkadulla perheeseen syntyi vielä kaksi lasta, Päikki vuonna 1948 ja kuopus Heikki 

vuonna 1951 (kuva 4).256

Lastenlapset viettivät isovanhempien kanssa paljon aikaa sekä kotona Töölössä että 

251 Yrjö Similä tunsi sanomalehti Kalevassa vaikuttaneita ihmisiä ja Helsingin Sanomien päätoimittaja Eljas 
Erkon (Palosuo, E. 1997. Nimimerkki Tytti – kirjallinen lahjakkuus. HYM. D200832KD2)

252 Palosuo, E. 1997. Nimimerkki Tytti – kirjallinen lahjakkuus. HYM. D200832KD2
253 Palosuo, E. 1998. Nimimerkki Tytti. II osa : ilmaisun taito. SPA
254 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
255 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
256 Palosuo, E. 1997. Nimimerkki Tytti – kirjallinen lahjakkuus. HYM. D200832KD2
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kesähuvilalla Sääksmäellä, osittain oman isän tieteellisen työn vuoksi; isä oli paljon (– –) 

tutkimusmatkoilla jäämerillä ja tämmösillä niin sillon me oltiin paljon just näiden 

mummun ja muffan kanssa, mutta toisaalta se kyllä tykkäs meistä, me oltiin heidän ainoat 

sitten. Yrjö Similän voimakas hahmo vaikutti siten myös Maini Palosuon lasten elämässä; 

isoisä oli varsinainen patriarkka, hän oli tärkeä mies, ja me tiedettiin se varsin selvästi. 

Vaikka isoisä kasvatti tyttärentyttäriään aika tiukallakin tavalla, oli heillä toisaalta 

mielestään myös hirveen salliva ja hyväksyvä kasvatus, (– –) ei meitä kehuttu hirveesti  

mutta meidät hyväksyttiin sellaisina ku me oltiin.257

 

Kasvatus tarjosi eväät sille, että pärjätään tilanteessa kuin tilanteessa, et sosiaalisessa 

tilanteessa ja muussakin tilanteessa. Tyttärentyttäret ajattelevatkin jälkeenpäin kiitollisina 

lapsuudessaan saamaansa kasvatusta ja ohjausta; mä myöhemmin näen, että äidin kautta 

on saanut valtavasti asioita, tai koko siitä sekä äidin että hänen vanhempiensa kautta.258

Lastenlasten tapakasvatuksessa korostuivat samat asiat kuin edellisessäkin sukupolvessa; 

257 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
258 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
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Kuva 4: Palosuon perheen lapset vuonna 1955. Takarivissä 
vasemmalta Päikki Palosuo (Priha), Marjatta Palosuo (Isaksson),  
Mette Palosuo (Tanner) ja Pekka Palosuo, edessä Heikki Palosuo.HYM. 
D200832Vr2



hyvät pöytä- ja käytöstavat, toisten ihmisten kunnioittaminen sekä korrekti kielenkäyttö, et  

kiroiltu ei kotona, se ei kuulunu asiaan. Yrjö Similän edustus- ja luottamustoimien myötä 

lastenlasten kulttuurikasvatus oli monipuolista;hän oli ton Kansallisteatterin 

johtokunnassa ja sit me, siis joka joulu oli tällaisia lastennäytelmiä, Prinsessa Ruususet ja 

kaikki, niin kyllä me jokainen aina käytiin kattomassa. Myös musiikki sekä kristillinen 

tapakasvatus kuuluivat lastenlasten elämään; aina mentiin hautausmaalle jouluaattona ja  

meidän piti laulaa (– –) Maa on niin kaunis, mä muistan, että mä vihasin sitä laulua ja 

meidän piti olla juhannuskirkossa ja meidän piti tehdä sitä ja tätä.259

Maini ja Erkki Palosuo olivat molemmat suorittaneet yliopistollisen tutkinnon, ja pitkälle 

kouluttautumista he toivoivat ja odottivat myös omilta lapsiltaan; se oli sillä tavalla että  

meidät pantiin Tyttönorssiin, kun äitikin oli käynyt sitä, niin sehän oli vähän semmonen,  

että siitä jotenkin automaattisesti jatketaan sitten johonkin (– –) ylioppilaaksi tullaan ja  

kun kerran päätä riittää (– –) niin eteenpäin totta kai. Ylioppilastutkinnon suorittaminen 

oli jopa niin tärkeää, että Päikki Priha, joka oli päässyt Taideteolliseen oppilaitokseen 

ennen lukion suorittamista, velvoitettiin suorittamaan ylioppilastutkinto ennen 

tekstiilitaiteen opintoja; tuli hirveä haloo siitä, että koulua et muuten jätä kesken, et ensin 

täytyy käydä ylioppilaaksi ja sitten vasta saat ruveta opiskelemaan. Mette Tanner, joka oli 

jo aika nuoresta halunnu opettajaksi, se oli ihan selvää, suoritti ylioppilastutkinnon jälkeen 

kansakoulunopettajan tutkinnon Helsingin va. opettajakorkeakoulussa.260 Myös perheen 

muut lapset suorittivat yliopistollisen tutkinnon: Marjatta Isaksson valmistui arkkitehdiksi, 

Pekka Palosuo diplomi-insinööriksi ja Heikki Palosuo varatuomariksi261.

4.1.6 Laadukas ja huoliteltu 

Similä-Palosuon perheen lasten tapa- ja kulttuurikasvatukseen kuului tietynlaisten 

pukeutumis- ja makutottumusten omaksuminen. Tässä kasvatustyössä Yrjö Similä oli 

aktiivinen toimija sekä omalla esimerkillään että suoralla ohjauksella ja kontrollilla, mutta 

omalla hiljaisella tavallaan siihen osallistui myös Fanny Similä. Heidän kasvatustyönsä 

kohdistui sekä omaan tyttäreen että aikanaan myös lastenlapsiin, jota toimintaa Maini 

259Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
260 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
261 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

Biografiakeskus.

55



Palosuo jatkoi omalta osaltaan.262 

Yrjö Similän omasta kiinnostuksesta pukeutumista kohtaan, hänen lapsuudessaan 

omaksumista pukeutumis- ja makutottumuksista tai hänen lapsuuden perheensä 

mahdollisuuksista panostaa pukeutumiseen ei ole tietoa. Tyttärentyttären mielestä on 

kuitenkin mahdollista, että Yrjö Similä oli huomannut ja oppinut, että pukeutuminen oli 

yksi tärkeä tapa edetä elämässä; matkan varrella hän huomas, että hyvin pukeutunut ja  

huoliteltu, kohtelias mies pärjää paremmin kuin kaiken tämän vastakohta263. Similöiden 

nuoruudessa pukeutuminen oli tärkeä tapa ilmaista yhteiskunnallista asemaa264, ja voidaan 

ajatella, että nuori rakennusmestari Yrjö Similä (kuva 2) halusi omalla vaatetuksellaan 

viestittää kuuluvansa yhteiskunnan koulutettuun ja henkistä työtä tekevään kansanosaan. 

Tämä olettamus pukeutumisen ja yhteiskunnallisen aseman osoittamisen välisestä 

yhteydestä koski todennäköisesti myös Fanny Similää, ja hänen työnsä pankin tai 

agentuuriliikkeen konttoristina varmasti edellytti huoliteltua pukeutumista. Fanny Similän 

nuoruudenkuvien perusteella hän oli aina kauniisti pukeutunut; hänestä on semmosia (– –) 

valokuvia kun hän ei ole vielä edes naimisissa ja hänellä on joku semmonen iso hattu ja (– 

–) tosi kauniita vaatteita ja (– –) mun mielestä niinku hyvin tehtyjä, elegantteja, kauniita  

vaatteita265.

Yrjö Similän pukeutumiseen ja vaatevalikoimaan vaikuttivat myös työuran edetessä 

erilaiset edustus- ja luottamustehtävät, jotka vaati siihen aikaan paljon enemmän myöskin 

ulkonäköä. Myös aikakauden muu yleinen muodollisuus vaati ihmisten pukeutumiselta 

enemmän kuin tänä päivänä; miten pukeuduttiin surujuhlaan tai mihin juhlaan vaan tai  

tilaisuuteen, niin se vaati kyllä etikettiä. Yrjö Similän edustus- ja juhlavaatteisiin kuuluivat 

niin frakit ja shaketit kuin silinterit ja damaskit, ja tyttärentyttären mukaan ei voi sanoa 

että [hän oli] keikari mutta kyllä hänellä oli sitten semmosia hauskojakin vaatteita just nää 

edustusvaatteet. Niin edustusvaatteissa kuin muissakin Yrjö Similän vaatteissa oli tärkeää, 

että ne olivat laadukkaita, oli ne sitten teetetty tai ostettu Kuusiselta ja tämmösiltä, jotka 

silloin oli tämmösiä parhaimpia. Yrjö Similän pukeutumiseen liittyi myös hänen 

henkilökohtainen positiivinen suhteensa siihen ja ehkä koko elämään; hän nautti vaatteista  

ja ruoasta ja juomasta ja elämästä yleensä. Pukeutuminen ei siis ollut pelkästään 

262 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
263 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
264 Crane 2000, 3.
265 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
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muodollisuuksien, pukeutumisetiketin ja erilaisten sääntöjen noudattamista vaan yksi 

elämännautintojen lähde. Myös Fanny Similä, joka edusti miehensä rinnalla, panosti 

vaatetukseensa ja olikin aina huolellisesti pukeutunut, ehdottomasti, hän valitsi kengät  

maallekin erikseen. Yrjö Similä piti myös selvänä, että Fanny Similän vaatteet teetettiin, ja 

todennäköisesti hänen kaikki vaatteensa oli teetetty ompelijalla ja joskus ilmeisesti myös 

helsinkiläisessä muotisalongissa.266 

Laadukkaan pukeutumisen ihanne periytyi Maini Palosuolle, jolla oli tämän tytärten 

mielestä hyvin varma maku, ja hän oli ajan hengessä mukana tyylikkäällä, aika paljon 

suomalaisella tavalla267. Vaikka Maini Palosuon nuoruuden aikaisesta pukeutumisesta ei 

ollut tietoa, muutama poiminta elämänkerroista kertoo siitä hieman. Huolitellun 

pukeutumisen tärkeydestä ja Maini Palosuon halusta noudattaa sitä kertoo hänen 

kuvauksensa kesän 1939 pukeutumiskoodista; ajan tavan mukaan naisella kaupungissa 

tuli olla hattu päässä, kengät ja sukat jalassa ja pisteenä i:n päällä hansikkaat kädessä, 

joten olisin joskus toivonut hiukan vähemmän lämpöä kengänkorkojen painuessa 

pehmeään asfalttiin268. Toinen esimerkki kertoo siitä, miten hänellä oli mahdollisuus, halu 

ja varaa pukeutua kansainvälisen muodin mukaisesti, sillä hän tapasi ensimmäisen kerran 

tulevan aviomiehensä Lontoosta ostetussa pitkässä iltapuvussa269.  Maini Palosuon 

myöhemmästä pukeutumisen laadukkuudesta ja ajanhenkisyydestä kertoo hänen 

mieltymyksenä vuonna 1951 perustetun Marimekon270 vaatteisiin sekä se, että hän teetti 

vaatteensa aina laadukkaista materiaaleista, et oli silkkiä ja hyvää villaa ja pellavaa. Hyvä 

esimerkki Maini Palosuon Marimekko-mieltymyksistä on perheen pitkäaikaisen 

kotiapulaisen kertoma tarina, jonka mukaan Maini Palosuo osti hänelle 1950- ja 1960-

lukujen taitteessa työvaatteiksi kaksi Marimekon työtakkia. Maini Palosuon kiinnostus 

Marimekon vaatteisiin periytyi myös hänen tyttärilleen Marjatalle ja Päikille.271

Myös Yrjö Similän pukeutumisen laatutietoisuus tuli lapsenlapsille tutuksi; me ei saatu 

kulkea semmosissa, eihän silloin tietysti ollutkaan tämmöstä HennesMauritz linjaa, mut et  

semmonen, et laatu, hyvää ostetaan, kestävää. Isoisä vaikutti lastenlasten pukeutumiseen 

myös kustantamalla heidän vaatteitaan ja kontrolloimalla sitä, että uudet vaatteet olivat 

266 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA; Vaatemuistoja. HYM. D200832AV.1 
267 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
268 Palosuo, M. 1992. Saarniemi, huvila Vanajan sylissä. SPA
269 Palosuo, M. 1992. Saarniemi, huvila Vanajan sylissä. SPA
270 Sarantola-Weiss 2008, 132.
271 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
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kunnollisia, ei mitään tämmöisiä hirvityksiä. Päikki Priha muisteli, miten isoisä päätti ostaa 

hänelle uuden takin; mä olin kiukkunen, kun mulla oli takki jota nää [isosiskot] oli  

käyttäny niin sitten isoisä sanoi, että tule näyttämään ja sano, no, äiti menee sulle  

ostamaan takin ja sitten mun piti taas mennä näyttämään, minkälaisen takin mä olin sitten 

saanut. Amerikan sukulaisten lähettämät muodikkaat hameet sekä Amerikasta tuliaisina 

saadut prinsessa-alushameet edustivat varmasti myös pukeutumisen laatua, joka ei ollut 

jokaisen sen aikaisen pikkutytön saavutettavissa. Palosuon perheen lapsille myös teetettiin 

vaatteita kotiompelijalla.272

Perheen pukeutumistottumuksiin ja -makuun vaikutti myös se, että perhe oli asunut jo 

1900-luvun alusta lähtien Helsingin keskustassa. Maini Palosuo ja hänen tyttärensä olivat 

paljasjalkaisia helsinkiläisiä, keskustan lapsia, jotka myös kävivät koulunsa ja opiskelivat 

keskellä Helsinkiä. Asuminen ja liikkuminen Helsingin keskustassa merkitsi, että uudet 

pukeutumistrendit ja ilmiöt tulivat heti perheen naisille tutuiksi, ja mieluiset ja tutut 

ostopaikat kuten Stockmann ja Marimekko olivat helposti vierailtavissa; joka päivä 

melkein pyöri tossa keskustassa, niin (– –) näki koko ajan että mitä on ilmassa (– –) ja 

tämmöset ajan ilmiöt oli hyvin hanskassa.273 Toisaalta voidaan olettaa, että Helsingin 

keskustassa asuvilta ja toimivilta myös vaadittiin parempaa ja huolitellumpaa pukeutumista 

kuin muualla Helsingissä tai maaseudulla. Aikasalon (2000) mukaan 1920–1960-luvuilla 

ajatukseen kaupunkilaisuudesta liitettiin muodikkuus ja huoliteltu ulkoasu; kaupungin 

kaduille piti erityisesti pukeutua, mutta maaseudun kyläteille kelpasi vaatimaton asu274. 

Pukeutumisen lisäksi laadukkuus ja perheen makutottumukset näkyivät myös lastenlasten 

kodissa ja sen sisustuksessa, joka oli tämmöstä niinkun hyvin muotoiltua, et meillä on just  

sit tämmöstä Artekia ja tämmösiä suomalaisia, Tapio Wirkkalaa sun muuta, lamppuja ja 

tämmösiä, ja Tapiovaaran oli se yks jakkarakin eteisessä. Isovanhempien kodissa (kuva 3) 

ilmeni sisustuksen esteettisyys sekä kuvataiteen harrastus; oli hyvin kauniit kalusteet ja  

kauniisti kalustettu ja just juuri näissä taulujen valinnassa oli selvästi kanssa käytetty  

semmosta hyvää makua.275 Fanny Similä oli ollut, ehkäpä ajan voimakkaan taidetrendin276 

innostamana, kiinnostunut maalaustaiteesta ja oli tuttu asiakas Gösta Stenmanin, 1920-

272 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
273 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
274 Aikasalo 2000, 141.
275 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
276 Suomessa oli 1910-luvulla syntynyt kuvataideinnostus, joka jatkui pitkään seuraavalle vuosikymmenelle. 

Yleisen varallisuuden kasvaessa yksityisten ihmisten oli mahdollista hankkia taidetta. (Reitala 1993, 223)
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luvun merkittävän taidekauppiaan277, taidesalongissa. Fanny Similä oli ostanut 

talousrahoista säästämillään rahoilla mielellään suomalaisten naistaiteilijoiden, kuten 

Fanny Churbergin, Hilda Flodin-Rissasen ja Maria Wiikin töitä.278 Reitalan (1993) mukaan 

aikakauden ihmisiä motivoi erittäin suosittuihin taidehankintoihin oman yhteiskunnallisen 

aseman korostaminen ja erottautuminen sekä tuottavien sijoitusten tekeminen279. Maini-

tyttären mukaan Fanny Similä ei kuitenkaan hankkinut tauluja sijoitusmielessä vaan syynä 

oli kiinnostus kuvataiteeseen sekä ehkä myös halu tukea naistaiteilijoita280.   

4.2 Hääpuvut ja avioituminen

Seuraavaksi tarkastelen perheen neljän morsiamen hääpukuja sekä nuorempien 

sukupolvien morsianten avioitumista. Fanny Similän avioituminen käsiteltiin kappaleessa 

Itsellinen ihminen. Tarkastelen ensin Fanny Similän hääpukua sen ainoan valokuvan 

perusteella, joka on jäänyt muistoksi Fanny ja Yrjö Similän häistä, ja sen jälkeen 

tarkastelen Fanny Similän Helsingin yliopistomuseolle lahjoitettuja vaatteita.

4.2.1 Fanny Similän arvoitukselliset puvut

Hääkuvan puku. Fanny Similän valkoinen hääpuku (kuva 5) edustaa pystykauluksineen, 

löysine miehustoineen, leveine hihoineen ja pitkine takahelmoineen 1900-luvun 

alkuvuosien häämuotia281. Vuonna 1915 suomeksi ilmestynyt, mutta alunperin Saksassa 

vuonna 1908 julkaistu pukuompelukirja tosin suosittelee morsiuspuvun malliksi prinsessa- 

tai empirelinjaista pukua282, joista jälkimmäinen tulikin olemaan uuden muotipuvun malli 

1910-luvulle tultaessa283. Pukuompelukirjan mukaan nuoren neidon morsiuspuku on myös 

aina valkoinen, vaikka käytännöllisesti ajattelevat neitoset voivatkin suosia mustaa284. 

Fanny Similän puvun kangas vaikuttaa pehmeältä ja hyvin laskeutuvalta mutta ei 

kuitenkaan ohuelta. 1900-luvun alun muotikankaita olivat pehmeästi laskeutuvat kankaat 

277 Reitala 1993, 236.
278 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3
279 Reitala 1993, 233, 236.
280 Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. HYM. D200832KD3
281 Franck 2001, 17; Gingsburg 1981, 37; Kopisto 1991,137.
282 Kekkonen & Kekkonen 1915, 379. 
283 Ewing 2005, 62; Kopisto 1991, 138.
284 Kekkonen & Kekkonen 1915, 379. 
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kuten kreppikankaat, musliini ja voilee285. Pukuompelukirjan mukaan morsiuspuvun 

kankaan tuli olla pehmeää ja taipuisaa sekä kauniisti laskeutuvaa, jotka vaatimukset 

täyttivät parhaiten erilaiset silkkikankaat kuten raskaat silkit duchesse ja libertyatlassi, 

pehmeä kiinankreppi sekä tafetti ja surah286. Yliopistomuseolle lahjoitettu Fanny Similän 

puku on myös silkkiä, joten voidaan olettaa, että myös hääpäivänään hän on voinut 

pukeutua arvokkaaseen silkkiin.

Hääpuvun pusero-osa on edestä väljä ja niin pitkä, että ilman sitä kannattelevia, olkapäiltä 

alas laskeutuvia, aikakauden muodin mukaisia kangasnauhoja287 se valuisi kokonaan puvun 

vyön päälle. Kangasnauhat, jotka menevät rintojen alapuolella ristikkäin ja näyttävät 

jatkuvan aina pohkeeseen asti, on koristeltu kangasruusukkein sekä nauhaan solmituin 

285 Kopisto 1991, 137.
286 Kekkonen & Kekkonen 1915, 137. 
287 Dyer 2007, 15–16.
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solmuin. V-nipukkainen vyö vaikuttaa jäykältä, ja sitä on voitu tukea teollisesti 

valmistetulla kovikkeella, vyösisäkkeellä288 tai luilla289. 

Puseron korkea, röyhelöreunainen kaulus on pitsiä, ja pitsi näyttää jatkuvan myös 

miehustaan muodostaen kolmiomaisen kaarrokkeen, jota reunustavat ruusukekoristeisten 

kangasnauhojen lisäksi olkapäille ulottuva kaulus, joka vaikuttaa laakakaulukselta. 

Kaulusta koristaa kapea pitsi tai röyhelö sekä isohko valkokukkainen kukkakoriste. Sen 

lisäksi, että korkea kaulus oli aikakauden muodin mukainen, se edusti myös sopivaksi 

katsottua hääpukeutumista; pukuompelukirjan mukaan porvarillisessa 

vihkiäistilaisuudessa morsiuspuku on aina korkealle suljettu290. 

Puvun hihat ovat aikakauden muodin mukaisesti ¾ -pituiset291 ja ilmeisesti takaa vähän 

pidemmät kuin edestä. Hihojen väljyys on todennäköisesti koottu poimutuksiin pyöriöllä, 

joka jää kauluksen alle, sekä hihansuun rannekkeissa. Hihat jatkuvat pitsisinä, rystysiin asti 

ulottuvina (irto)hihoina, jotka olivat suosittuja ¾ -pituisten hihojen kanssa292.

Hameessa näkyy toisen ruusukekoristeisen nauhan alapuolella pystysuuntainen sauma, ja 

oletettavaa on, että samanlainen sauma on myös toisen nauhan alla. Hameosa koostui 

edessä siis ilmeisesti kolmesta kellotetusta osasta. Kuvan perusteella vaikuttaa siltä, että 

puserolta lähteviä ruusukekoristeisia kangasnauhoja on kevyesti kiinnitetty hameen 

saumoihin niitä peittämään. Koska Kopiston mukaan jugendajan pukujen hame ja yläosa 

olivat yleensä erillisiä293, voidaan olettaa, että nauhat oli ommeltu kiinni puseroon mutta 

hameeseen ne oli kiinnitetty esimerkiksi neppareilla eli lukkonapeilla294 ilmeisesti solmujen 

ja ruusujen kohdalta. Helmassa on leveä poimutettu kaitale eli volangi295, jonka yläreuna 

on jätetty näkyville. Volangin alareunaa koristaa vielä kapea röyhelö. Hame on edestä 

täyspitkä peittäen kengät, ja takana on pitkä laahus eli laahuri296. Vuoden 1915 

pukuompelukirja esittelee morsiuspuvun hameen kaavan, jonka laahusosan pituus 

vyötäröltä helmaan on kaksi metriä, eli jopa runsas metri laahuksesta on laahannut lattiaa. 

Laahuri on voitu ommella hameen kiinteäksi osaksi tai irralliseksi, vyötärölle 

288 Kekkonen & Kekkonen 1915, 359.
289 Kekkonen & Kekkonen 1915, 360. 
290 Kekkonen & Kekkonen 1915, 137.
291 Kopisto 1991, 137.
292 Kopisto 1991, 137.
293 Kopisto 1991, 136.
294 Kekkonen & Kekkonen 1915, 86
295 Kekkonen & Kekkonen 1915, 189.
296 Kekkonen & Kekkonen 1915, 378–379.
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kiinnitettäväksi osaksi, jota on voitu myöhemmin hyödyntää muihin vaatteisiin.297 

1900-luvun alun pukeutumismuoti ja pukujen mallit ja linjat perustuivat korsetin 

käyttöön298. Aikakauden ns. terveyskorsetiksi suunniteltu mutta siinä epäonnistunut 

korsetti299 oli vatsan kohdalta suorilla teräslistoilla vahvistettu ja se taivutti naisen 

notkoselkäiseen ja ”vatsattomaan” asentoon, S-kaarelle300. Hääkuvasta on vaikea päätellä, 

oliko Fanny Similällä hääpukunsa alla korsetti ja oliko se S-kaarelle taivuttavaa mallia. 

Vaikka Fanny Similän vyötärö näyttää aika hoikalta, ei hänen asentonsa edestä katsottuna 

vaikuta voimakkaan notkoselkäiseltä. Tyttärentytärten mukaan nuori Fanny Similä 

pukeutui tyylikkäästi ja muodin mukaisesti. Toisaalta hän ei pukeutumisessaan kuitenkaan 

ollu sellanen radikaali ollenkaan301, ja voidaan ajatella, ettei hän ollut halukas tai valmis 

luopumaan aikakauden alusvaatteista korsetteineen kaikkineen.

Hääpuvun huntu on leveä ja ajan muodin mukaisesti maahan asti ulottuva302. Päälaella 

huntu on koottu poimutuksin kukkaseppeleeseen. Seppeleessä on valkoisia kukkia ja 

kasvinlehtiä, mutta kuvan perusteella on mahdotonta päätellä, mitä kukkia ne ovat. 1800- 

ja 1900-lukujen taitteessa vahasta tai kankaasta valmistetut appelsiininkukat sekä myrtti 

olivat tavallisia hunnun sekä morsiamen puvun ja sulhasen rintapielen koristeita303. Fanny 

Similä meni kesällä naimisiin, joten on mahdollista, että osa hänen huntunsa sekä 

rintakoristeen kukista oli aitoja myrtin kukkia. Myrttiä on Suomessa kasvatettu sisällä, ja 

sen kasvattaminen on usein ollut kaason tehtävä304. Frakkipukuisen Yrjö Similän rintakukat 

vaikuttavat valkoisilta ruusuilta. Fanny Similän  morsiuskimppu on pitkänomainen ja siinä 

on pieniä valkoisia kukkia, joita ainakin 1800-luvulla suositeltiin korostamaan 

morsiuspuvun valkoisuutta ja puhtautta305. 

Museolle lahjoitetut puvut

Silkkipuku. Yliopistomuseolle lahjoitetuista vaatteista pusero, hame ja vyö muodostavat 

297 Kekkonen & Kekkonen 1915, 378–379.
298 Kopisto 1991, 162.
299 Uuden, edestä suoran terveyskorsetin oli tarkoitus tukea vatsan aluetta sen kuristamisen sijaan. Tiukasti 

nyöritettynä korsetti kuitenkin väänsi naisen ruumiin epäluonnolliseen asentoon työntämällä rintaa 
eteenpäin ja lantion taakse.(Ewing 1971, 78)

300 Hammar & Rasmussen 2008, 74; Kopisto 1991, 162.
301 Mette Tanneri n ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
302 Lehto 2001, 104
303 Kaivola 1995, 45; Lehto 2001, 90, 104.
304 Franck 2001, 8.
305 Ballard 1998, 91.
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kokonaisuuden (kuva 6). Puvun materiaaliksi oli luetteloinnin yhteydessä arvioitu silkki, 

mikä vahvistui puserosta ja hameesta otetuille näytteille tehdyissä polttokokeissa306. 

Puvun ohut silkki on ilmeisesti vuosikymmenten aikana kellastunut307 ja ollut alunperin 

valkoisempi. Valkoinen silkkipuku oli tosin tuolloin vielä luonnon- tai kermanvalkoinen 

sillä silkin tehokas kemiallinen valkaisu oli mahdollista vasta 1900-luvun puolivälissä308. 

Silkkikankaan sidos, rib weave, on palttinan muunnelma siten, että loimilanka on selvästi 

ohuempaa kuin kudelanka309. 

Pusero. Puseron rakenne on kaulusta lukuun ottamatta samantapainen kuin Fanny Similän 

hääpuvun yläosan rakenne (kuva 7). Lyhyine, vyötärölle ulottuvine selkäkappaleineen ja 

edestä pitenevine, vyötäröltä poimutettuine miehustoineen se myös noudattelee 1900-luvun 

alun muotipuseron linjoja. 3/4-pituiset, hihansuun pitsein ja tyllein koristellut raglanhihat, 

jotka ovat takana hiukan pitemmät kuin edessä, täydentävät kokonaisuuden.310 Pusero on 

306  Polttokokeessa näyte paloi hitaasti ja sen palaessa tuntui palaneen hiuksen haju.
307 Auringon valo ja hiki heikentävät ja kellastuttavat silkkiä (Markula 1999, 81; Fabric Properties and 

Distinctions).
308 Cox 2002, 16.
309 Brown 1989, 15.
310 Franck 2001, 17; Gingsburg 1981, 37; Kopisto 1991,137.
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mahdollisesti kuositeltu liivin eli puvun yläosan kaavojen pohjalta311. Osa puseron etu- ja 

takakappaleiden vyötärön väljyydestä, joka on koottu poimutuksiin vyötärökaitaleelle, on 

todennäköisesti toteutettu yhdistämällä selkäkappaleista yksi yhtenäinen kaava ilman 

muotolaskoksia sekä poistamalla etukappaleen rintamuotolaskokset, jotka aikakauden 

kaavoissa avautuivat vyötärölle312. 

Puseron yläosaa koristaa nyplätystä pitsistä tehty kaarrokke eli koketti313. Kohtalaisen 

paksusta ja ilmeisesti kellastuneesta langasta nyplätyssä pitsissä (liite 3, kuva 30) toistuu 

kuvio, jonka keskellä on tähtimäinen, kuudesta mantelista koostuva kuvio, jota reunustaa 

tiheämpi pitsiosa, joka on ilmeisesti verkkopohjaa tai verkkoplättiä sekä harvempi osa, 

joka on todennäköisesti reiällistä neulapohjaa314. Pitsit ovat vaatineet tekijältään taitoa ja 

aikaa, sillä mantelikuvioiden nyplääminen on Lindforsin (1989) mukaan haasteellinen 

tehtävä, nyplääjän tulikoe315. Toisaalta Rauman museon internetsivujen mukaan 1900-

luvun alussa alkoi olla saatavilla myös tehdasvalmisteisia pitsejä, joihin pystyttiin 

toteuttamaan vaativia mandeli- ja spindelipitsejä316.

Pitsinen pääntie on pieni ja kolmiomainen. Koska pitsikaarroke on aika iso, se jättää 

pitsien kohdalta rintakehän paljaaksi. Pukuompelukirjan mukaan pitsikoketit jätettiin usein 

ilman vuorta eli ne jäivät pitsin kohdalta läpinäkyviksi317. Epäselväksi jäi, käyttikö Fanny 

Similä puseron alla jonkinlaista aluspaitaa. Pusero suljetaan takana neljällä hakanen-

lehtiäinen-parilla. Vyötärökaitaleelle on ommeltu kaksi lehtiäistä, toinen keskitakasauman 

kohdalle ja toinen 6 cm siitä sivulle päin. Pusero on siis ilmeisesti voitu pukea vyötäröltä 

löysempänä ja kireämpänä. Tiukemmalla kiinnityksellä, jossa vyötärökaitale asettui hyvin 

paikalleen, pusero ei mahtunut enää mallinuken päälle. Kireämpänä vyötärökaitale oli 

samankokoinen kuin hameen suljettu vyötärökaitale, joten ilmeisesti puseron tiukempi 

kiinnitys on ollut ensisijainen. Koska pusero suljetaan vain muutamalla nepparilla, voidaan 

myös ajatella, että kireämmällä vyötärönauhan kiinnityksellä selkä on saatu paremmin 

peitetyksi kuin löysemmällä kiinnityksellä. Koska vyötärökaitale on vaaleampi ja 

tuntumaltaan erilainen kuin puserokangas, se voi olla puuvillaa, joka on suhteellisen 

311 Esimerkkejä 1800- ja 1900-lukujen vaihteen aikaisista puvun yläosan kaavoista on Salo-Mattila 2009, 
85–93.

312 Salo-Mattila 2009, 92–93.
313 Kekkonen & Kekkonen 1915, 346–347.
314 Lindfors 1989, 42, 45, 49, 54.
315 Lindfors 1989, 54.
316 Ks.  Pitsinnypläyksen historiaa.
317 Kekkonen & Kekkonen 1915, 347.
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kestävä ajan ja valon vaikutuksille318. Materiaalin analysoimista varten ei kuitenkaan ollut 

mahdollista ottaa koepalaa. Vyötärökaitaleelle on ommeltu nurjalla sivusaumojen kohdalle 

nauhalenkit ilmeisesti puseron ripustamista varten. 

Puseron pitkät saumat sekä tikkaukset on pääosin ommeltu ompelukoneella, mikä 

noudattelee aikakauden pukuompelukirjan ohjeita, joiden mukaan pukuompelussa kaikki 

pääompeleet ommellaan tavallisesti ompelukoneella. 1800-luvun puolivälissä kehitetty 

ompelukone oli 1900-luvun alussa vakiintunut pukuompeluun, jopa niin, että ompelutyö 

tuntuu meistä, tämän ajan ihmisistä ilman ompelukonetta aivan mahdottomalta.319 Puseron 

hihoja on kainaloiden läheltä jouduttu jossain vaiheessa paikkaamaan käsin parsimalla, 

joten ilmeisesti pusero on ollut paljon käytössä.

Päällimmäinen hame. Hame on kaksikerroksinen, ja päällimmäinen, puseron silkistä 

ommeltu hame on hieman väljempi kuin alempi hame (kuva 6). Päällimmäinen hame, joka 

on takana hiukan pidempi kuin edessä, koostuu kolmesta osasta. Edessä keskellä on 

kellotettu tai viistotettu kaitale, joka yhdistyy reunoiltaan kahteen sivuetukappaleeseen. 

Sivuetukappaleet jatkuvat keskitakasaumaan asti, minkä vuoksi takana hamekangas 

kääntyy täysvinoon. Rakenne vastaa pukuompelukirjan kolmikaistaisen hameen 

rakennetta, tosin ilman kirjan esittelemiä vyötärömuotolaskoksia eli sivuvekkejä320. 

Täysvino kangas laskeutuu kauniisti, mikä on voinut olla hyvä valinta hameen hieman 

pidempään takaosaan. Hameen etukappaleen pystysuorissa saumoissa on keskelle päin 

taitetut myötälaskokset. Helma on huoliteltu täysvinoon leikatulla silkkikangaskaitaleella, 

ja sen saumaan on ommeltu nurjalle piiloon kaksinkertainen kangaskaitale, jonka tarkoitus 

on ilmeisesti ollut tukea helmaa. 

Hameessa on takana halkio, joka suljetaan kuudella nepparilla sekä vyötärökaitaleen eli 

hamekaulurin321 hakanen-lehtiäinen-parilla. Kapeaan vyötärökaitaleeseen on sivuille 

nurjalle ommeltu kaksi nauhalenkkiä ilmeisesti hameen ripustamista varten. 

Vyötärökaitaleen nurjalle puolelle on kiinnitetty kaksi ylöspäin olevaa lehtiäistä, jotka ovat 

takana keskellä 3 cm:n päässä toisistaan, kun vyötärökaitale on suljettuna (liite 3, kuva 27). 

Puserossa ei ole vastaavalla kohdalla lehtiäisten vastinpareja. Lehtiäisten asennon 

318 Markula 1999, 50.
319 Kekkonen & Kekkonan 1915, 85, 147.
320 Kekkonen & Kekkonen 1915, 165–166.
321 Kekkonen & Kekkonen 1915, 160.
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perusteella voi päätellä, että ne on  kiinnitetty hameeseen kannattelemaan tai pitämään sitä 

paikallaan. 

Alempi, satiinisidoksinen vuorihame on ommeltu yhteen päällimmäisen hameen kanssa 

vyötärökaitaleeseen. Näytepalasta tehdyn polttokokeen perusteella hameen materiaali voi 

olla puuvillaa322. Alushameen rakenteen tarkastelua vaikeutti se, että päällimmäinen hame 

ei haurautensa vuoksi kestänyt siirtelyä. Hameen etuosa koostuu kellotetuista 

keskietukappaleesta ja sivuetukappaleista ja takakappale kaksiosaisesta kellotetusta 

keskitakakappaleesta ja sivutakakappaleista. Takana keskellä on halkio, joka suljetaan 

neljällä nepparilla. Helmaan, joka on huoliteltu täysvinoon leikatulla ohuella 

silkkikaitaleella, on lisätty päällyshameen silkistä valmistettu pliseerattu kaitale, joka oli 

tyypillinen aikakauden alushameiden koriste323. Pliseeraus muodostuu kapeista, 

vieriviereen taitetuista myötälaskoksista, jotka on ommeltu kiinni käsin. Pliseeraus näkyy 

päällyshameen alta edessä mutta ei takana, missä päällyshame on pitempi kuin edessä. 

Kuten puserossa, molempien hameiden pitkät saumat ja tikkaukset on ommeltu koneella, ja 

ne on huoliteltu käsin yliluotospistoin tai edestakaissaumoin.

Vyö on käsin ommeltu ja sitä koristaa kaksi myötälaskosta (kuva 6). Vyön tuki- ja 

vuorikankaana on käytetty alemman hameen kangasta, ja siellä täällä vyön sisällä tuntuu 

322 Kangasnäyte paloi nopeasti ja siitä syntyi paperin hajua. Selluloosapohjaisista muuntokuiduista oli 1900-
luvun alussa keksitty vasta viskoosi (Markula 1999, 85; Finatexin kuituopas).  Ballard mainitsee vuonna 
1912 tehdyn hääpuvun, joka on viskoosia (Ballard 1998, 80).

323 Kekkonen & Kekkonen 1915, 183.
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jäykkiä kapeita kovikekaistaleita, mahdollisesti luita324. Vyö suljetaan hakanen-lehtiäinen 

-pareilla. Hakasia on vyön toisessa päässä kahdessa rivissä ja sisemmän hakasrivin 

tarkoitus on ehkä ollut varmistaa vyön kiinni pysymistä. Vyön kireyttä on pystytty 

säätämään sillä vyön päähän ommellut hakaset on voitu kiinnittää kolmeen kohtaan; vyön 

toiseen päähän kiinnitettyihin lehtiäisiin, sekä niistä noin neljän sekä kahdeksan cm:n 

päässä oleviin ommeltuihin lehtiäisiin (liite 3, kuva 28). Vyön ympärysmittaa pystyttiin siis 

vaihtelemaan 62 cm:stä 71 cm:iin.

Puuvillapusero. Toinen Fanny Similän lyhyehkö pusero on todennäköisesti 

palttinasidoksista puuvillakangasta325 ja kimonohihainen (kuva 8). Puseron rakenne on 

1900-luvun alun muodin mukainen, sillä siinä on edessä enemmän pituutta ja väljyyttä 

kuin takana, missä pusero asettuu sileästi noudattamaan selän muotoa. Todennäköisesti 

kimonohihainen pusero on myös kuositeltu puvun yläosan kaavoista326. Puseron etukappale 

muodostuu neljästä osasta; keskikappaleesta, jonka väljyys on koottu poimutuksiin 

vyötäröllä ja kappaleen yläreunassa, kahdesta sivukappaleesta, jotka jatkuvat 

kimonohihoina sekä nyplätystä pitsistä valmistetusta yläosasta. Pitsin (liite 3, kuva 31) 

keskellä on kahdeksanparisten spindeleiden eli hämähäkkien rivi, jota ympäröivät 

pitsikolmiot327. Pitsiosa muodostaa miehustan yläosan päänteineen sekä hihojen yläosan. 

Etukappaleen pitsi kohtaa takakappaleiden vinoon leikatun pitsin siten, että hartioille jää 

kolmiomainen väli, joka on täydennetty kangaspalalla. Takakappaleiden alaosat ovat 

puuvillakangasta, ja ne jatkuvat sivulla hihoina. Pusero suljetaan takana kahdeksalla 

nepparilla ja vyötärökaitaleen hakasella ja lehtiäisellä. Puseron pitkät saumat ovat 

edestakaissaumoja, ja todennäköisesti ainakin osa saumoista ja tikkauksista on ommeltu 

koneella.

Vyötärökaitaleen nurjalle puolelle, poimutetun keskietukappaleen kohdalle, on ommeltu 

pitkä nauhalenkki (liite 3, kuva 32), josta pukuompelukirja antaa vihjeen. Se esittelee ns. 

puserovyön, jonka avulla puseron helmaa pyrittiin pitämään paikallaan328. Vyössä on 

edessä keskellä  kolmiomainen, litteä osa, jonka ylöspäin oleva kärki on käännetty 

alaspäin. Ilmeisesti tähän muodostuvaan ”koukkuun” on voitu pujottaa puseron 

324 Kekkonen & Kekkonen 1915, 360. 
325 Pusero oli arvioitu puuvillaiseksi museoluetteloinnin yhteydessä. Kangas tuntui puuvillalta, mutta 

arvioita ei voitu vahvistaa polttokokeella, sillä puserosta ei ollut mahdollista saada näytepalaa.  
326 Kimonohihaisen puseron mahdollisesta kuosittelusta ks. esim. Salo-Mattila 2009, 93.
327 Lindfors 1989, 49, 50–51.
328 Kekkonen & Kekkonen 1915, 90.
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nauhalenkki, mikä olisi estänyt puseron nousemisen. Puseron lenkki näyttää kuitenkin 

kulumattomalta, joten se ei ole joutunut pitkäaikaisen rasituksen kohteeksi. Toisaalta koko 

pusero on vähän käytetyn näköinen, joten lenkkikään ei ole ehtinyt käytössä kulua.

Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta löytyi puseron takaa; vyötärökaitaleeseen oli 

oikealle puolelle kiinnitetty pitkä hakanen (liite 3, kuva 29). Pukuompelukirjan mukaan 

korsettiin voitiin eteen kiinnittää hakanen, joka estää alushameen kohoamisen329, mutta 

korseteissa hakanen on kiinnitetty toisin päin kuin puuvillapuserossa. Puseron hakasen 

kiinnitystapa viittaa siihen, että pujottamalla hakanen alapuolella olevan vaatteen 

vastinkappaleeseen, se on pitänyt puseroa alhaalla. Silkkihameen takana nurjalla oli kaksi 

lehtiäistä. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että puuvillapuseroa olisi käytetty 

silkkihameen kanssa, eivätkä puseron hakanen ja hameen lehtiäiset vaikuta vastinpareilta. 

Kengät. Fanny Similän valkoiset nahkakengät (kuva 9) edustavat mataline 

pompadourkorkoineen, suippoine kärkineen ja solkikoristeineen 1900-luvun alun 

kenkämuotia330. Kengän kankainen koriste on rusettimainen, ja rusetin keskellä olevaa 

poimutettua osaa kehystävät valkoiset paljetit. Osasta paljeteista valkoinen päällys on 

kulunut pois. Kenkien suuaukko on huoliteltu kangaskaistaleella, ja kengät on vuorattu 

violetilla kankaalla. Kengänpohjien ja vuoren kuluneisuuden perusteella kenkiä on käytetty 

ilmeisesti kohtalaisen paljon.  

Mitä museopuvut ovat?

Kun Fanny Similän valkoisia vaatteita luetteloitiin yliopistomuseolle, niiden oli arveltu 

329 Kekkonen & Kekkonen 1915, 189.
330 Cox 2009, 28; Kopisto 1991, 156; Palo-oja 2005, 19.
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voivan olla hänen varsinaisen hääpukunsa alusvaatteita tai juhlavaatteita, joita hän olisi 

käyttänyt hääpäivää seuranneissa juhlallisuuksissa. Tarkasteltuani valkoista silkkipukua, 

vaikuttaa epätodennäköiseltä, että se olisi alusvaate. Aikakauden alusvaatteita olivat 

korsetin alla pidetyt aluspaita ja alushousut tai niiden yhdistelmä kombineesi, erilaiset 

alushameet sekä korsettia suojaava liivinsuojus. Pitsi- ja röyhelökoristeisia alusvaatteita 

valmistettiin ohuesta puuvillasta tai pellavasta mutta myös ylellisestä silkistä.331 Vaikka 

Fanny Similän valkoisten puseroiden materiaalit ovat samoja kuin aikakauden aluspaitojen 

ja liivinsuojusten, niiden rakenne on varsinkin hihojen ja pääntien osalta erilainen. 

Aluspaidat ja liivinsuojukset olivat yleensä hihattomia tai hyvin lyhythihaisia ja niiden 

pääntie huomattavasti avarampi kuin Fanny Similän paitojen. Fanny Similän silkkipuseron 

tapaisia hihoja, jotka olivat tyypillisiä vuosisadan alun päällyspuserossa332, ei ole tullut 

esiin aikakauden alusvaatteita esittelevässä kirjallisuudessa333 eikä museoiden 

alusvaatekokoelmissa334. Myöskään pukuhistorioitsija, yliopistonlehtori Ritva 

Koskennurmi-Sivonen ei ollut törmännyt aluspaitaan tai liivinsuojukseen, jonka hihat 

olisivat samanlaiset kuin Fanny Similän puseron hihat335. Myös puuvillapuseron pitkät 

hihat ja pieni pääntie viittaavat siihen, ettei se ole voinut olla liivinsuojuksena ainakaan 

ohuille, lyhythihaisille ja pääntieltään avarille puseroille. Puseron takana näkyvillä oleva 

hakanen viittaa siihen, että se voisi olla aluspusero, vaikkakin hakanen on voitu peittää 

vyöllä. 

Silkkihameen kiinteä kaksiosaisuus ei myöskään tue olettamusta, että sitä olisi käytetty 

alushameena. Kirjallisuudessa ei löytynyt mainintaa kaksinkertaisista alushameista336. 

Vuoden 1915 pukuompelukirja mainitsee, että jos hameeseen ei ommella kiinteää vuorta, 

se korvataan itsenäisellä vuorihameella337, jonka lisäksi kirja mainitsee erikseen 

alushameet. Molempien alushameiden helmoja neuvotaan koristelemaan pliseerauksilla, 

volangeilla tai röyhelöillä338, mutta missään ei mainita, että vuori- tai alushameet 

valmistettaisiin kaksikerroksisiksi. Lisäksi Fanny Similän silkkipuvun vyö viittaa siihen, 

ettei pukua ole käytetty alusvaatteena. Aikakauden alusvaatteita käsittelevässä 

331 Ewing 1971, 77–82; Kopisto 1991, 162–163.
332 Kopisto 1991, 137. 
333 Cunnington ja Cunnington 1981, 133–139; Ewing 1971, 68–97, Hammar & Rasmussen 2008, 93–104, 

134–161; Kopisto 1991, 162–163.
334 Museoiden Victoria and Albert Museum ja The Metropolitan Museum of Art pukukokoelmat 

internetissä.
335 Henkilökohtainen tiedonanto marraskuussa 2010.
336 Ewing 1971, 81; Hammar & Rasmussen 2008, 93–103; Kopisto 1991, 162.
337 Kekkonen & Kekkonen 1915, 183.
338 Kekkonen & Kekkonen 1915, 184, 188, 190.
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kirjallisuudessa ei löydy mainintaa alushameen vyöstä339, ja sen käytölle päällysvaatteiden 

alla ei löydy loogista syytä muodissa, joka ihannoi hoikkaa vyötäröä340.

Pukujen tarkastelun perusteella on todennäköistä, että Fanny Similän silkkivaatteita on 

käytetty päällyspukuna. Se, että puvun puseroa on paikattu käsin ja että pusero ja vyö on 

ollut mahdollista pukea tiukemmin ja löysemmin, viittaa lisäksi siihen, että pukua on 

pidetty kohtalaisen paljon. Isolla hakasella varustettu puuvillapusero on sen sijaan voinut 

olla aluspusero tai liivinsuojus, jota on voitu käyttää paksummasta kankaasta tehdyn, 

pitkähihaisen ja pääntieltä pienen puseron tai puvun kanssa.

 

Fanny Similän tyttärentyttäret, joita silkkipuvun arvoitus kiinnosti, muistelivat, että heidän 

isovanhemmistaan oli 1900-luvun alussa otettu valokuva, jossa Fanny Lindqvistillä 

(Similä) on valkoinen puku päällään341. Kuva on Fanny Lindqvistin ja Yrjö Similän 

tuttavien häistä vuonna 1906 (liite 5, kuva 34). Morsiusparilla oli aikakauden tavan 

mukaan useita morsiusneitoja ja sulhaspoikia342, ja sitä tehtävää ilmeisesti hoitivat myös 

valkopukuinen Fanny Lindqvist ja frakkipukuinen Yrjö Similä. Kuvan 34 puku ei 

kuitenkaan ollut sama kuin yliopistomuseolle lahjoitettu puku. Vuoden 1906 puku on 

pitkähihainen ja röyhelöhelmainen, ja sen pääntie on pieni ja ilman pystykaulusta. Lyhyen 

boleron alla oleva pusero vaikuttaa ohuelta ja jugendmuodin mukaisesti edestä väljältä ja 

pitkältä. Hameessa on ilmeisesti ruusukemaisia valkoisia koristeita ja vyö on ilman v-

nipukkaa.

 

Vaikka vuoden 1906 puku ei ole sama kuin museon puku eikä sen avulla saatu lisäselvyyttä 

museon silkkipuvusta, antaa kuva kuitenkin mielenkiintoista tietoa Fanny Similän 

pukeutumisesta. Sen perusteella voi olettaa, että Fanny Similällä oli 1900-luvun 

alkuvuosina mahdollisuus hankkia useita muodikkaita ja valkoisia juhlapukuja, joista 

ainakin osa oli silkkiä. 

4.2.2 Puhelimessa kihloihin 

Maini ja Erkki Palosuon tarina oli alkanut kutsuilla tammikuussa 1939; kun Erkki toi minut  

339 Ewing 1971, 81, 83–84, Hammar & Rasmussen 2008, 93–103; Kopisto 1991, 162.
340 Ewing 2005, 8–9; Kopisto 1991, 136–137.
341Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
342 Kaivola 1995, 24–25.
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taksilla juhlista kotiin, jotakin leimahti meissä kummassakin – tämä oli yksi niitä  

tapauksia, joista on syntynyt paljon romanttisia rakkaustarinoita343. 1930-luvun 

muodollisuudesta jopa nuorten ja rakastuneiden ihmisten välillä kertoo hauskasti se, että 

tapaamisen jälkeen alkanut vilkas kirjeenvaihto eteni siihen, että sinun -kauppoja esitettiin  

12.2.39 päivätyssä kirjeessä, siihen asti oltiin teititelty tai käytetty kolmatta persoonaa344.

Mainin ja Erkin rakkaustarina jatkui, ja pari sopi julkistavansa kihlauksensa marraskuun 

30. päivänä vuonna 1939. Päivästä tuli historiallinen sekä Maini ja Erkki Palosuolle että 

kaikille suomalaisille, sillä saman päivän aamuna neuvostoliittolaiset pommittivat 

Helsinkiä ja talvisota syttyi345. Puolustusvoimissa taistelulentäjänä palvellut Erkki Palosuo 

joutui palaamaan tukikohtaansa Vuosaareen, ja kihlajaispäivän suunnitelmat muuttuivat. 

Erkki Palosuo muistelee, miten hän illalla soitti morsiamelleen, joka itkuisena kyseli, miten 

meidän nyt käy? Sulhanen vakuutti kihlauksen olevan voimassa ja pyysi morsiantaan 

ostamaan tilatut kihlajaissormukset, jotka hän onnistuikin saamaan. Yöllä Erkki Palosuo 

pääsi kaupunkiin, ja kihlajaismaljat juotiin Similöillä. Maini Palosuo totesikin aikanaan 

lapsilleen menneensä puhelimessa kihloihin.346

Erkki Palosuo kertoo muistelmissaan, miten talvisodan päätyttyä keväällä 1940 Similän 

perheen naiset olivat täydessä vauhdissa häiden ja kapioiden valmisteluissa. Tyttäret 

arvelivat kuitenkin, että kapiot oli teetetty, sillä Maini Palosuo ei ollu käsityöihminen ite. 

Koska Fanny Similä oli itse aikanaan valmistanut kapioitaan ja teki muutenkin käsitöitä, 

on mahdollista, että perheen naiset valmistivat ainakin osan Maini Palosuon kapioista. 

Kapiot, jotka oli nimikoitu nimenomaan sen vanhan tavan mukaan, morsiamen tyttönimen 

kirjaimilla, olivat laadukkaista materiaaleista valmistettuja, sillä kapiopyyhkeillä pyyhitään 

vieläkin.347 

Maini ja Erkki Palosuo vihittiin elokuussa 1940 Kulosaaren kirkossa, ja häämaljat ja kahvit 

juotiin Kulosaaren Casinolla. Aikakauden oloja ja ilmapiiriä kuvaa se, että hääjuhlissa 

tanssittiin vain yksi tanssi, Kulkurin valssi. Polttoainepulan vuoksi häävieraat eivät 

päässeet autoilla hääpaikalle, mutta Yrjö Similä oli hankkinut yksityisen raitiovaunun 

343 Palosuo, M. 1992. Saarniemi, huvila Vanajan sylissä. SPA.
344 Palosuo, E. 2002. Nuoren Erik Branderin taival jäätutkija Erkki Palosuoksi 1919–48. SPA.
345 Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa -sivusto. 

346 Palosuo, E. 2002. Nuoren Erik Branderin taival jäätutkija Erkki Palosuoksi 1919–48. SPA; Mette 
Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.

347 Palosuo, E. 2002. Nuoren Erik Branderin taival jäätutkija Erkki Palosuoksi 1919–48. SPA; Mette 
Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA; Vaatemuistoja. HYM. D200832AV.1 
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kuljettamaan heidät Kauppatorilta Kulosaareen. Morsiamen Yrjö Similä toi kuitenkin 

autolla kirkkoon. Hääjuhla jatkui suvun kesken illalla, kun Similöiden kodissa järjestettiin 

hääpäivälliset.348

4.2.3 Muodikkaat poikkileikkaukset

Maini Palosuon tyttäret eivät tienneet mitään hänen hääpukunsa suunnittelusta tai 

348  Palosuo, E. 2002. Nuoren Erik Branderin taival jäätutkija Erkki Palosuoksi 1919–48. SPA; Mette 
Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA
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Kuva 11: Maini ja Erkki Palosuo 1940. HYM. 
D200832Vr2.3

Kuva 10: Nuori morsian. HYM. 
D200832Vr2.2



valmistamisesta, eikä Maini Palosuo heidän mukaansa koskaan siitä oikeastaan enempää 

puhunutkaan349. Hääpuku (kuvat 10–13) on kaksikerroksinen; päällispuku on ohutta ja 

harvasidoksista puuvillaa350 ja aluspuku silkkiä351, joka on ilmeisesti kellastunut aika 

paljon. 

Silkkinen aluspuku.  Aluspuvun yläosa on toppimainen ohuine olkaimineen, ja se ulottuu 

edessä noin 5 cm alemmaksi kuin v-aukkoisen pääntien alin kohta. Ohuet olkaimet on 

kiinnitetty päällyspukuun olkaimen nauhasilmuilla352 eli aluspuvun silkistä ommelluilla 

nauhoilla, jotka kiinnitetään päällyspuvun olkasaumoihin neppareilla. Muodonantajina 

edessä ovat pienet vyötärömuotolaskokset. Puvun vasemmassa sivussa, päällispuvun 

vetoketjun kohdalla on halkio, joka suljetaan neljällä nepparilla. Aluspuvun hame koostuu 

edessä ja takana kolmesta kellotetusta osasta, joiden saumat on ommeltu koneella ja 

huolittelu käsin. Noin 35 cm vyötäröltä alaspäin on alushameen nurjalle puolelle 

horisontaalisesti kiinnitetty 5 cm leveä jäykähkö verkko, jonka tehtävänä on ollut 

kannatella helmaa353. Verkkoa on kapeampana myös helmassa, missä se on pujotettu 

poimutettuun nauhakujaan. 

Päällyspuku. Puuvillaisen päällyspuvun miehusta on edessä kaksiosainen. Yläosassa on 

kummallakin olalla kolme sivulle päin käännettyä myötälaskosta, joiden väljyys on 

yläosan alareunassa koottu poimutuksiin. Yläosa yhdistyy miehustan alaosaan noin 

rintojen korkeimmalla kohdalla ”kumpumaisilla” saumoilla, ja kumpumaisiin leikkauksiin 

on voitu siirtää myös rintamuotolaskokset. Toisaalta rintamuotolaskokset ovat voineet 

avautua olkapäille, missä niiden väljyys on koottu em. kolmelle laskokselle, kuten vuoden 

1936 leninkiompelukirja kertoo354. Puvun yläosan vinot leikkaukset olivat tyypillisiä 1930-

luvun leningeissä355. Miehustan alareuna on vyötäröllä lievästi keskeltä kolmiomainen. 

Puvun yläosa on takana yksiosainen, ja pääntiellä on viisi pientä muotolaskosta. Vyötäröllä 

on pienet muotolaskokset sekä edessä että takana. Pieni pääntie on huoliteltu käsin 

ommellen kapealla, puvun kankaasta leikatulla muotokaitaleella, ja pukemisväljyyttä antaa 

vasemmalla olalla halkio, joka suljetaan viidellä pienellä nepparilla.  

349 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA
350 Polttokokeessa näyte paloi nopeasti antaen palavan paperin hajun.
351 Polttokokeessa näyte paloi hitaasti ja sen palaessa tuntui palaneen hiuksen haju.
352 Hosegood 2007, 260.
353 Shaeffer 193, 189.
354 Idman 1936, 19.
355 Dyer 2007, 44.
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Kuva 14: Maini Palosuon 
hääpuvun vetoketju. TIA.

Kuva 15: Maini Palosuon hunnun vahakukat.  
TIA.

Kuva 12: Pelkistetty  
kuva Maini Palosuon 
hääpuvusta. TIA.

Kuva 13: Maini Palosuon hääpuku.  
TIA.



Puvun vasemmassa sivussa on iso valkoinen vetoketju, jota ei ole piilotettu 

vetoketjuhalkion alle (kuva 14). Tämä johtunee siitä, että vetoketju jatkuu hameosaan, 

jossa vetoketjun kohdalla ei ole sivusaumaa, minkä vuoksi vetoketju on kiinnitetty 

upotettuun vetoketjuhalkioon. Koska puvun miehusta jatkuu vasemmalla jonkin verran 

takakappaleen puolelle, vetoketju jäi todennäköisesti käsivarren alle piiloon. Toisaalta on 

mahdollista, että nykykatsojan silmään hieman liian isolta vaikuttava vetoketju oli 

uutuusarvonsa vuoksi jätetty varta vasten näkyviin. Vaikka vetoketju eli liukusuljin oli 

keksitty jo vuonna 1893, otettiin se vaatteiden sulkijana laajasti käyttöön vasta 1930-

luvulla. Vetoketjua, jota naisten puvuissa käytettiin usein juuri sivusauman sulkemiseen, 

pidettiin puvun esteettisenä yksityiskohtana, minkä vuoksi se jätettiin usein puvussa 

näkyviin.356 Vuoden 1936 leninkiompelukirja ei vielä kuitenkaan mainitse vetoketjua357.

Yksiosaiset hihat ovat istutetut, ja niitä on muotoiltu muotolaskoksella, joka ulottuu 

ranteesta liki kyynärpäähän asti. Pyöriön väljyys on koottu kuudella pienellä 

muotolaskoksella kädentien yläosaan. Hihansuun kaksinkertainen, käsin ommeltu päärme 

on koristeltu pitkistä reunoistaan poimutetulla kangaskaistaleella, joka on myös ommeltu 

käsin. 

Puvun voimakkaasti kellotettu hameosa on edessä yhtenäinen lukuun ottamatta vasenta 

alakulmaa, johon on jouduttu lisäämään kolmiomainen lisäpala. Koska hame on täysvino, 

kankaan leveys ei ole ilmeisesti riittänyt yhtenäiseen helmaan. Takana hame koostuu 

kolmesta kellotetusta palasta, joista keskimmäinen on ylhäältä poimutettu, ja kaistaleita on 

kellotettu vielä enemmän kuin edessä. Koska hameen kangas on ohutta puuvillaa, ja puvun 

alla ei ilmeisesti ollut helmaa voimakkaasti kohottavaa alushametta, ei puku vaikuta niin 

leveähelmaiselta kuin se todellisuudessa oli. Hame on koristeltu noin polven ja pohkeen 

korkeudella poimutetulla kaistaleella, joka on puvun kangasta ja kiinnitetty käsin 

ommellen. Helmassa on kapea  päärme, johon on ommeltu kapea kaksinkertainen tärkätty 

kapea kaistale, joka näkyy vähän helma yli. 

Koska huntu oli ryppyinen ja liimautunut kiinni, sen kokoa ja muotoa ei voinut tarkemmin 

arvioida. Kuvien perusteella yksinkertainen huntu ulottui vyötärölle asti, ja pään päällä se 

muodosti tyllikruunun. Kruunu on täydennetty tekokukkaseppeleellä, jonka valkoiset, 

356 Dyer 2007, 42.
357 Idman, 1936.
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appelsiininkukkia muistuttavat kukat ovat vahamaisia ja vihreät lehdet ilmeisesti kankaisia 

(kuva 15). Huntu pysyi päässä siihen kiinnitetyn ruskean kuminauhan avulla. Maini 

Palosuon hääkengistä ei ole tietoa, mutta sillalla otetun kuvan (kuva 11) perusteella ne ovat 

valkoiset ja edestä umpinaiset. Kengän kärki on ajan muodin mukaisesti pyöreä358. Maini 

Palosuon neilikkakimppu, joka oli ajan muodin mukaan iso359, on solmittu pitkällä ja 

kapealla, valkoisella nauhalla.

4.2.4 Kotoa avioon

Mette Tanner avioitui kesällä 1967, ja tie avioliittoon kulki perinteisten seremonioiden360 

mukaan; kun mä täytin 21 niin mä menin, tulin täysikäiseksi niin mä menin kihloihin, toki  

sulhanen pyysi kyllä morsiamen kättä (– –) ja 22-vuotiaana mä jo pyyhälsin naimisiin. 

Avioiduttuaan Mette Tanner muutti lapsuudenkodista ensimmäiseen omaan kotiin, joten 

kihlautumisen jälkeen oli ryhdytty asiallisten kapioiden valmistamiseen. Niihin kuului 

muun muassa nimikoituja, reikäommelkoristeisia lakanoita ja Dora Jungin 

suunnittelemasta pellavakankaasta valmistettuja pyyheliinoja. Kapioiden valmistamiseen 

osallistuivat luotto-ompelijan lisäksi innokas isoäiti Fanny Similä, joka 88-vuotiaana 

ompeli käsin pyyheliinojen päärmeet, sekä morsian, joka nimikoi pyyheliinoja; hän 

[Fanny Similä] osti kangasta ja että morsian on hyvä ja ompelee kanssa vähäsen, se 

kuuluu asiaan ja niin niitä valmisteltiin sitte koko se talvi.361

Mette Tanner vihittiin Kulosaaren kirkossa ja häävastaanotto pidettiin Kulosaaren 

Casinolla, sillä hän halusi avioitua ja juhlia häitään samassa paikassa kuin vanhempansa 27 

vuotta aikaisemmin. Mette Tanner jatkoi myös tapaa järjestää häiden iltajuhla Similöillä; 

saman pöydän ääressä siellä Töölönkadulla nautittiin laajan perhepiirin, parinkymmenen 

hengen voimin hääpäivälliset, äidin häissä, minun häissä ja (– –) [Päikki Prihan] häissä,  

saman pöydän ääressä, se oli iso pöytä ja isot särviisit.362 

Kirkollinen vihkiminen oli Mette Tannerille itsestäänselvyys, mihin osaltaan vaikutti 

358 Cox 2009, 57–87; Kopisto 1997, 52; Palo-oja 2005; 70, 91–92.
359 Ballard 1998, 85.
360 Vuodesta 1864 lähtien 21-vuotta täyttänyt nainen oli saanut mennä naimisiin ilman isän (naittajan) 

suostumusta, mutta sulhasten tavaksi oli jäänyt pyytää naisen kättä tämän isältä, ja tämä tapa jatkui vielä 
1900-luvulla (Kaivola 1995, 9).  

361 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA. 
362 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA. 
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lapsuuden  uskonnollinen tapakasvatus ja tapa käydä kirkossa; meillä on ollu kuitenkin 

tämmönen  perinne, että just nää joulukirkot on (– –) ja juhannuskirkot, ne oli  

Sääksmäellä pakolliset. Myös monet muut avioliiton solmimiseen ja hääjuhlallisuuksiin 

liittyvät tavat ja käytännöt olivat perinteisiä, kuten vanhempien vastuu järjestää ja 

kustantaa häät, koska he noudatti vanhaa tapaa, että morsiamen vanhemmat järjestää, sekä 

morsiamen isän velvollisuus luovuttaa tyttärensä kirkossa. Selvää oli myös, että sulhanen 

maksaa morsiamen kukat363 ja vanhemmat hääpuvun.364 

Morsiamen hääpuku pidettiin salassa sulhaselta häihin saakka, koska se oli niitä  

perinteitä365, ja oli vain periaatteellisesti sovittu, että Mette Tannerilla oli pitkä puku ja 

sulhasella sen parina frakki. Mette Tannerilla oli kaaso auttamassa hääasuun 

pukeutumisessa ja puvussa oli jotain uutta, vanhaa, sinistä ja lainattua; mulla oli (– –) se  

sininen (– –) alushameen brodyyrissä oleva semmonen nauha ja se borrowed oli se kruunu 

ja se kruunu oli samalla se vanha.366 Suomessa tämä vanha englantilainen 

hääpukeutumiseen liittyvä tapa oli kohtalaisen uusi, sillä se oli levinnyt Suomeen vain pari 

vuosikymmentä aikaisemmin angloamerikkalaisten kulttuurivaikutteiden mukana367.

4.2.5 Ladylike 

Kun hääpukua (kuvat 16, 19, 20) ryhdyttiin suunnittelemaan, Mette Tannerilla oli siitä 

varma mielikuva; pitkä ja levee hame, pitkät hihat, umpinainen kaunis pääntie, pitkät ja  

hyvin kapeat hihat. Hääpuvun kauneus ja hienostuneisuus oli tärkeää, sillä Mette Tanner, 

joka jo nuorena pyrki pukeutumaan tyylikkäästi ja olemaan semmonen ladylike, halusi olla 

omissa häissään tyylikäs ja kaunis morsian. Naisten hääpukeutumiseen ja -kukkiin 

liitetyillä vanhoilla, naisen seksuaalisuuteen viittaavilla merkityksillä ei ollut vaikutusta 

pukuun, sillä tärkeintä oli sen kauneus. Kauniin puvun kanssa Mette Tanner halusi kauniita 

kukkia, punaisia ruusuja, joihin solmittiin valkoinen nauha.368 Reikä- ja rusettikoristeiset 

hääkengät stilettikorkoineen ja suippoine kärkineen (kuva 18) edustavat 1960-luvun alun 

363 Salakarin (1996) mukaan morsiuskimppu on aina ollut lahja morsiamelle, ja sulhanen on se kustantanut 
(Salakari 1996, 60).
364 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA. 
365 Tapa pitää morsiuspuku salassa sulhaselta voi olla antiikin ajalta peräisin (Friese 1997, 53)
366 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT,). TIA.
367 Kaivola 1995, 48; Perkko 1991.
368 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
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juhlakenkämuotia369, joka vuosikymmenen lopulla muuttui matala- tai tolppakorkoiseksi370.

Mette Tanner oli saanut  hääpukuunsa ja sen pääkoristeisiin virikkeitä Kotilieden – 

perusarvoja ja perinteitä vaalivan lehden371 –  perhesivuilta, joissa esiteltiin hääkuvia; 

niistä hääkuvista juuri mulle itselle tuli tää ajatus, että kruunu olis hieno, sen aikaiset  

prinsessajuhlat372. Kruunupäisiä morsiamia eri vuosikymmeniltä hän näki myös toisen 

perinteikkään, ja ainakin sen toiminnan alkuaikoina porvarilliseksi mielletyn instituution373, 

partion kautta. Suomen Partiotyttöjärjestöllä on mittava hääkuvakokoelma, sillä 

ansioituneilla partiotytöillä on vuodesta 1937 ollut mahdollisuus lainata partiojohtaja 

369 Palo-oja 2005, 131–134.
370 Cox 2009, 144–145; Kopisto 1997, 124.
371 Aikasalo 2000, 17.
372 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
373 Partio 75 vuotta 1985, 78–79.
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Kuva 18: Mette Tannerin 
hääkengät. TIA.

Kuva 16: Mette ja Markku Tanner vuonna 1967.  
HYM. D200832Vr4.1.

Kuva 17: Kruunupäinen 
morsian. HYM. D200832Vr4.



Sirkka Aarnen järjestölle lahjoittamaa kullattua ja helmikoristeista morsiuskruunua374. 

Kruunun lainaamisen vastineeksi morsiamet antoivat hääkuvansa järjestölle. Koska Mette 

Tanner oli Palosuon perheen kaikkien lasten tapaan jo toisen polven partiolainen ja hirveen 

innokas ja aika ansioitunut, hän sai kruunun käyttöönsä.375

Hääpuvun malli oli Mette Tannerin mukaan ajan hengen mukainen. Se myötäili 

aikakauden perinteisiin nojaavan häämuodin linjoja376, vaikka muoti ei Mette Tanneria 

kiinnostanutkaan; sillon oli hyvin paljon tällaisia leveähelmaisia, pitkähameisia tai pitkiä,  

pitkähihaisia ja aika umpikaulaisia ne kaikki isommissa häissä pidetyt puvut. Kirkkohäissä 

avokaulainen puku olisi Mette Tannerin mielestä ollut sopimaton, eikä kenelläkään ollu  

semmosia avonaisia pukuja, et ne oli niin, kun oli keksitty kaikenlaista tohon pääntiehen. 

Myös Mette Tannerin opiskelijatoverit, jotka olivat hänen toinen nuoruuden aikainen 

vertaisryhmänsä, suosivat samantapaista hääpukutyyliä. Kapeat ja pitkät hihat olivat Mette 

Tannerin mielestä puvun hienostunut ja persoonallinen osa; mun omasta mielestäni oli  

vähän erikoista, kun laitetaan niin pitkät hihat, melkein rystysiin asti ja hyvin kapeat.377 

Mette Tanner omaksui aika luontevasti aikakauden odotukset yleisesti soveliaalle ja 

perinteitä kunnioittavalle kirkkohääpukeutumiselle; se oli kyllä vielä ihan et ei siinä, ei  

siinä asetettu kyseenalaiseksi, mun mielestä ainakaan. Hänelle juuri pitkä hääpuku edusti 

myös henkilökohtaisesti kunnollista hääpukeutumista, ja aikakauden lyhyet hääpuvut 

saivat häneltä aika tylyn tuomion; mun omasta mielestä, jos jollakin oli tota kotelomekko 

tai joku semmonen niin se oli köyhä, sillä ei ollu varaa hankkia kunnon hääpukua, (– –) se 

oli niinku sellanen varattomuuden merkki minun mielestä.378

Mette Tannerin suhtautuminen häihin liittyviin perinteisiin tapoihin ja pukeutumiseen – 

perinteisten tapojen omaksuminen ja uusien karsastaminen – peilaa mielenkiintoisesti 

1960-luvulla alkaneita muutoksia; uudenlaisten häätapojen ja uudenlaisen 

hääpukeutumisen vähittäistä ilmaantumista perinteisten tapojen ja pukeutumisen rinnalle 

sekä ehkä laajemminkin vuosikymmenen aikana tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia. 

374 Suomen partioliike 1910–1960 1960,75.
375 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
376 Kaivola 1995, 46. 
377 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
378 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
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Mette Tanner muisteli, miten oli suhtautunut 1960-luvun muotiin ja varsinkin 

vuosikymmenen puolivälissä lanseerattuun minimuotiin379 varauksellisesti; kun mä 

huomasin, että kaikilla muilla oli lyhyet niin mä hyvin varovasti lyhentelin omia vaatteitani  

(– –) mutta emmä ollu ollenkaan niin innostunut siitä, et tää on nyt muotia. 1960-luvun 

nuorison yhteiskunnallinen aktiivisuus ja politisoituminen ei myöskään innostanut nuorta 

Mette Tanneria, vaan hän liikkui opiskelijapiireissä, joissa perinteiset tavat olivat 

kunniassa; siellä (– –) oli hyvin semmonen akateeminen juhlahenki vielä päällä, että  

pitkissä puvuissa liihoteltiin tanssiaisissa monta kertaa vuodessa. Opiskelijoiden 

liikehdintä Vanhan ylioppilastalon valtauksineen vuonna 1968 ei vakuuttanut Mette 

Tanneria; mä kävin kattomassa siellä ylioppilastalolla ja mä ajattelin et hmh, näin likasta 

ja tupakansavusta ja kaikkee et mitä ne oikeen meinaa, ei mua kiinnostanu yhtään se, mä 

ajattelin et mitä ne nyt oikeen leikkii ja uhoo. Myöskään Päikki Priha ei ollut poliittisesti 

aktiivinen, sillä kuitenkin sen verran me ollaan perhetyttöjä, että ei me oltu tällasissa 

poliittisissa, politiikassa mukana. Sisarusten maailmankatsomus oli porvarillinen eikä 

trendikkäästi vasemmistolainen, mutta poliittisten mielipiteiden ilmaisemiseen heillä ei 

ollut tarvetta tai halua; semmonen äänekäs radikalismi oli ihan vierasta.380

4.2.6 Orvokin lempeässä ohjauksessa

Merkittävä Mette Tannerin hääpukuun vaikuttanut tekijä oli myös hänen 

hääpukuajatustensa käytännön toteuttaja, ompelija Orvokki Lahti, jonka kanssa me 

neuvoteltiin niistä, joka lempeästi ilmeisesti opasti ja johon luotettiin. Hääpuvun 

valmistaminen oli sujuva, noin kuukauden kestänyt ja muutaman sovituskerran vaatinut 

prosessi, jota helpotti se, että ompelija asui lähellä perhettä. Kokeneena ompelijana 

Orvokki Lahti työskenteli varsin itsenäisesti, ja hän esimerkiksi valitsi hääpuvun kankaan 

Mette Tannerin toiveiden perusteella; mulla oli vaan mielessä että kai, kai se silkkiä pitää 

olla ja (– –) mä luotin täysin siihen, että hän tietää mimmonen silkki on hyvää. Mette 

Tannerin hääpuvun kangas oli kuitenkin paksua tekokuitusatiinia, todennäköisesti 

polyesteriä381. Kankaan nimittäminen silkiksi johtui siitä, että silkki-sanaa käytettiin 

yleisesti tarkoittamaan erilaisia kiiltäviä juhlakankaita.382 

379 Dyer 2007, 125.
380 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
381 Polttokokeessa näyte syttyi heikosti ja jäljelle jäi mustia kokkareita.
382 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
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Mette Tannerilla ei ollut muistikuvaa tai tietoa siitä, miten puvun valmistuminen 

yksityiskohtaisesti eteni. Todennäköisesti ompelija oli piirtänyt Mette Tannerin mittojen 

perusteella puvun peruskaavan ja sen avulla kuositellut puvun, jonka yksityiskohtia 

tarkennettiin sovituksissa; hän oli koonnut sen hyvin väljästi ja sit siinä ruettiin tekemään 

näitä tarkempia mittoja. Mette Tanner tykästyi Orvokki Lahden suunnittelemaan, runsaasti 

poimutettuun puvun miehustaan ja pääntien täysvinoon, kaksinkertaiseen pystykaulukseen 

(kuva 20). Mette Tanner oli halunnut puvun vyötäröltä tyköistuvaksi ja helmasta leveäksi, 

mikä toteutettiin siten, että puvun etuosa koostuu kolmesta osasta: yhtenäisestä 

keskietukappaleesta sekä kahdesta helmaosan sivuetukappaleesta.383 Keskietukappaleen 

vyötärömuotolaskokset ulottuvat rinnan korkeimmalta kohdalta ylälantiolle, josta helmaosa 

jatkuu kellotettuna. Purettujen ompeleiden jättämien jälkien perusteella 

vyötärömuotolaskoksia on jossain vaiheessa syvennetty vyötärön kohdalta eli pukua on 

kavennettu. Helmaosan sivuetukappaleet on yhdistetty keskietukappaleeseen ylälantion 

kohdalla siten, että poikkisauma on sivulle päin laskeva, ja kappaleiden pystysuora sauma 

on kohdistettu keskietukappaleen vyötärömuotolaskoksiin.

Puvun takaosa on periaatteelliselta rakenteeltaan samanlainen kuin etuosa, ainoina 

poikkeuksina ovat kaksiosainen keskitakakappale sekä sivutakakappaleiden poikkisauman 

suunta. Takasivukappaleiden poikkisaumat ovat sivulle päin nousevia, ja kun etu- ja 

takasivukappaleiden poikkisaumat kohtaavat puvun sivusaumassa, ne muodostavat edestä 

taakse laskevan sauman. Keskellä takana on niskasta lantiolle asti ulottuva, käsin 

kiinnitetty valkoinen vetoketju, joka jää piiloon toispuoleisen vetoketjuhalkion alle. 

Vetoketjun kiinnittäminen käsin on tyypillinen muotisalongeissa valmistettavien 

ateljeevaatteiden valmistuksessa384. Vetoketjua reunustavat saumanvarat on jätetty selässä 

leveiksi, ja alaspäin mentäessä ne kapenevat helman kellottumisen myötä (kuva 21). 

Epäselväksi jäi, miksi ompelija oli halunnut jättää aika paksusta kankaasta valmistetun 

puvun selkään niin leveät saumanvarat. Puvun helma on lyhyimmillään edessä keskellä, 

mutta se kuitenkin peittää hääkengät. Takana helma on jonkin verran laahustava. Helman 

päärme on huoliteltu koneen siksak -ompeleella ja kiinnitetty nurjalle käsin piilopistoin. 

Kaksiosaiset raglanhihat vaativat Mette Tannerin mukaan enemmän työstämistä;  niitä  

muotoiltiin päällä useampaan kertaan ja sitten vielä vähän kavennettiin tätä hihan suuta 

383 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
384 Shaeffer 1993, 119.
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ja  vielä vähän kavennettiin, kun itse pidin, että sen pitää olla hyvin kapea385. Hihoja oli 

jossain vaiheessa jouduttu ilmeisesti kuitenkin leventämään käsivarren alaosasta sillä 

hihoissa oli vielä nähtävillä purettujen ompeleiden jälkiä.

Puvun vyötärölle on  nurjalla puolella kiinnitetty saumavaroihin löyhillä ”lankanipuilla” 

kapea vyötärönauha, joka on ilmeisesti leikattu leveämmästä kuminauhasta ja huoliteltu 

siksak-ompeleella (kuva 21). Vyötärökuminauhan päät on huoliteltu pukukankaalla ja 

niihin on kiinnitetty hakaset. Tämä vyötärölinjan tuki, joka on tyypillinen ateljeepuvuissa, 

parantaa puvun istuvuutta, vähentää vetoketjuun kohdistuvaa rasitusta ja varmistaa 

vyötärösaumattomien pukujen kauniin laskeutumisen386. Pukua ei ole vuoritettu, mutta 

Orvokki Lahti ompeli siihen alushameen, joka on yhä Mette Tannerin käytössä387. 

385 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
386 Shaeffer 1993, 129.
387 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT). TIA.
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Huntu, jonka Orvokki Lahti sommitteli kruunun kanssa käytettäväksi, on koottu yhdestä 

tyllin kappaleesta, joka on taitettu niin, että toinen puoli on maata viistävä ja toinen puoli 

ulottuu noin lapaluiden korkeudelle. Tyllin taitekohtaan on ommeltu pieni nauhakuja, 

johon pujotettu valkoinen ohut nyöri poimuttaa tyllin. Huntu pysyi päässä poimutusnyörin 

päihin kiinnitettyjen hiuskampojen avulla.

4.2.7 Miten atskilainen avioituu?

Päikki Priha oli avioituessaan jo tietysti niinku pitemmällä elämässä kuin kotona asuvana 

opiskelijana avioitunut isosisko Mette Tanner. Ylioppilaaksi tulon jälkeen Päikki Priha oli 

opiskellut Taideteollisessa oppilaitoksessa388 ja valmistunut tekstiilitaiteilijaksi vuonna 

1972, jonka jälkeen hän oli suunnitellut ja painanut kankaita omissa työtiloissaan ja 

aloittanut opetustyön Taideteollisessa korkeakoulussa sekä muutenkin elänyt itsenäisen 

naisen elämää; mä olinkin tämmönen, hyvin toisenlainen, että mä olin vähän tämmönen 

atskilainen enemmän ja ensin kuleksin vaikka miten, oli näitä poikaystäviä ja (– –) vasta 

tää Priha mut rauhotti. Ennen avioitumistaan Päikki Priha asui avoliitossa tulevan 

miehensä kanssa, mikä ei vanhemmista ollut kovin toivottavaa. Pelkkä 

388 Taideteollisen oppilaitoksen nimi muuttui vuonna 1973 Taideteolliseksi korkeakouluksi ja vuodesta 2010 
nimi on Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu (Aalto-yliopiston internetsivusto).
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TIA 



avioitumissuunnitelma ei esimerkiksi riittänyt avopuolison kutsumiseen perhejuhliin; mä 

kerran sanoin äidille että (– –) me on vähän ajateltu mennä naimisiin ja äiti sano että no,  

te voisitte nyt mennä kihloihin, että sit mä voisin pyytää Jaakon 60-vuotispäiville, mut jos  

te ette ole kihloissa niin mä en voi kutsua teitä. Päikki Priha kihlautui vähän ennen äidin 

syntymäpäiväjuhlia marraskuussa 1974 ja häät vietettiin maaliskuussa vuonna 1975; se oli  

tämmönen nopeempi tai meidän äiti vähän sano että voitte nyt sitten mennä naimisiinkin,  

jos kerran asutte yhdessä.389

Päikki Priha halusi ja oli innokas suunnittelemaan ja toteuttamaan häänsä omalla tavallaan, 

vaikka vanhemmat häät ja hääpuvun kustansivatkin; mulle oli hyvin tärkeetä, että (– –) 

vanhemmat ei sinänsä järjestä näitä häitä, että minähän niitä suurimmalta osalta järjestin 

tai sanoin kaikkee mimmosta pitää olla. Voidaan ajatella, että hänen halunsa järjestää häät 

omalla tavallaan heijasteli sitä, miten 1970-luvun henki edisti monien perinteiden 

hylkäämistä; se oli tietysti aika, jolloin paljon laajemmin murrettiin näitä tämmösiä 

traditioita ja myöskin halveksittiin. Myös vanhoja hääperinteitä haluttiin vaihtaa 

trendikkäämpiin tapoihin; jos ajattelee Atskin henkeä niin sillonhan ei olisi pitänyt mennä 

kuin maistraatissa ruokatunnilla  ja sitten lähettää kotiin terveisiä vaan, että ollaan 

muuten menty naimisiin. Vaikka Päikki Prihakaan ei halunnut olla kiinni kaikissa vanhoissa 

häätavoissa, oli perhe hänelle niin tärkeä, ettei hän ollut valmis luopumaan sen 

arvostamista ja ylläpitämistä tavoista, joista ehkä tärkein oli kirkollinen vihkiminen. Mette 

Tannerin ja Päikki Prihan sisar Marjatta Isaksson, joka oli eronnut kirkosta, oli avioitunut 

Ahvenanmaalla maistraatissa vuonna 1971, ja aviopari oli ilmoittanut avioitumisestaan 

vanhemmilleen vasta vihkimisen jälkeen. Ilmeisesti avioitumiseen oli liittynyt myös 

käytännöllisiä syitä, sillä sen myötä Marjatta Isaksson sai kotipaikkaoikeuden 

Ahvenanmaalla.390 Marjatta Isakssonin koruton avioituminen391 oli surettanut Maini 

Palosuota, kun ei ollut kunnon häitä, kunnon häitä, että kunnon häät on kirkkohäät. 

Päikki Priha oli siis kahden tulen välissä haluten sekä kuulua omaan vertaisryhmäänsä 

tekstiilitaiteilijoihin että kunnioittaa perheen perinteitä; mä sitten en halunnu mennä ihan 

sinne radikaalipuolelle mutta niinku siinä välissä, että toinen jalka oli kuitenkin siellä 

kotioloissa ja sitten toinen taas oli, että mä näytän että kyllä mäkin oon tätä samaa jengiä. 

Kompromissina aikakauden ja vertaisryhmän suosimille trendeille sekä perheen toiveille 

389 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
390 Päikki Priha ja Mette Tanner,  henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse maaliskuussa 2011
391 Marjatta ja Alf Isaksson olivat avioituneet siisteissä arkivaatteissa ilman mitään häärekvisiittaa, 

hääkimppua tai häävieraita, ja vihkimisen jälkeen he joivat Marjatan anopin tarjoamat kahvit. (Päikki 
Priha ja Mette Tanner, henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse maaliskuussa 2011)
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hän järjesti omannäköiset ja itse tehdyt  häät, jotka noudattivat perheen hääperinteitä; ne 

oli mun näköset, et mähän olin tehny ruokalistankin ja kävin sekottamassa salaatteja ja 

painanu nää [kutsu- ja pöytä]kortit ja kaikki tämmöset niin ne oli niinku viimeseen asti  

myös ite tehtyä. Ehkä omannäköisten häiden toteuttaminen motivoi Päikki Prihaa myös 

nuorena tekstiilitaiteilijana, ja hän pääsi soveltamaan taitojaan kutsu- ja pöytäkorttien 

lisäksi hääjuhlien ulkoasuun kukkineen ja koristeineen (kuva 22).392

 

Temppeliaukion kirkossa suoritetun vihkimisen jälkeen hääjuhla vietettiin perinteisesti 

Similöillä, vaikkakin pienimuotoisemmin kuin Mette Tannerin juhlissa. Hääjuhlien 

kotoisuutta ja epämuodollisuutta kuvaa hauskasti se, että ne päätettiin lopettaa sopivasti 

ennen Eurovision laulukilpailujen alkua; äiti oli niin arkinen, että [sanoi että] lähdette  

ennen euroviisuja tai sitten niiden jälkeen, mutta ei niiden kesken.393

Vaikka Päikki Priha suunnitteli ja järjesti omannäköiset häät, hän halusi noudattaa samoja 

hääperinteitä kuin Mette Tanner oli aikanaan noudattanut; hääpuku pidettiin salassa 

sulhaselta, joka sai maksaa morsiuskimpun, isä luovutti morsiamen kirkossa, hääpuvussa 

oli uutta, vanhaa ja lainattua (äidiltä lainatut sandaalit) sekä sinistä (hääkorun 

maalauskoristelu), ja kaaso oli auttamassa pukeutumisessa. Perinteikkäässä 

392 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
393 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
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valokuvaamossa, Atelier Nyblinissä394, otetut hääkuvat Päikki Priha kuitenkin hylkäsi, sillä 

hän tykästyi enemmän ystävänsä ottamiin epävirallisiin kuviin, jotka olivat kuvia elävästä 

elämästä. Kapioiden tekemisen perinne perheessä myös katkesi, sillä omassa kodissaan 

asunut Päikki Priha ei tarvinnut niitä; mulla oli niinku kapioita omasta takaa,  

kirkkaanoransseja ja kirkkaanvihreitä ja tämmösiä ja värjättyjä ja kaikkea.395 Mette 

Tannerin mukaan Päikki Priha olikin tekstiiliasioissa niin semmonen tietonen, niin ei  

ehdotettukaan [kapioita], et hän oli hyvin semmonen oman tiensä kulkija kaikessa396.

4.2.8 Mä oon semmonen kun mä itte haluun 

Päikki Prihan itse tehtyihin häihin hääpuku kuitenkin teetettiin, ja tekijänä oli taas 

itseoikeutetusti Orvokki Lahti. Vaikka valmisvaatteiden käyttö oli lisääntynyt jo 1960-

luvulla397, ei valmiita hääpukuja tai yleensä naisten juhlapukuja ollut 1960–1970-luvuilla 

kovin paljon tarjolla398 vaan ilmeisesti niiden teettäminen oli 1970-luvulla vielä aika 

yleistä; eikä ollu tämmösiä hääpukuliikkeitä (– –) eikä vuokraamoita, ei aateltukaan että  

vois vuokrata, frakkeja saatto vuokrata mut emmä tiedä että mistään olis saanu hääpukuja 

tai edes iltapukujakaan.399

Päikki Prihalle puvun persoonallisuus oli tärkeää, se ei saanut olla yhtään sellanen 

tavallinen hääpuku, että pitää olla samettitilkuista ommeltu. Valkoisen kaksiosaisen 

hääpuvun (kuvat 23, 24, 26) hame valmistettiin aikakauden muotikankaasta sametista400; 

mä olin varmaan siinä vaiheessa innostunu jonkun verran siitä sametista (– –) ja mä 

varmaan kävin ostamassa puoli metriä jotain ja puoli metriä jotain ja sit ne pilkottiin.  

Tilkkutyö, joka oli ajan henkistä ja 1970-luvulla virinneen käsityöinnostuksen myötä 

suosituksi tullut tekniikka401, valikoitui hameen valmistustavaksi. Tekniikan avulla oli 

mahdollisuus toteuttaa puvun personallisuutta;  tietysti koitin vähän olla erilainen, että  

kukaan muu ei ole keksinyt näitä, näin hyvää ideaa. 402

394 Valokuvaamo Atelier Nyblin on toiminut Helsingissä vuodesta 1877 (Atelier Nyblinin internetsivusto).
395 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA
396 Mette Tannerin haastattelu. TIA.
397 Aikasalo 2000, 199.
398 Kaivola 1995, 46.
399 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP, MT). TIA.
400 Cox 2002, 193.
401 Dyer 2007, 164.
402 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
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Puvun pusero jäi enemmän ompelijan mietittäväksi; hänellä oli itsellään hyvin paljon 

näkemyksiä siitä (– –) että minkälaisen, kun mä sanoin, että joku valkonen pusero siihen,  

niin hän sitten rupesi miettimään, että minkälainen ja mitä kangasta. 403

Päikki Prihalla ei ollut tarkkaa muistikuvaa puvun valmistusprosessista; et selitti vaan et  

tämmönen ja tästä ja sit hän otti ehkä sitten sovituksen jälkeen jostain sisään. 

Todennäköisesti valmistus eteni pääpiirteittäin samalla tavalla kuin Mette Tannerilla, 

mittojen otosta peruskaavojen tekoon ja puvun kuositteluun. Päikki Prihan kaksiosainen 

403 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
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puku on yksinkertainen, joten sen sovittamiseen ja muutoksiin ei ehkä ollut niin suurta 

tarvetta kuin Mette Tannerilla, ja työ sujui kokeneelta ompelijalta tottuneesti; hän oli (– –) 

erittäin hyvä ateljeeompelija, jolla oli sitten pitkä kokemus ja taitoja, just se, että miten 

sitten sovitettiin, niin sit hän jollain nuppineulalla niitä laitteli vaan, et tota sitten hän ties  

miten hän jatkaa. Vaikka puku ei ollut ehkä teknisesti haasteellinen tai työläs – lukuun 

ottamatta hameen kokoamista erikokoisista samettitilkuista – halusi Orvokki Lahti antaa 

kaikkensa sen tekemiseen. Päikki Priha muisteli äitinsä kertoneen, miten ompelija oli 

edellisen tilauksen valmiiksi saatuaan iloinnut voidessaan keskittyä Päikki Prihan 

hääpuvun valmistamiseen; et hän antautu sille työlle ja se oli hyvin tärkeä hänelle, et hän 

ei tehny vaan leipänsä eteen vaan et se oli hänellekin varmaan semmonen, luovaa 

toimintaa omalla tavallaan.404

Päikki Prihan hääpuvun palttinasidoksisesta puuvillakankaasta405 valmistettu pusero on 

kapeine rintamuotolaskoksineen yksinkertainen ja väljähkö, ja siinä on lyhyet raglanhihat. 

Pääntie, jota on aavistuksenomaisesti poimutettu edestä ja takaa, on huoliteltu täysvinoon 

leikatusta puserokankaasta valmistetulla vinoreunakkeella. Hihansuiden ja helman 

päärmevarojen kiinnityssauman yläpuolelle on käsin ommeltu pakotettua reikäommelta. 

Helman ja hihansuiden päärmevaroihin on pujotettu ohut pyöreä kuminauha, joka lievästi 

poimuttaa helman ja hihansuut. Hame on koottu yhdeksästä pystysuorasta, alaspäin 

levenevästä kaistaleesta, jotka kukin on yhdistetty seitsemästä puolisuunnikkaan 

muotoisesta samettipalasta. Sametteja, joista on sommiteltu hameen shakkiruutumainen 

pinta, on neljää erilaista tyyppiä: nukkainen leveävakoinen sametti, sileä leveävakoinen 

sametti, kapeavakoinen sametti sekä sileä sametti. Hame vaikuttaa kietaisuhameelta, joka 

oli 1970-luvulla suosittu malli yhdessä kietaisumekkojen kanssa406. 

Kietaisuhamevaikutelma johtuu siitä, että tavanomaisen sivusauman sijaan pystysuorat 

samettikaistaleet on vasemmalla sivulla, vetoketjun alapuolelta helmaan asti, asetettu 

enenevästi päällekkäin ja ommeltu yhteen. Hameeseen muodostui siten vasemmalle sivulle 

kolmiomainen alue, jossa kangas on kaksinkertainen. Päällimmäiseksi jääneen, helmasta 

pyöristetyn kaistaleen reuna on huoliteltu sileällä samettikangaskaitaleella, joka samalla 

peittää vetoketjun, ja kaitalehuolittelu jatkuu suoraan helmaan. Vyötärökaitale on myös 

ommeltu sileästä sametista, ja se suljetaan piiloon jäävällä painonapilla, jonka Orvokki 

404 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
405 Kangas on museon selostuksissa arvioitu puuvillaksi, ja se myös aistinvaraisesti vaikuttaa puuvillalta. 

Puserosta ei ollut saatavilla kuitunäytettä arvion varmentamiseksi polttokokeella.
406 Dyer 2007, 148, 180.
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Lahti on todennäköisesti päällystänyt ohuella valkoisella tekokuitukankaalla, sekä 

hakasella ja lehtiäisellä. Hameen oikeassa sivussa on samettinen  iso saumatasku. 
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Hameessa ei ole vuorta, mutta helman alin tilkkurivi on nurjalla päällystetty kiiltävällä 

vuorikankaalla. Lisäksi vetoketjun reunat sekä alle jääneen ”kietaisukaistaleen” reuna on 

huoliteltu kiiltävällä tekokuitukangaskaistaleella.

Päikki Priha ei halunnut käyttää hääpuvun kanssa huntua; no, eihän, se nyt on niin lällää ja 

oli jo asuttukin tuolla jo, ei mitään, musta se oli semmosta hapatusta. Hunnuttomuus edusti 

hänelle, kiltille perhetytölle, myös tapaa toteuttaa itseään aikakauden perinteenvastaisten 

trendien ja höllentyneiden pukeutumissääntöjen407 sekä perheen odotusten välimaastossa: 

ehkä tässä oli just se, että ei tämmösiä vanhoja, että mä oon niinku semmonen kun mä itte  

haluun, se oli se mun semmonen radikaali uskallus. Toisaalta huntu olisi ollut aika 

erikoinen paksun tilkkuhameen kanssa; samettitilkuista hame ja sitten yhtäkkiä joku 

hörsöhuntu.408 

Hääpukuun kuuluneet puuhelmet oli koristellut Päikki Prihan kollega, tekstiilitaiteilija 

Norma Heimola (kuva 25). Koru koostuu 11 erikokoisesta puuhelmestä, joihin on maalattu 

kasvi- ja kukkakuvioita sekä kaks pientä lintua, jotka on just sillai saamassa toisensa. 

Koska Päikki Priha piti valkoisista tulppaaneista, joita oli hyvin tarjolla keväällä, hänen 

kuviollisella nauhalla solmitussa morsiuskimpussaan oli valkoisia tulppaaneja ja ginstejä. 

Samat kukat koristivat myös sulhasen mustan puvun rintamusta.409

4.2.9 Äidit ja tyttäret 

Sekä Mette Tanner että Päikki Priha oli ollut tyytyväinen vastavalmistuneeseen 

hääpukuunsa ja siihen, miltä se näytti ja tuntui päällä; mä ajattelin että täähän on 

täydellinen; mä olin ihan itteni näkönen siinä ja olin ihan tyytyväinen, se oli sen näkönen 

kun mä olin odottanutkin. Tyttäret olivat toteuttaneet hääpukunsa haluamallaan tavalla 

eivätkä vanhemmat olleet  puuttuneet niiden suunnittelu- ja valmistusprosessiin; saatiin ite  

käydä siellä ompelijan luona ja (– –) musta tuntuu, että ei meidän äitikään nähny sitä  

hametta ennen kuin se oli jo ihan valmis.410 

Jos tarkastellaan perheen neljän morsiamen hääpukuja rinnakkain, voidaan havaita, että 

407 Lehto 2001, 93, McBride-Mellinger 1993, 38–41
408 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP, MT). TIA.
409 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
410 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
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vaikka kaikki puvut edustavat aika selkeästi omaa aikaansa ja vanhimman ja uusimman 

puvun ikäero on liki 70 vuotta, ovat puvut kokonaisilmeeltään ja siluetiltaan sangen 

samanlaisia. Vaikka Päikki Prihan asu on lyhythihainen ja ilman huntua, kaikkien 

hääpukujen yleislinja on pääpiirteittäin samanlainen; väljähkö puvun yläosa pienine 

päänteineen tai kauluksineen sekä pitkine, alaspäin enemmän tai vähemmän levenevine 

hameineen. Puvut, sekä Mette Tannerin perinteinen prinsessapuku huntuineen että Päikki 

Prihan yksinkertainen ja persoonallista ilmaisua perinteen ja uusien trendien välistä hakeva 

puku, täyttivätkin myös vanhempien odotukset morsiamen soveliaalle hääpukeutumiselle; 

oli nää perusasiat ja että on kirkkohäät ja isä luovuttaa ja meillä on pitkät valkoset puvut  

kummallakin (– –) ja kimput ja kaikki, että sit jos olis sanonu että mä meen farkuissa tai  

jotain tämmöstä niin (– –) kyllä äiti olis sitten varmasti jo pistäny keskustelun pystyyn411. 

Voidaankin ajatella, että Mette Tanner ja Päikki Priha osasivat – tietäen ja tiedostamattaan 

– täyttää perheen kunnolliseen hääpukeutumiseen liittämät odotukset. Toisaalta voidaan 

olettaa, ettei perheen morsianten hääpukeutumisessa ole 70 vuoden aikana voinut tapahtua 

dramaattisia muutoksia, sillä naisten pukeutumismuodissa muutokset puvun perussiluetissa 

ovat harvinaisempia kuin esimerkiksi helman pituudessa tai puvun väreissä tapahtuvat 

muutokset412. Jos kuitenkin vertaa esim. jugendajan hääpukuja 1960-luvun minimittaisiin 

hääpukuihin, on ero ollut huomattava.

Fanny Similän, Maini Palosuon, Mette Tannerin ja Päikki Palosuon yhteneväisyyttä heidän 

avioituessaan korostaa myös se, että heidät kaikki vihittiin kirkollisin menoin, ja kahden 

nuoremman sukupolven morsianten häitä juhlittiin samassa paikassa, omassa kodissa ja 

saman pöydän ääressä. Marjatta Isaksson oli sen sijaan avioituessaan irtaantunut näistä 

tavoista ja perinteistä. Lisäksi nuorimman sukupolven morsiamet Mette Tanner ja Päikki 

Priha halusivat noudattaa monia häihin ja hääpukuun liittyviä perinteitä ja tapoja, 

vaikkakin pukuun liitetyt, morsiamen seksuaalisuuteen viittaavat merkit olivatkin 

menettäneet osan symboliarvostaan. Täysin välinpitämättömästi niihin ei voinut kuitenkaan 

voinut suhtautua ainakaan Päikki Priha, joka pohti hunnun sopivuutta avoliitossa asuneelle 

morsiamelle. Toisaalta tutkimuksessa ei ollut mahdollista selvittää sitä, millä tavalla Fanny 

Similä vuonna 1908 tai Maini Palosuo vuonna 1940 olivat suhtautuneet valkoisen puvun, 

hunnun tai kukkien symboliikkaan.        

411 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
412 Davis 1992, 104.
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4.2.10 Ompelija Orvokki Lahti

Vaatteiden teettäminen oli ollut Similä-Palosuon perheessä tavallista, vaikka se nuorimman 

sukupolven osalta olikin 1960- ja 1970-luvuilla enää vähäistä. Perheen naiset olivat 

vuosien aikana teettäneet vaatteitaan eri ompelijoilla, joista Orvokki Lahti toimi perheen 

ompelijana yli 10 vuotta. Orvokki Lahti oli vuonna 1964 aloittanut Maini Palosuon ja 

Fanny Similän ompelijana, ja aloittaessaan hän oli noin 50-vuotias ja työskennellyt 

itsenäisenä ompelijana ainakin 1950-luvulta lähtien. Hän oli ensimmäisillä perheelle 

valmistamillaan vaatteilla vakuuttanut perheen naiset ammattitaidollaan; hän osotti  

kyntensä ja me rupesimme luottamaan häneen aivan sataprosenttisesti.413

Similä-Palosuon perheen naiset olivat pitkään tekemisissä Orvokki Lahden kanssa, minkä 

vuoksi oli mielenkiintoista selvittää, minkälaiseksi heidän yhteistyönsä ja 

kanssakäymisensä vuosien varrella oli muodostunut. Tyttärentytärten kuvailujen 

perusteella perheen naisten ja Orvokki Lahden välinen yhteistyö ja kanssakäyminen 

pitäytyi työsuhteena, jossa korostui luottamus ja kunnioitus Orvokki Lahden ammattitaitoa 

ja työtä kohtaan, mutta toisaalta perheen ja Orvokki Lahden välinen etäisyys ja 

pidättyväisyys. Ompelijasta ei missään tapauksessa tullut vuosien varrella perheystävä tai 

vertainen, sillä kyseessä oli palvelussuhde; hän on ompelija, niin hän ei oo niinkuin 

alempitasonen mut hän on semmonen niinkuin etäisempi, että ei semmonen, että häntä 

katsottais alaspäin mutta meidän välissä on semmonen, jollakin tavalla semmonen 

näkymätön aita kuitenkin, että ei olla läheisiä vaan niinku työsuhteessa. Yksi tapa pitää 

etäisyyttä oli Orvokki Lahden teitittely vaikka hänestä kotipiirissä puhuttiinkin Orvokkina, 

ja vastavuoroisesti myös Orvokki Lahti puhutteli perheen naisia hyvin sillä tavalla, ei  

yhtään tuttavallisesti, vaan hyvin sillä tavalla luontevasti kolmannessa persoonassa ja 

kaikessa. Mielenkiintoisesti myös Bourdieun ajatus yksilön yhteiskunnallisen aseman ja 

hänen habitukseensa sisäistyneiden tietojen ja taitojen välisestä yhteydestä tuli esiin 

Orvokki Lahtea koskevassa luonnehdinnassa; niin ompelija kuin olikin, hän oli erittäin,  

sillä tavalla sivistyneen oloinen, että hän, mielestäni hän puhui kirjakieltä, (– –)  ja sit  

hänellä oli hyvin semmonen miellyttävä ääni, että hän puhu hyvin tasaisesti (– –) kauniisti  

muotoili sanat ja ei mitään Hesan slangia ollenkaan.414

413 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.; Mette Tannerin haastattelu. TIA.
414 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.; Mette Tannerin haastattelu. TIA.
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5 Johtopäätökset ja pohdinta

5.1 Sosialisaatio arvoihin ja normeihin

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kolmisukupolvisen Similä-Palosuon perheen 

morsiamet olivat 1900-luvun eri vuosikymmeninä pukeutuneet häihinsä sekä millä tavalla 

he olivat avioituneet. Pukeutumista ja avioitumista tarkasteltiin Bourdieun käsitteiden 

habitus, pääomat ja kenttä kehyksessä. Tavoitteena oli selvittää, miten ja millaiseksi 

morsianten habitus ja makutottumukset olivat lapsuudessa ja nuoruudessa muotoutuneet ja 

miten habitus sekä morsianten käytettävissä olevat sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset 

pääomat ilmenivät heidän hääpukeutumisessaan ja avioitumistavassaan.

Kirjallisten dokumenttien, haastattelujen ja valokuvien perusteella muotoutui selkeä 

näkemys perheen morsianten vahvasta sosialisaatiosta aika yhtenäisiin pukeutumis- ja 

makutottumuksiin ja habitukseen. Vaikka Fanny Similän lapsuuden pukeutumis- ja 

tapakasvatuksesta ei ollut saatavissa tietoa, voi hänen aikuiselämää koskevien tietojen sekä 

aikakauden pukeutumiskulttuurin ja -tapojen perusteella päätellä, että hän oli nuorena 

omaksunut laadukkaan ja huolitellun mutta myös muodikkaan pukeutumisen ihanteen. 

Samoin Yrjö Similälle pukeutuminen oli tärkeä osa elämää, sekä työn ja edustustehtävien 

tuomien vaatimusten että henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi. Lisäksi Fanny ja Yrjö 

Similä olivat ehkä kodin perintönä mutta ainakin kouluttautumisen, tietynlaisen ”eteen 

päin elämässä” -ajattelun sekä työllään tapahtuneen vaurastumisen myötä omaksuneet 

porvarillisen maailmankatsomuksen ja elämäntavan. Koska Similöiden nuoruudessa 

pukeutuminen oli tärkeä keino yhteiskunnallisen aseman osoittamiseksi415, oli 

pukeutuminen Yrjö ja Fanny Similälle todennäköisesti sekä henkilökohtaisesti mutta myös 

yhteiskunnallisesti tärkeä asia; keino osoittaa asemansa yhteiskunnallisessa hierarkiassa.  

Fanny ja Yrjö Similä veivät omaksumiaan pukeutumis- ja makutottumuksia sekä 

maailmankatsomustaan ja elämäntapaansa voimakkaasti eteenpäin seuraaviin sukupolviin. 

Tämän kasvatustyön kiinteyteen kietoutuivat sekä perheen traagiset tapahtumat että 

Similöiden vuosien varrella lisääntyneet taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset 

mahdollisuudet ja pääomat. Koska Similöiden viidestä lapsesta vain kaksi selvisi 

415 Crane 2000, 3, 27; Kaiser 1998, 13.
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aikuisikään ja Maini Palosuon veli kuoli nuorena aikuisena, Maini Palosuo sekä aikanaan 

hänen perheensä saivat osakseen Similöiden huomion ja kiintymyksen. Similät ja Palosuot 

muodostivat 1940-luvulla kiinteän kolmen sukupolven yhteisön, jossa Palosuon lapset 

kasvoivat lapsuutensa ja nuoruutensa. Perheen kiinteys ja perheenjäsenten välinen 

kiintymys vaikutti siihen, että sekä Maini Palosuo että hänen lapsensa omaksuivat 

Similöiden kasvatusperiaatteita ja ajattelutapoja. Sosialisaatiossa, jossa lapset oppivat 

tavoittelemaan asioita, jotka ovat sopusoinnussa perheen vallitsevien arvojen ja normien 

kanssa, tunteenomainen kiinnittyminen vanhempiin on oppimisen tärkeä edellytys416. Yksi 

osoitus perheen kiinteydestä on myös se, että Maini ja Erkki Palosuo ja heidän lapsensa 

ovat halunneet tallentaa perheen historiaa sekä vaatteina että erilaisina dokumentteina. 

Se, että kolmen sukupolven yhteisö asui Helsingin keskustassa oli myös oleellista, koska se 

tarjosi monipuoliset mahdollisuudet sekä kouluttautumiseen että kulttuurikasvatukseen 

mutta myös uusien trendien nopeaan ja vaivattomaan omaksumiseen. Toisaalta asuminen 

pääkaupungin keskustassa myös vaati huolitellumpaa pukeutumista kuin muualla 

Suomessa tai maaseudulla. Laadukkaaseen pukeutumiseen liittyivät myös perheen 

kulttuuriset ja taloudelliset pääomat; perheenjäsenillä oli tarvittava tieto ja mahdollisuudet 

laadukkaiden vaatteiden ostamiseen tai teettämiseen. 

Yrjö ja Fanny Similän vaikutus oman tyttären sekä lastenlasten kulttuuri- ja 

tapakasvatukseen sekä pukeutumis- ja makutottumuksiin oli merkittävä. Kasvatus oli 

esimerkkinä toimimista mutta myös taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien 

tarjoamista sekä selkeiden ohjeiden antamista ja käyttäytymisen ja pukeutumisen 

kontrollointia. Keskeisiä asioita Maini Palosuon sekä hänen lastensa kasvatuksessa olivat 

laadukkaan ja huolitellun pukeutumisen lisäksi hyvät käytös- ja pöytätavat sekä 

pärjääminen sosiaalisissa tilanteissa, johon liittyi tietynlainen hillitty oleminen, 

käyttäytyminen ja mielipiteiden ilmaisu. Tästä periaatteesta tiesivät tyttäret Maini Palosuon 

tosin kerran poikenneen, kun hän 1930-luvulla osallistui yliopisto-opiskelijoiden 

kukkopillimielenosoitukseen suomenkielisen opetuksen puolesta. Mette Tanner 

pohdiskelikin, aiheuttiko hänen äitinsä avoin ja äänekäs mielenilmaus kotona 

keskustelua.417 Olennainen osa lasten kasvatusta oli myös kristillinen tapakasvatus kirkossa 

ja hautausmaalla käynteineen. Opillinen koulutus ja sivistys oli perheessä myös tärkeää, ja 

416 Saaristo & Jokinen 2004, 78, 80.
417 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (MT, PP). TIA.
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Similöillä oli mahdollisuus kouluttaa tytärtään monipuolisesti. Koulutustahto ja 

-mahdollisuudet jatkuivat seuraavaan myös seuraavaan sukupolveen, ja kaikki Palosuon 

lapset suorittivat yliopistollisen tutkinnon. 

5.2 Valkoiset kirkkohäät

Miten sitten perheen morsianten Fanny Similän, Maini Palosuon, Mette Tannerin ja Päikki 

Prihan omaksumat kasvatusperiaatteet ja pukeutumis- ja makutottumukset, opillinen ja 

kulttuurinen kasvatus ja koulutus sekä perheen taloudelliset mahdollisuudet näkyivät 

heidän hääpukeutumisessaan ja avioitumisessaan? Ilmenikö morsianten habitukseen 

sisäistyneet pukeutumisen laadukkuus, huoliteltu ulkonäkö, hyvät käytöstavat, hillitty 

oleminen, uskonnollinen tapakasvatus sekä porvarillinen elämäntapa ja maailmankatsomus 

heidän toiminnassaan avioitumiskulttuurin kentällä? Entä mikä merkitys 1900-luvulla 

tapahtuneilla monilla yhteiskunnallisilla ja avioitumiskulttuurin kentällä tapahtuneilla 

muutoksilla Suomessa oli morsianten toimintaan?

Kirkollisen vihkimisen lisäksi Fanny ja Yrjö Similän avioitumisesta ei ollut säilynyt tietoa, 

mutta hääpäivänään Fanny Similä oli joka tapauksessa pukeutunut aikakauden muodin 

mukaiseen, todennäköisesti arvokkaista materiaaleista tehtyyn ja käsityöllistä taitoa 

vaatineeseen pukuun. Myös Maini Palosuon hääpukeutuminen noudatti samoja periaatteita. 

Vaikka Suomessa elettiin vuonna 1940 epävakaita ja osittain jo säännöstelyn alaisia 

aikoja418, Maini Palosuo saattoi pukeutua häihinsä puuvillasta ja silkistä valmistettuun, 

1930-luvun muotia mukailevaan pitkään hääpukuun. Huntu ja kukkakoristeet jatkoivat 

1800-luvulla vakiintunutta ja myös Fanny Similän käyttämää hääpuvun symboliikkaa. 

Lisäksi kirkollinen vihkiminen oli mitä ilmeisimmin Maini Palosuolle itsestäänselvyys. 

Vaikka hääjuhlista Kulosaaren Casinolla ja myöhemmin kotona ei ole tarkempaa tietoa, on 

Yrjö Similällä ollut todennäköisesti halu ja mahdollisuus toteuttaa ne juhlavasti. 

Vajaat 30 vuotta myöhemmin Mette Tanner seurasi avioituessaan äitinsä jalanjälkiä 

tiiviisti. Hääpuku, joka oli perheen pukeutumistradition mukaisesti teetetty taitavalla, 

ateljeepuvun valmistustekniikoita hallitsevalla ompelijalla, noudatti mallillaan ja 

kruunukoristeisella hunnullaan hääpukeutumisen perinteitä. Lisäksi Mette Tanner vihittiin 

418 ks. esim. Kopisto 1997, 53.
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ja juhli häitään samalla tavalla kuin äitinsä. Mette Tannerin hääpukeutumiseen vaikutti 

perheen lisäksi todennäköisesti myös kahden tärkeän vertaisryhmän, partiotyttöjen ja 

opiskelijaystävien, myönteinen suhtautuminen pukeutumiseen liittyviin perinteisiin 

arvoihin sekä se, että muoti ei ollut hänelle tärkeä asia. Päikki Priha joutui se sijaan 

avioituessaan luovimaan omaksumiensa pukeutumis- ja makutottumusten, kristillisen 

tapakasvatuksen ja perheen toivomusten sekä toisaalta aikakauden ja hänelle tärkeän 

vertaisryhmän, tekstiilitaiteilijoiden, näkemysten ja arvojen välimaastossa. Kuitenkin 

hänkin halusi noudattaa tärkeimpiä perheen avioitumiseen ja hääpukeutumiseen liittyviä 

arvoja. Vaikka hänen pukunsa oli ilman huntua ja vaatimattomampi kuin muiden perheen 

morsianten, se oli pitkä, valkoinen ja taitavalla ompelijalla teetetty. Päikki Priha myös 

vihittiin kirkollisin menoin ja häitä vietettiin Similöillä samaan tapaan kuin siskon ja äidin 

häitä oli vietetty. 

Perheen morsianten hääpukeutumisen ja avioitumisen perusteella voi siis päätellä, että 

Fanny Similän omaksuma ja seuraaville sukupolville välittynyt pukeutumisen 

laadukkuuden, perinteisten juhla- ja käyttäytymistapojen ja kristillisten arvojen sekä 

porvarillisen maailmankatsomuksen ihanne näkyi Maini Palosuon, Mette Tannerin ja 

Päikki Prihan hääpukeutumisen ja avioitumisen samankaltaisuutena. Voidaankin ajatella, 

että vaikka 1900-luvun aikana käsitykset avioitumisesta ja avioliitosta, naisen asemasta ja 

pukeutumiskulttuurista sekä niihin liittyvät käytännöt ja tavat muuttuivat voimakkaasti, 

näiden morsianten hääpukeutumisessa ja avioitumistavassa kiteytyi aina valkoisten 

kirkkohäiden ihanne: pitkään valkoiseen hääpukuun pukeutunut morsian vihitään 

avioliittoon kristillisin rituaalein. Tämä näkemys saa tukea Bourdieun (1976) ajatuksesta, 

jonka mukaan avioliitto ja sen solmiminen on sosiaalinen tapahtuma mutta myös 

perhetapahtuma, mikä ei johdu siitä, että perhe suoraan vaikuttaa avioitumistapahtumaan, 

josta hääpukeutuminen osa, vaan sosialisaation ja  habituksen välittymisen kautta. Yksilön 

toiminta avioituessa perustuu siis hänen lapsuudessaan sisäistämiinsä erilaisiin 

periaatteisiin, ei selkeästi lausuttuihin ja hänelle osoitettuihin sääntöihin.419 Tyttärentytärten 

hääpukeutumisessa näkyykin sekä erilaisten rakenteiden että morsiamen oman toiminnan 

yhteisvaikutus. Mette Tanner halusi oma-aloitteisesti pukeutua perinteisesti sekä avioitua 

samalla tavalla kuin vanhempansa. Päikki Priha teki myös omia tietoisia valintojaan vaikka 

joutui tekemään niitä enemmän kompromissina omien toiveiden sekä perheen, 

419 Bourdieu 1976, 140–141. Bourdieun tutkimuksessa tarkasteltiin aviopuolison valintaa, mutta voidaan 
olettaa, että habituksella on yhteys kaikkeen avioitumiseen liittyvään toimintaan, myös pukeutumiseen. 
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vertaisryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin asettamien toiveiden 

välimaastossa. Sen sijaan Marjatta Isakssonin toiminta hänen avioituessaan erotti hänet 

perheen muista morsiamista, ja hänen päätökseensä avioitua maistraatissa vaikutti sekä 

hänen kirkosta eroamisensa että Ahvenanmaalla asumiseen liittyvät käytännön syyt.  

5.2.1 Hääpukeutumisen ja avioitumistavan sukupolvet 

Valkoisten kirkkohäiden perinne Similä-Palosuon perheessä liittyy aika mielenkiintoisesti 

Roosin (1987) esittelemään Bourdieun ajatukseen, jonka mukaan sukupolvella ei ole 

mitään tekemistä biologisen iän kanssa. Sukupolvia yhdistävillä erilaisilla arvostuksen tai 

erottelun kriteereillä ei ole kovinkaan paljon tekemistä toimijoiden iän kanssa, vaan 

sukupolvet jakautuvat sen mukaan, miten ihmisten asema ja toiminta kullakin kentällä 

määräytyy.420 Tässä tutkimuksessa on avioitumiskulttuurin kentällä tarkasteltu kolmen 

sukupolven morsianten hääpukeutumista ja avioitumistapaa. Hääpukeutumisen suhteen 

voidaan ajatella, että Fanny Similä, Maini Palosuo ja Mette Tanner kuuluivat samaan 

sukupolveen, sillä heidän hääpukunsa asusteineen jatkoivat jo 1800-luvulla vakiintunutta 

hääpukeutumisen perinnettä. Päikki Priha jatkoi vain osittain tätä perinnettä, sillä hän 

halusi luopua hunnun käytöstä. Hän perusteli hunnuttomuuttaan aikakauden 

hunnunvastaisuuden lisäksi sillä, että oli ennen avioitumistaan asunut avoliitossa tulevan 

miehensä kanssa. Onkin mielenkiintoista, miten morsiamen piti ottaa kantaa hunnun 

käyttöön. Vaikka hääpukukirjallisuudesta saa kuvan, ettei hunnun käyttöön enää 1970-

luvulla liittynyt juurikaan symboliikkaa421, jotkut morsiamet halusivat tai joutuivat 

perustelemaan sen käyttöä tai siitä luopumista menneisyytensä perusteella422. Oliko 

morsiushunnun kristillinen moraalisymboliikka siis niin vahvaa, ettei siihen voinut olla 

ottamatta jotenkin kantaa. Friesen (1997) mukaan valkoisen hääpuvun käyttö on voinut olla 

morsiamen tapa torjua siihen aikaisemmin liitetty symboliikka tai valkoiseen pukuun liitetty 

koskemattomuus on voinut muuttua tarkoittamaan sitä, että morsian avioituu ensimmäistä 

kertaa423. Ehkä samanlaista symboliikan uudelleen määrittelyä on voitu tehdä myös hunnun 

käytön suhteen. Hunnun käyttö tai siitä luopuminen ei siis ole yksiselitteistä, ja kumpikin 

vaihtoehto voinee toimia sekä perinteiden ja symboliikan hyväksymisenä tai niiden 

vastustamisena. Koska Päikki Priha halusi luopua hunnun käytöstä ja siihen liitetystä 

420 Bourdieu 1980, 145, 151 Roosin 1987, 52–53 mukaan.
421 Lehto 2001, 106;  Perkko 1991.  
422 Church 2003, 13–14.  
423 Friese 1997, 52.
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symboliikasta, hänen voi ajatella hääpukeutumisen suhteen edustaneen osittain eri 

sukupolvea kuin perheen muut morsiamet.  

Avioitumistavan suhteen Fanny Similä, Maini Palosuo, Mette Tanner ja Päikki Priha 

kuuluivat kuitenkin samaan sukupolveen. Uskonnollisen tapakasvatuksen myötä 

kirkollinen vihkiminen oli  morsiamille itsestäänselvyys tai ainakin tapa kunnioittaa 

perheen perinteitä ja tapoja. Maini Palosuon, Mette Tannerin ja Päikki Prihan 

hääjuhlallisuuksissa  korostuivat myös perheen omat perinteet; kaikkien häitä juhlittiin 

samassa asunnossa saman pöydän ääressä. Marjatta Isakssonin avioitumis- ja 

pukeutumistoiminta erosi muista perheen morsiamista niin paljon, että hänen voi katsoa 

kuuluneen molempien toimintojen suhteen eri sukupolveen kuin muut morsiamet.

5.2.2 Erottautuminen

Jos vielä tarkastellaan avioitumiskulttuurin kentällä toimivia ihmisiä siellä tapahtuvan 

kamppailun sekä erottautumisen kannalta, voidaan ajatella, että hääpukeutumisessa samaan 

sukupolveen kuuluneet morsiamet Fanny Similä, Maini Palosuo ja Mette Tanner pyrkivät 

toiminnallaan ylläpitämään kentällä vallinneita avioitumiseen ja hääpukeutumiseen 

liittyneitä perinteisiä tapoja ja arvoja, jotka voi kiteyttää valkoisin kirkkohäihin. Päikki 

Priha pyrki hunnuttomuudellaan irrottautumaan hääpukeutumisen symboliikasta ja tältä 

osin hieman muuttamaan hääpukeutumisen käytäntöjä. Muuten hänkin jatkoi valkoisten 

kirkkohäiden perinnettä, vaikkakin vaatimattomammalla asulla kuin muut morsiamet. Se, 

että nämä morsiamet noudattivat tarkasti hääpukeutumisen ja avioitumisen perinteitä, 

viittaa siihen, että avioitumiskulttuurin kentällä he toimivat Bourdieun määritelmän 

mukaisesti  keskiluokkaisesti. Bourdieun (1984) mukaan keskiluokalle on tyypillistä, että 

se suhtautuu kulttuuriin, tässä tapauksessa avioitumiskulttuuriin, vakavasti ja myös 

huolehtii siitä, miltä sen toiminta muiden silmissä näyttää424.

Morsianten hääpukeutuminen oli myös tapa erottautua niistä morsiamista, joilla ei ollut 

joko mahdollisuutta tai halua pukeutua ja avioitua samalla tavalla kuin he. Fanny Similän 

avioitumisen aikaan, jolloin sukupuolen ja yhteiskuntaluokan ilmaiseminen pukeutumisen 

avulla oli tärkeää, muodikas hääpuku oli statussymboli ja osoitus yhteiskunnallisesta 

424 Bourdieu 1984, 253, 327.
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asemasta ja menestyksestä425. Fanny Similän hääpuku, joka oli ajankohdan muodin 

mukainen ja todennäköisesti arvokkaista materiaaleista valmistettu, erotti hänet niistä 

morsiamista, joilla ei ollut mahdollisuutta hankkia tällaista pukua. Koska 1900-luvun 

alussa vain keski- ja yläluokkaisilla morsiamilla oli mahdollisuus hankkia muodikas, ehkä 

vain yhden kerran pidettävä hääpuku426, oli hääpuvulla erottautuminen ja oman 

yhteiskunnallisen aseman osoittaminen Fanny Similälle ja muille vastaavat 

pukeutumismahdollisuudet omanneille morsiamille aika yksiselitteistä ja helppoa. Vaikka 

Maini Palosuon avioitumisen aikaan pukeutumiskulttuuri oli jo alkanut vähitellen 

demokratisoitua, vallitsi yksilön sosiaalisen aseman ja hänen vaatetuksensa välillä vielä 

aika selkeä yhteys427. Maini Palosuon perinteikäs puuvilla-silkkipuku428 sekä juhlat 

Kulosaaren Casinolla sodan ja epävarmuuden aikoina voidaankin tulkita myös 

erottautumisena niistä, joilla tällaiseen toimintaan ei ollut mahdollisuutta,sekä myös 

yhteiskunnallisen aseman sekä hyvän ja laadukkaan maun osoituksena429, mihin 

todennäköisesti myös Yrjö ja Fanny Similällä vanhempina oli ollut motiivi. 

Mette Tannerin ja Päikki Prihan avioituessa avioliittokulttuurin kenttä oli hääpukeutumisen 

ja avioitumistapojen suhteen muutoksessa. 1900-luvun puolivälin jälkeiselle ajalle oli 

ominaista pukeutumismuodin demokratisoituminen ja yhdenmukaistuminen sosiaalisen 

aseman suhteen, häämuodin ja -pukeutumistapojen monipuolistuminen sekä toisaalta 

muodin nopea kierto ja varsinkin 1970-luvun vallinnut pukeutumismuodin tyylien, 

materiaalien ja värien monimuotoisuus430. Muuttunut tilanne pukeutumiskulttuurissa ja 

-tavoissa antoi yksilöille mahdollisuuden ilmaista pukeutumisella persoonallisuuttaan sekä 

yksilöllistä makua, mikä ei todennäköisesti mahdollistanut samanlaista yhteiskunnallista 

erottautumista pukeutumisen avulla kuin aikaisemmin. Mette Tannerin ompelijalla teetetyn 

pitkän hääpuvun perinteisyys ja symboliikka, kirkollisen vihkimisen itsestäänselvyys sekä 

hänen ajatuksensa lyhyen hääpuvun yhteydestä morsiamen varattomuuteen voidaan kaikki 

tulkita hänen tavakseen osoittaa mieltymystään perinteisiä häätapoja ja arvoja kohtaan sekä 

hänen halukseen erottautua niistä, jotka eivät enää näitä tapoja ja arvoja kunnioittaneet. 

425 Franck 2001, 17; McBride-Mellinger 1993, 30; Sproles & Davis Burns 1994, 38.
426Crane 2000, 4
427 Aikasalo 2000, 139.
428 Silkki on Taylorin mukaan tekstiilimateriaali, jonka avulla voi yhteiskunnallisesti erottautua ja osoittaa 

hyvää tai yläluokkaista makua (2000b, 68–69)
429 Crane 2000, 51.
430 Crane 2000, 14; Davis 1992, 105, 139; Dyer 2007, 113; Entwistle 2000, 134, 233; Ewing 2005, 134, 

230–231, 238; Gingsburg 1981, 53; Kaivola 1995, 46; Koskennurmi-Sivonen 2001, 8; Lehto 2001, 93; 
Sproles & Davis Burns 1994, 39.
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Erottautuminen hääperinteet hylänneistä, vaatimattomasti tai minimuodin mukaisesti 

pukeutuvista (ks. esim. kuvat 37 ja 38) ja koruttomasti avioituvista morsiamista oli tärkeää. 

Tässä erottautumisessa puvun helman pituus oli Mette Tannerille todennäköisesti tärkeä 

tekijä. Muuten Mette Tannerin hääpuku ei olemukseltaan tai materiaaleiltaan431 poikkea 

selvästi muista aikakauden perinteitä noudattavista hääpuvuista (ks. esim. kuvat 39 ja 42). 

Päikki Prihalle hääpuvun persoonallisuus, jonka hän toteutti yksinkertaisella 

puuvillapuserolla ja samettitilkkuhameella, oli tärkeää. Hääpuvun käyttöön liittyi myös 

hänen halunsa osoittaa pukeutumisellaan tekstiilitaiteilijuuttaan, unohtamatta kuitenkaan 

perheen toiveita sopivasta hääpukeutumisesta. Toisaalta hänen hääpukunsa oli 

juhlapuvuksi vaatimaton, ja sitä pystyi käyttämään häiden jälkeen myös muissa 

tilaisuuksissa, esim. klassisen musiikin konsertissa värikkään asusteen kanssa432. Sopivasti 

asusteilla täydentämällä Päikki Prihan vaatteita ei siis välttämättä edes tunnistanut 

hääpuvuksi. Lisäksi voidaan ajatella, että hänen häävaatteensa olivat vain pieni osa 

aikakauden moninaisen pukeutumiskulttuurin, nopeasti muuttuvan muodin ja 

hääpukeutumisen laajaa kirjoa. Miten niiden avulla oli siis mahdollista erottautua? Päikki 

Priha halusi persoonallisuutta korostavalla hääpuvullaan erottautua niistä, jotka tyytyivät 

tarjolla olevaan massakamaan433 tai joilla ei ollut kulttuurista kykyä tai mahdollisuutta 

hankkia persoonallista pukua. Koska hänelle tekstiilitaiteilijoihin kuuluminen ja siihen 

ryhmään kuulumisen näyttäminen pukeutumisella oli tärkeää, voidaan ajatella, että 

tekstiilitaiteilijoiden alakulttuurissa muodostuneet tiedot ja taidot sekä käsitykset ryhmälle 

sopivasta pukeutumisesta eli pukeutumisen alakulttuuriset pääomat434 ohjasivat hänen 

hääpukeutumistaan. Tämä tarkoitti ehkä myös sitä, että muilla kuin tätä alakulttuuria 

tuntevilla ei ollut mahdollisuutta ymmärtää ja tulkita oikein hänen hääpukeutumistaan ja 

sen avulla erottautumista. Toisaalta se, että puku oli teetetty taitavalla ompelijalla, antoi 

Päikki Prihalle mahdollisuuden erottautua niistä, joilla ei ollut Similä-Palosuon perheen 

morsianten tapaan mahdollisuutta tai taitotietoa laadukkaiden tai persoonallisten vaatteiden 

teettämiseen. Tämä erottautuminen perustui kuitenkin sellaisiin puvun yksityiskohtiin, 

kuten esim. valmistuksen laatuun, joita ei ilman tarkempaa tarkastelua välttämättä voinut 

heti havaita. Koska vuonna 2008 kuolleen Marjatta Isakssonin avioitumisvaatteiden 

valinnasta ei ollut saatavilla tietoa, ei tutkimuksessa ollut mahdollista arvioida tai päätellä, 

oliko hänellä halu kulttuuriseen erottautumiseen näiden vaatteiden avulla. 

431 Pukukangas oli todennäköisesti polyesteriä sisältävä sekoite  tai kokonaan polyesteriä, jonka tuotanto 
kasvoi voimakkaasti 1960-luvun lopulta lähtien (Markula 1999, 36).

432 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA. 
433 Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu (PP). TIA.
434 Crane 2000, 51.
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5.3 Tulosten merkitys ja yhteys muihin hääpukututkimuksiin
 

Pierre Bourdieun käsitteiden habitus, kenttä ja pääomat käyttö ja soveltaminen Similä-

Palosuon perheen morsianten hääpukeutumisen ja avioitumisen tarkasteluun oli 

mielenkiintoista ja haasteellista. Käsitteiden kautta oli mahdollista monipuolisesti 

hahmottaa ja analysoida niitä tekijöitä, jotka olivat muokanneet morsianten 

pukeutumistottumuksia ja -tapoja sekä vaikuttaneet pukeutumisen yhteen pieneen mutta 

kulttuurisesti ja sosiaalisesti tärkeään osa-alueeseen, hääpukeutumiseen. Tämän osa-alueen 

sisällä oli nähtävissä, miten Fanny Similän, Maini Palosuon ja Mette Tannerin 

hääpukeutuminen ja avioitumistapa toimi avioitumiskulttuurin kentällä perinteisten arvojen 

ja toimintatapojen ylläpitäjinä, kun taas Päikki Prihan hunnuttomuus jossain määrin 

kyseenalaisti ne. Lisäksi morsianten hääpukeutuminen ja avioitumistapa oli väline 

monimuotoiseen erottautumiseen. Tutkimuksessa saatiin siis tietoa yksittäisten ihmisten 

hääpukeutumisesta 1900-luvun eri aikakausina, mikä voi mielenkiintoisesti täydentää 

hääpukeutumisen historiallisia yleisesityksiä. Valitettavasti perheen viidennen morsiamen 

Marjatta Isakssonin toiminta hänen avioituessaan jäi tutkimuksessa vähemmälle huomiolle, 

ja jos siitä olisi ollut mahdollista saada enemmän tietoa, se olisi voinut mielenkiintoisesti 

täydentää ja monipuolistaa perheen morsianten toiminnasta tehtyjä kuvauksia, päätelmiä ja 

tulkintoja.   

Käsityötieteelliseltä kannalta on myös kiinnostavaa, että Similä-Palosuon perheen neljän 

morsiamen hääpukuja analysoitiin ja tulkittiin Bourdieun käsitteiden kehyksessä. Vaikka 

tutkimuksessa esiin noussut valkoisen hääpuvun ja valkoisten (kirkko)häiden vankka 

asema on tullut tavalla tai toisella esiin myös aikaisemmissa käsityötieteen pro gradu 

-tutkimuksissa435, tässä tutkimuksessa pyrittiin habitus-käsitteen avulla ottamaan huomioon 

sekä morsiamen oma toiminta että ympäröivien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen 

rakenteiden vaikutus hääpukeutumiseen. Lisäksi Similä-Palosuon perheen morsianten 

hääpukujen konkreettinen tarkastelu antoi tietoa pukujen valmistuksesta ja laadusta. 

Pukujen tarkastelun, haastattelujen ja pukuompelua käsittelevän aikalaiskirjallisuuden 

perusteella saatu tieto olikin Maini Palosuon mutta varsinkin Mette Tannerin ja Päikki 

Prihan hääpukujen osalta monipuolisempaa kuin Fanny Similän hääpuvun. Tosin Fanny 

Similän muiden vaatteiden perusteella saatiin tietoa hänen 1900-luvun alun vaatteistaan, 

vaikka avoimia kysymyksiä niiden suhteen jäikin. Similä-Palosuon perheen hääpukujen 

435 Koponen 2010, Etula 2007, Välisalo 2005,  Lehtola 1993, Karppanen 1992
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säilyminen ja säilyttäminen Helsingin yliopistomuseossa onkin arvokas asia, ja niillä 

voidaan ajatella olevan selvä museaalinen, pukujen valmistuksesta, materiaaleista, 

rakenteesta ja kokonaisolemuksesta kertova arvo ja ehkä jossain määrin myös 

ikonografinen, rituaalisen hääpuvun symboliikasta kertova arvo436. Koska pukeutuminen 

on olennainen osa jokapäiväistä elämää ja inhimillisiä kokemuksia, pukeutumisen ja 

pukuihin liittyvä muistitieto on tärkeä osa tätä arkipäivän historiaa. Valitettavasti 

muistitietotutkimuksissa ei Taylorin (2002) mukaan ole vielä kovin paljon kerätty 

pukeutumiseen ja ulkonäköön liittyvää ja muuhunkin kuin vain puvun materiaaleihin ja 

käyttäjän perushenkilötietoihin pureutuvaa muistitietoa eikä tällaisen tiedon arvoa ole 

huomattu.437    

Tässä tutkimuksessa tuotettiin runsaasti erilaista tietoa, jonka avulla pyrittiin ymmärtämään 

siinä määriteltyä tapausta (Similä-Palosuon morsianten hääpukeutuminen ja avioituminen), 

mikä on tapaustutkimuksen ensisijainen tehtävä. Tapaustutkimus voi kuitenkin myös 

tuottaa teoreettisia tai käsitteellisiä yleistyksiä.438 Se, että tässä tutkimuksessa perhe ja 

myös asuinympäristö nousivat merkittäviksi habituksen muodostumiseen ja sitä kautta 

hääpukeutumiseen vaikuttaneiksi tekijöiksi, liittää tutkimuksen mielenkiintoisesti Churchin 

(2003) hääpukututkimukseen. Churchin tutkimuksen morsiamet olivat avioituneet vuosina 

1950–1995, ja heidän hääpukunsa oli tehnyt sama ompelija. Tutkimuksessa ilmeni, miten 

morsianten perheellä ja sosiokulttuurisella ympäristöllä oli tiedostettu vaikutus 

hääpukeutumiseen, mutta samanaikaisesti morsiamet muokkasivat pukuaan omien 

toiveidensa ja halujensa mukaan.439 Vaikka Churchin (2003) tutkimuksen morsiamet olivat 

amerikkalaisen pikkukaupungin ja maaseudun kasvatteja, ja poikkesivat tältä osin 

tutkimukseni helsinkiläismorsiamista, oli molemmissa tutkimuksissa nähtävissä habituksen 

– yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden – yhteys heidän hääpukeutumiseensa. Lisäksi oli 

kiinnostavaa huomata, miten Similä-Palosuon perheen morsianten 1900-luvulla ylläpitämä 

valkoisten kirkkohäiden perinne voi olla tärkeä myös tämän päivän  morsiamille. Luotosen 

(2008) mukaan monien 2000-luvun morsiamien mielestä kirkkovihkiminen ja pitkä valkoinen 

morsiuspuku ovat oikeiden häiden tunnusmerkkejä, ja ne molemmat vahvistavat yhteyttä 

sukuyhteisöön kuuluessaan sen eri sukupolvien jakamiin menneisyyden muistoihin sekä 

jaettuun käsitykseen perinteisistä häistä.440

436 Schoeser 2002, 5-6.
437Talyor 2002, 242, 245.
438 Stake 1995, 7–8.
439 Church 2003, 18.
440 Luotonen 2008, 79, 84.
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5.3.1 Lisätutkimusideoita

Se, että tämä tutkimus keskittyi pääasiallisesti hääpukeutumiseen, jätti monia 

pukeutumisen osa-alueita käsittelemättä. Olisikin mielenkiintoista laajentaa Bourdieun 

käsitteiden soveltamista muunkin pukeutumisen kuin hääpukeutumisen analysointiin. 

Muiden juhlavaatteiden sekä arkivaatteiden tarkastelu näiden käsitteiden avulla voisi 

monipuolistaa sitä kuvaa, mikä pukeutumis- ja makutottumuksista sekä yksilöiden 

toimimisesta erilaisilla pukeutumiseen liittyvillä kentillä oli tässä tutkimuksessa 

mahdollista saada. Koska pukeutuminen on kiinteä ja välttämätön osa ihmisenä olemista ja 

toimintaa elämän kaikissa vaiheissa, pukeutumista olisi Bourdieun käsitteiden avulla 

mahdollista tarkastella hyvinkin erilaisilla kentillä. 

Sen lisäksi, että tutkimuksen aihepiiriä voisi laajentaa hääpukeutumisesta muuhunkin 

pukeutumiseen, tutkimuksessa nousi mielenkiintoinen aihe, jota olisi kiinnostavaa 

tarkastella lisää: ompelijan ja vaatteiden teettäjien välinen yhteistyö ja kanssakäyminen. 

Similä-Palosuon perheen ja heidän yhden ompelijansa välinen pitkäaikainen yhteistyö 

osoittautui työsuhteeksi, joka perustui molemminpuoliseen kunnioitukseen ja 

luottamukseen mutta tietoiseen etäisyyden pitoon. Käsityötieteilijänä olisikin 

mielenkiintoista laajemmin selvittää sitä, mihin tekijöihin ompelijan ja vaatteen teettäjien 

pitkäaikainen yhteistyö perustuu ja miten se ajan kuluessa kehittyy. Lisäksi tutkimuksen 

aineistossa kiehtoi käsityötieteilijän mieltäni käsityön asema ja sen muuttuminen perheen 

kolmen sukupolven naisten elämässä, ja myös tämä juonne ansaitsisi lisätarkastelua.

5.4 Tutkimuksen tekeminen

Yrittäessäni vastata tutkielmani tutkimuskysymyksiin olen tehnyt monipuolisen ja 

haasteellisen matkan yhden perheen menneisyyteen, sen joihinkin iloihin ja suruihin kuin 

myös tapoihin, mieltymyksiin ja arvoihin. Tiedot perheen elämästä ovat olleet peräisin 

heidän muistelmistaan, vaatteistaan ja valokuvistaan sekä nuorimman sukupolven 

haastatteluista. Aineistotriangulaatio eli se, että käytössäni oli  monipuolinen aineisto441, 

antoi mahdollisuuden yrittää luoda kokonainen mutta silti moniääninen kuva perheestä. 

Toisaalta elämäkertoja voidaan ajatella ja käsitellä tarinoina, jotka eivät suoraan heijasta 

441 Eskola & Suoranta 1998, 69.
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todellisuutta vaan rakentuvat kertojan tietystä henkilökohtaisesta näkemyksestä käsin442. 

Aineistojen analysoinnissa ja tulkinnassa olenkin pyrkinyt lähinnä kokoamaan tutkimuksen 

aiheen ja teemojen kannalta kiinnostavia tiivistymiä ja näkemyksiä perheen historiasta sekä 

rakentamaan niiden perusteella kestäviä päätelmiä ja tulkintoja, en kirjoittamaan kattavaa 

tai objektiiviseen totuuteen pyrkivää perhehistoriikkia.   

Tutkittavien tuottaman tiedon ja sen luonteen lisäksi oma osuuteni tutkimuksen 

toteuttajana oli oleellinen. Eskola ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

tärkein luotettavuuden kriteeri on tutkija, minkä vuoksi luotettavuuden kriteeri koskee 

koko tutkimusprosessia443. Oma asemani ja lähtökohtani tutkimuksen toteuttajana oli 

monitahoinen. Olen aikaisemmassa työssäni perehtynyt määrälliseen tutkimukseen ja tästä 

lähtökohdasta laadullisen tutkimuksen tekeminen on ollut ajoittain aika vaikeaa mutta 

antoisaa. Vaikka en näe määrällisen ja laadullisen tutkimuksen välillä ehkä niin paljon 

eroja tai vastakkainasetteluja kuin menetelmäkirjallisuudessa joskus tunnutaan esitettävän, 

oli juuri tutkijan aseman korostuminen laadullisessa tutkimuksessa minulle alussa uutta ja 

hieman outoakin. Opintojeni etenemisen ja tämän tutkimuksen myötä tutkijan aseman 

tärkeys on kuitenkin selkiintynyt, ja on ollut mielenkiintoista pohtia sitä, minkälaisena 

tutkijana ja ihmisenä olen lähestynyt aineistojani sekä muodostanut tutkimuskysymyksiini 

vastauksia. Olen tutkimuksen myötä tutustunut neljän naisen elämään, ja vaikka olen myös 

itse avioitunut 1990-luvulla, muuten oma elämäni eroaa heidän elämästään. Perheeni oli 

1970-luvulla muuttanut maaseudulta Helsingin lähiöön, ja jo pienenä lapsena jouduin 

kauas muusta suvustani. Minulla ei siis ole ollut Similä-Palosuon perheen morsianten 

kokemusta tiiviistä monisukupolvisesta perheestä ja sukupolvien yli kantavasta 

kasvatustyöstä. Vaikka Töölö tuli minulle tutuksi koulunkäynnin myötä, ei minulla ole 

kokemusta siitä, mitä on elää ja kasvaa keskustan lapsena. Mielestäni aikaisempi 

tutkimustyöni ja lapsuuteni erilaisuus oli kuitenkin ehkä enemmän etu kuin haitta 

tutkimuksen toteuttamisessa. Olin todella innostunut laadullisesta tutkimuksesta, joka 

tuntui vapaudessaan ja monipuolisuudessaan haasteellisemmalta ja mielenkiintoisemmalta 

kuin määrällinen tutkimus. Lisäksi oli antoisaa nähdä, miten Similä-Palosuon perheen 

tiivis sukuyhteys toimi ja vaikutti monella tavalla perheen elämään, mihin tarkasteluun 

omat kokemukseni ehkä antoivat hyvän vertailukohdan ja näkökulman. Toisaalta 

tutkimusprosessin aikana on ollut tärkeää muistaa, ettei oma asemani tutkijana ole ohjannut 

442 Eskola & Suoranta 1998, 124.
443 Eskola & Suoranta 1998, 210.
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ajatteluani ja tulkintaani niin, ettei tutkittavien oma ääni ja ajatukset olisi tulleet kuulluiksi 

ja ymmärretyiksi. Muistitiedon hyväksikäyttö ja oikeudenmukaisen kuvauksen esittäminen 

menneiden aikojen tapahtumista ja ihmisistä onkin vaikeaa, sillä tämän päivän kulttuurissa 

elävä tutkija ei voi täysin ymmärtää mennyttä ja vierasta aikaa tai kulttuuria.444 Historian 

tutkijan perustavin velvoite on kuitenkin tehdä oikeutta tutkimuksensa kohteena oleville 

ihmisille eli varmistaa ettei ole pannut tutkimuksen kohteena olevia ihmisiä ajattelemaan ja 

toiminaan tutkijan oman kulttuurin edellyttämällä tavalla445.

Laadullisen tutkimuksen arviointi pelkistyy kysymykseen tutkimusprosessin 

luotettavuudesta, mutta luotettavuutta ei kuitenkaan voida arvioida sellaisenaan käsitteiden 

validiteetti ja reliabiliteetti avulla446. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei 

ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, mutta tutkimustiedon luonteen ja tutkijan aseman 

lisäksi tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa se, miten tarkasti ja johdonmukaisesti tutkija 

on kyennyt kuvaamaan ja raportoimaan sen, miten tutkimus on tehty. Kuvaaminen sisältää 

sen, mitä tutkimuksessa on tutkittu ja miksi, miten aineisto on kerätty, ketkä ovat 

tutkimuksen tiedonantajat, mikä oli tutkimuksen kesto sekä miten aineisto on analysoitu ja 

miten tutkimus on raportoitu.447 Olen tutkielmassani pyrkinyt mahdollisimman selvästi ja 

johdonmukaisesti raportoimaan em. asiat, vaikka teemahaastattelujen suorittamisen 

kuvaaminen ja varsinkin niiden analysoinnin raportointi ei ollut yksiselitteistä tai helppoa. 

Ukkosen (2000) mukaan haastattelujen kulun raportointi ja arviointi ei ole vain 

tutkimusaineiston synnyn esittelyä, vaan olennainen osa koko tutkimusprosessia448, ja 

pyrinkin monipuolisesti kuvaamaan ja arvioimaan sekä haastatteluja että itseäni 

haastattelijana. Haastattelujen analysoinnin hankaluus johtui osittain siitä, että 

tutkimuksessa käytetyistä Bourdieun käsitteistä varsinkin habitus on itsessään hyvin 

monitahoinen ja vaikeasti operationalisoitava. Teemahaastattelurungon monet erilliset 

kysymykset pyrkivät kokonaisuutena hahmottamaan habituksen muodostumista ja 

toimintaa, vaikka ne eivät erillisinä ehkä välttämättä vaikuta liittyvän siihen. Similä-

Palosuon perheen morsianten habituksen ja sen muodostumisen hahmottaminen 

teemahaastattelun kysymysten ja vastausten sekä muiden dokumenttien perusteella ei ollut 

siis suoraviivaista, vaan pikemminkin se rakentui vähitellen erilaisista yksityiskohdista ja 

havainnoista. Vaikka  morsianten habitus sekä sen yhteys hääpukeutumiseen ja 

444Alasuutari 1999, 218; Kalela 2000, 99, 102.
445Kalela 2000, 88.
446 Eskola & Suoranta 1998, 210–211.
447 Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141.
448 Ukkonen 2000, 18.
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avioitumiseen alkoi muodostua aineiston analysoinnin aikana, lopullinen näkemykseni ja 

tulkintani niistä muodostui lopulta vasta kirjoitusvaiheessa. Kalelan (2000) mukaan 

historiantutkimus onkin ennen muuta kirjoittamalla tapahtuvaa päättelyä449. Vaikka olin 

tutustunut perheen joihinkin historiikkeihin ja pukuihin jo kesällä 2010 – mikä antoi aikaa 

pohtia niiden antia sekä tutkimuksen teemoja – aineistojen varsinainen aktiivinen 

analysointi ja kirjoittaminen olivat tiivis, marraskuusta 2010 huhtikuuhun 2011 kestänyt 

prosessi. Varsinkin prosessin lopussa ajatustyö oli aktiivista, mikä tarkoitti sitä, että 

muistilappuja, joihin ajatuksiani kertyi pitkiksi listoiksi, alkoi ilmestyä niin jääkaapin 

oveen, yöpöydän kulmalle kuin päiväkirjan tiedostoihinkin. 

Koska tutkimuksen aihe oli vaativa ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen pitkä ja 

monitahoinen prosessi, olen pyrkinyt raportoimaan sen loogisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

olen koonnut raportin aika perinteisesti. Tutkimuksen teoreettista taustoitusta seuraavat 

erilliset pääluvut, joissa esitellään aineisto ja menetelmät, tulokset sekä johtopäätökset ja 

pohdinta. Vaikka raportin rakenne on määrällisestä tutkimuksesta tuttu, käytin sitä 

antaakseni lukijalle mahdollisimman selvän kuvan koko tutkimusprosessista. Toisaalta 

tämänkaltainen rakenne ei ehkä parhaalla tavalla palvele laadullisen tutkimuksen 

raportointia450 ja toisiinsa limittyvien teorioiden esittelemistä. 

Lisätäkseni tutkimuksen luotettavuutta pyysin Mette Tanneria ja Päikki Prihaa lukemaan 

tekstini ja kommentoimaan tekemiäni kuvailuja ja tulkintoja. He saivat tekstin 

luettavakseen, kun tutkimuksen kaikki osiot olivat lähes valmiit ja johtopäätökset ja 

pohdinta -osio pääosin kirjoitettu. Heillä ei ollut siinä vaiheessa mitään korjausehdotuksia 

tai huomautuksia koskien kirjoittamiani kuvailuja ja tulkintoja. Vaikka Eskola ja Suoranta 

(1998) epäilevät sitä, lisääkö tutkittavien arvio tutkijan tulkinnoista tutkimuksen 

uskottavuutta451, halusin antaa heille mahdollisuuden tutustua tekstiin –  varsinkin, kun he 

halusivat perheensä esiintyvän tutkimuksessa omilla nimillään. Keskustelimme nimien 

käytöstä pari kertaa, ja he olivat aina sitä mieltä, että heidän perheensä historiaa saa kertoa 

kuvin sekä nimin. Olen myös sijoittanut tutkielman tekstin joukkoon lainauksia 

alkuperäisistä haastatteluista ja perheen historiikeista, vaikka Tuomen ja Sarajärven (2009) 

mukaan lainaukset eivät lisää tutkimuksen luotettavuutta vaan toimivat esimerkkeinä ja 

449 Kalela 2000, 164
450 Alasuutari 1999, 289.
451 Eskola & Suoranta 1998, 211.
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tekstin elävöittäjinä452. Tuntui kuitenkin mielekkäältä antaa tutkittavien oman äänen kuulua 

tekstini ohessa, varsinkin kun heidän tapansa kertoa asioista oli aika herkullinen ja elävä. 

Lopuksi haluan kiittää Mette Tanneria ja Päikki Prihaa sekä heidän veljeään Heikki 

Palosuota osallistumisesta tutkimukseeni. Tutkimuksen tekeminen oli erittäin mukavaa ja 

motivoivaa, kun he suhtautuivat siihen niin positiivisesti ja olivat aina valmiita auttamaan 

minua. Haastattelujen antaman monipuolisen ja henkilökohtaisenkin tiedon sekä perheen 

pukujen, valokuvien ja historiikkien avulla minulla oli mahdollisuus yrittää luoda 

monipuolinen kuva tutkimuskohteesta, perheen morsianten hääpukeutumisesta kolmessa 

sukupolvessa. Kiitokset myös Helsingin yliopistomuseon kokoelmapäällikkö Jaana 

Tegelbergille avusta museopukujen tutkimisessa sekä VTT Anna-Maija Castrénille 

opastuksesta tutkielman sosiologisen näkökulman kanssa.

452 Tuomi & Sarajärvi 2009, 22.
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6 Lähteet

Arkistolähteet:

Helsingin yliopistomuseo (HYM)
1. Esinekokoelmat:
Puvut  ja asusteet 
• Fanny Similän (o.s. Lindqvist) pusero D200832Er1.1
• Fanny Similän hame  D200832Er1.2 
• Fanny Similän pusero D200832Er1.3 
• Fanny Similän kengät D200832Er1.4 
• Maini Palosuon (os. Similä) hääpuku vuodelta 1940 D200832Er2.1 
• Maini Palosuon hääpukuun kuulunut huntu D200832Er2.2 
• Mette Tannerin (os. Palosuo) hääpuku vuodelta 1967 D200832Er3.1 
• Mette Tannerin hääpukuun kuulunut huntu  D200832Er3.2 
• Mette Tannerin morsiuskimpun nauha D200832Er3.3 
• Mette Tannerin hääkengät D200832Er3.4 
• Päikki Prihan (os.Palosuo) hääpuvun pusero  D200832Er4.1 
• Päikki Prihan hääpuvun hame D200832Er4.2 
• Päikki Prihan hääpuvun puuhelmikoru D200832Er4.3 

2. Muistelmat:
Kirjalliset dokumentit
• Palosuo, E. 1997. Nimimerkki Tytti – kirjallinen 

lahjakkuus. Moniste. 27 s. D200832KD2
• Palosuo, M. 1979. Fanny Similän elämäkerta. 

Moniste. 13 s. D200832KD3
• Palosuo, M. 1984. Yrjö Similän elämänkerta. 

Moniste. 15 s. D200832KD4
Av-aineisto
• Vaatemuistoja. Kulttuurimuistoja Similä-Palosuon 

perheestä, kertojana Päikki Priha vuonna 2008. 
DVD-video kesto, 00.22.51. D200832AV.1 

3. Valokuvakokoelmat 
• Similän perhe kotonaan todennäköisesti 1930-luvulla D200832Vr1
• Palosuon perheen lapset vuonna 1955 D200832Vr2
• Hääpari Fanny ja Yrjö Similä D200832Vr1.1
• Morsian Maini Palosuo D200832Vr2.2
• Hääpari Maini ja Erkki Palosuo, ulkokuva D200832Vr2.3
• Hääpari Mette ja Markku Tanner D200832Vr4.1
• Morsian Mette Tanner D200832Vr4.2
• Kuva Päikki ja Jaakko Prihan häistä D200832Vr5.4
• Morsian Päikki Priha D200832Vr5.7
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Similä-Palosuon perheen arkisto. Päikki Priha, Helsinki. (SPA):
1. Muistelmat
• Palosuo, M. 1992. Saarniemi, huvila Vanajan sylissä. ”Kansainvälisyyttä”. II 

osa tätä tarinaa 1935–1939 on omistettu lapsillemme, Saarniemen uudelle 
sukupolvelle. 

• Palosuo, E. 1998. Nimimerkki Tytti. II osa : ilmaisun taito. Maini (Similä) 
Palosuon päiväkirjamerkinnöistä koonnut Erkki Palosuo.

• Palosuo, E. 2002. Nuoren Erik Branderin taival jäätutkija Erkki Palosuoksi 
1919–48. 

2. Valokuvakokoelmat:
• Valokuva ompelevasta Fanny Lindqvististä (Similä) vuonna 1908
• Valokuva Fanny ja Yrjö Similästä
• Valokuva Fanny ja Yrjö Similän tuttavien häistä vuonna 1906

 
Tiina Ikosen arkisto. Helsinki. (TIA):

Teemahaastettelut 
• Mette Tannerin ja Päikki Prihan haastattelu 28.10.2010. Kesto 02:41:33.
• Mette Tannerin haastattelu 29.11.2010. Kesto 00:51:13
Helsingin yliopistomuseossa otetut kuvat (valokuvaaja Tiina Ikonen)
• Fanny Similän silkkipuku.
• Silkkipuvun pusero
• Fanny Similän puuvillapusero. 
• Fanny Similän kengät. 
• Maini Palosuon hääpuku. 
• Maini Palosuon hääpuvun vetoketju. 
• Maini Palosuon hunnun vahakukat. 
• Mette Tannerin hääkengät. 
• Mette Tannerin hääpuku. 
• Mette Tannerin puvun saumanvarat selässä sekä vyötärölinjan tuki. 
• Päikki Prihan hääpuvun koru. 
• Päikki Prihan hääpuku. 
• Lehtiäiset Fanny Similän silkkihameen takana nurjalla. 
• Fanny Similän silkkipuvun vyö kiinnityksineen. 
• Hakanen Fanny Similän puuvillapuseron  takana oikealla puolella. 
• Fanny Similän silkkipuseron nyplätty pitsi. 
• Fanny Similän puuvillapuseron nyplätty pitsi. 
• Nauhalenkki Fanny Similän puuvillapuseron edessä nurjalla. 
Piirrokset (piirtänyt Tiina Ikonen)
• Piirros Maini Palosuon hääpuvusta
• Piirros Mette Tannerin hääpuvusta
• Piirros Päikki Prihan hääpuvusta
Muistiinpanot Fanny Similän, Maini Palosuon, Mette Tannerin ja Päikki 
Prihan pukujen tarkastelusta.

Muut valokuvat: Victoria and Albert Museumin hääpukukokoelma, www.vam.ac.uk 

(VAM) ja Kaivola (1995).
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Muut painamattomat lähteet:

Suullisia tietoja antaneet: Ritva Koskenurmi-Sivonen, henkilökohtainen tiedonanto 

marraskuussa 2010. 

Kirjallisia tietoja antaneet: Jaana Tegelberg, henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse 

marraskuussa 2010; Päikki Priha ja Mette Tanner, henkilökohtainen tiedonanto 

sähköpostitse maaliskuussa 2011.

100 vuotta liikkeessä, Kauppakorkeakoulun historiaa. www.hse.fi/FI/abouthse/100/history, 

viitattu tammikuussa 2011.

Aalto-yliopiston internetsivusto. www.aalto.fi, viitattu joulukuussa 2010.

Atelier Nyblinin internetsivusto. www.nyblin.fi, viitattu joulukuussa 2010.

Edustuksellisen kansanvallan läpimurto Suomessa -juhlajulkaisu. Eduskunta 100-vuotta -

esite. web.eduskunta.fi/dman/Document.phxdocumentId=sb31807110449786

&cmd=download, viitattu joulukuussa 2010.

Fabric Properties and Distinctions. www.fabrics.net/amysilk.asp, viitattu tammikuussa 

2011.

Finatexin kuituopas. www.finatex.fi, viitattu tammikuussa 2011.

Pitsinnypläyksen historiaa. www.rauma.fi/museo/Pitsit.htm#PITSINNYPLÄYKSEN 

HISTORIAA, viitattu helmikuussa 2011.

Suomalainen Naisliitto ry:n historia. www.suomalainennaisliitto.fi/historia.htm, viitattu 

helmikuussa 2011

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus. www.kansallisbiografia.fi/kb/ 

artikkeli/7208/, viitattu maaliskuussa 2011.

Suomen eduskunnan historia. www.eduskunta.fi/historia/, viitattu maaliskuussa 2011.

Suomen tilastollisen vuosikirjan 2010 taulukko 76. Solmitut avioliitot sukupuolen, 

puolisoiden aiemman siviilisäädyn ja vihkitavan mukaan sekä uudelleen 

avioituneet, 1911–2009. Taulukko saatu sähköpostitse Tilastokeskuksen 

tilastokirjastosta helmikuussa 2011. 

The Metropolitan Museum of Art, pukukokoelmat internetissä. www.metmuseum.org, 

viitattu tammikuussa 2011.

Valtion säädöstietopankki, avioliittolaki. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234, 

viitattu maaliskuussa 2011.

Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa. www.veteraanienperinto.fi/, viitattu tammikuussa 
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7 Liitteet

Liite 1 : Similä-Palosuon suku kolmessa sukupolvessa. Tutkimuksessa määritellyn Similä-

Palosuon perheen jäsenten nimet on lihavoitu.
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 Lindqvist
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Heikki 
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Maini 
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os. 

Similä 
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Erkki 
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 3
. s

uk
up

ol
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os. 
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Alf 

Isaksson

Pekka 

Palosuo
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Mette 

Tanner 
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Liite 2:  Teemahaastattelurunko (karsittuna vain pääteemoihin)

Lapsuus ja nuoruus
• Perhe ja suku 

• Kasvatuksen merkitys 

• Koulutuksen merkitys 

• Nuoren naisen asema yleensä ja taloudellisesti  

• Oleminen; olemus, käyttäytyminen, makutottumukset                                   (jatkuu)
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Häät ja avioliitto                                                                                                       (Liite 2)

• Naimisiinmenoajankohta 

• Suvun ja perheen merkitys tyttärien elämän muutostilanteissa

• Häävuoden yleisistä tapahtumista ja ilmapiiristä                                            

• Häiden samankaltaisuudet ja erilaisuudet                                          

• Häiden dokumentointi  

• Morsiamena häissä 

Hääpuku
• Suunnittelun ja valmistuksen lähtökohdat: omat toiveet, odotukset ja vaatimukset

• Perheen ja suvun vaikutus 

• Yleiset perinteet, tavat,normit, asenteet

• Ajankohdan ja ajanhengen ja muodin vaikutus

• Pukeutumisneuvonta, käytösoppaat

• Ystävät, tuttavat, vertaisryhmät

Suunnittelu ja valmistus
• Mallit, kaavat, muoti 

• Materiaalit

• Puvun kustannukset

• Valmistuksen pituus ja vaiheet

• Hääpukujen ompelijat

Valmis puku  

• Miltä puku tuntui ja sai olon tuntumaan  

• Muiden kommentit puvusta                                                                            

Puvut häiden jälkeen ja nyt                                                                                     
• Perheen puvut säilyneet 

• Käytön ainutlaatuisuus 

• Pukujen viesti ja merkitys nyt 

Ompelijoiden käyttö yleensä perheessä
• Kuinka yleistä teettää vaatteet

• Eri ompelijoita

• Mitä on olla ompelija

118



Liite 3: Yksityiskohtia Fanny Similän puvuista
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Kuva 27: Lehtiäiset silkkihameen 
takana nurjalla. TIA

Kuva 28: Silkkipuvun vyö kiinnityksineen. TIA.

Kuva 30: Silkkipuseron nyplätty  
pitsi. TIA.

Kuva 31: Puuvillapuseron nyplätty  
pitsi. TIA.

Kuva 32: Nauhalenkki puuvillapuseron 
edessä nurjalla. TIA.

Kuva 29: Hakanen puuvillapuseron  takana 
oikealla puolella. TIA.



Liite 4: Teemahaastattelun analysoinnin eteneminen
Haastattelurungon teemat Ensimmäinen ja toinen (tarkentava) teemoittelu: 

aineistoon perehtymisen jälkeen KOODATUT 
TEEMAT (osa teemoista listalla ilman tarkentavia 
alanimiään)

Kolmas teemoittelu: koodatuista 
teemoista muodostetut 
TEEMAVERKOSTOT

TEEMOJEN RYHMITTÄYTYMINEN 
JA TIIVISTYMINEN 

Lapsuus ja nuoruus:

Perhe ja suku

Kasvatuksen ja 
koulutuksen merkitys

Nuoren naisen asema

Olemus, käyttäytyminen,
makutottumukset

FS_lapsuus ja nuoruus, MP_lapsuus ja nuoruus, 
MTPP_lapsuus ja nuoruus
MP_kasvatus, MP_koulutus,   MTPP_kasvatus, 
MTPP_koulutus
FS_isoäiti, YS_isoisä
MP_äiti, isä, vanhemmat
vauraus ja taloudelliset pääomat, sosiaaliset pääomat, 
taloudellinen turva
kulttuuriset pääomat_esineet, koulutus, taidot ja 
valmiudet, 
maku, 
musiikki
Töölön vaikutukset, kiinteä kolmen sukupolven perhe, 
asuminen_perhekiinteys, koti, kunnioitus
pukeutuminen_ei hirvityksiä, huolehtiminen, 
muodollisuus
FS_isoäiti_pukeutuminen
MP_pukeutuminen, MP_varma maku
MTPP_ pukeutuminen, MT_pukeutumistyyli_muoti ei 
niin tärkeä, PP_pukeutumistyyli_vaatteet tärkeitä
laatu_kapiot, pukeutuminen, valokuvat
aikakausi_ei tarkkaa aikakautta_vaatekierrätys, 
valmisvaatteiden tulo
brändit_Artek, Dora Jung, Marimekko, Stockmann, 
Tapiovaara, Vuokko, Wiik ja Churberg, Wirkkala

YS_lapsi/nuori, sulhanen, aviomies, isä, 

isoisä

FS_lapsi/nuori, vaimo, äiti, isoäiti

MP_lapsi/nuori, äiti

MT JA PP_lapsi/nuori

PUKEUTUMINEN 
(muu kuin hääpukeutuminen)

 LAATU ja BRÄNDIT  

PÄÄOMAT 

Perheen kiinteys ja vahva 

sosialisaatio 

Laadukas ja huoliteltu 

pukeutuminen

Kristillinen tapakasvatus

Porvarillinen maailmankatsomus 

ja elämäntapa

Helsinkiläisyys

Häät ja avioliitto:

Naimisiinmenon ajankohta

Häät

Häiden dokumentointi

aikakausi00, aikakausi40, aikakausi60, aikakausi60-70, 
aikakausi70
kirkkohäät, häät_mielellään kirkolliset
kihlaus_FS, kihlaus_MP_talvisodan syttymispäivä, 
kihlaus_MT, kihlaus_PP
kapiot_FS_kapiot_kihlajaislahja singerillä, kapiot_MP, 
kapiot_MT, kapiot_PP_ei tarvittu
häihin valmistautuminen_MT, häihin valmistautuminenPP

40luku_AIKAKAUSI

60luku_AIKAKAUSI

70luku_AIKAKAUSI

FS_häät, morsian



Morsiamena häissä häät_FS, häät_MP,  MP_ei tanssittu vakavina aikoina
hääpäivä_MT, hääpäivä_PP
häät_MP,MT,PP_juhlat saman pöydän ääressä, 
häät_PP ja MT_kelpasi perheelle, kirkossa ei suudella, 
puheita pidetään, kirkossa
häät_MT, häät_PP
omat hääjutut
morsian_FS,  morsian_MP, morsian_MT, morsian_PP, 
morsian_MT_ja PP_esiäidit ei esikuva

MP_häät, morsian,puku

MT_HÄÄT

MT_MORSIAN

PP_HÄÄT

PP_MORSIAN

SULHASET

Vahvat kulttuuriset ja taloudelliset 

pääomat

Valkoiset kirkkohäät

Hääpuvulla erottautuminen

Avioitumisen kentän eri 

sukupolvet

Avioitumisen kentällä toimiminen

 Hääpuku:

Suunnittelun ja 
valmistuksen lähtökohdat

Suunnittelu ja valmistus

Valmis puku

Tuntuma pukuun 

Puvut häiden jälkeen ja 
nyt

Ompelijoiden käyttö 
yleensä perheessä

hääpuvun suunnitteluprosessi_MT, 
hääpuvun suunnitteluprosessi_MT ja PP_keskustan 
vaikutus, 
hääpuvun suunnitteluprosessi_PP
hääpuvun valmistus_MT, hääpuvun valmistusPP
hääpuku lisukkeineen_FS, hääpuku lisukkeineen_MP, 
hääpuku lisukkeineen_MT, hääpuku lisukkeineen_MT, 
hääpuku lisukkeineen_PP
orvokki lahti_hääpukuPP, orvokki lahti_hääpuku_MT
Orvokki Lahti_muutto Töölöön, koti, ompelija, perheen 
ompelijaksi, yhteistyö päättyy
OL_suhtautuminen_ei ystävä, ei vertainen, arvostus, 
hillitty ääni ja sofistikoitu
ompelijalla teettäminen
hääpuku häiden jälkeen_FS ja MP, hääpuku häiden 
jälkeen_MP, hääpuku häiden jälkeen_MT,hääpuku häiden 
jälkeen_ PP
hääpuku_MT, PP_tänä päivänä kertoo
asuminen_hääpukujen säilytys, hääpuku_museoon, kodin 
jäämistöt
ompelijalla teettäminen, ompelijoita_muut kuin OL

MT_HÄÄPUKU

PP_HÄÄPUKU

HÄÄPUVUT_jälkeenpäin

ORVOKKI LAHTI



Liite 5: 1900-luvun hääpukuja, kuvia 25 ja 38 lukuun ottamatta kuvat ovat Victoria and Albert Museumin hääpukukokoelmista, www.vam.ac.uk (VAM)

     (jatkuu)

Kuva 33: Hääpuku vuodelta 1908. VAM

Kuva 34: Fanny Lindqvist (5. oikealta) ja Yrjö Similä (4. oikealta) tuttaviensa häissä 
vuonna 1906. SPA  



    (Liite 5)

Kuva 36: Hääpuku vuodelta 1939. VAM.Kuva 35: Hääpuku vuodelta 1940. VAM.

(jatkuu)



Kuva 42: Hääpuku vuodelta 1974. VAM.

Kuva 37: Hääpuku vuodelta 1967. VAM.
Kuva 38: Hääpuku vuodelta 1967. VAM. 

Kuva 39: Hääpuku kirkkohäissä 
vuodelta 1967 (Kaivola 1995, 238).

Kuva 40: Hääpuku 
siviilivihkiäisissä vuodelta 
1976. VAM.

Kuva 41: Hääpuku siviilivihkiäisissä vuodelta 
1975.VAM

(Liite 5)



Liite 6: Muistiinpanot Fanny Similän hääpuvun tarkastelusta.

puku, huntu
kengät
Kukkakimppu nauhoineen

Puuvillapusero
• kimono-mallinen
• vyötärö navan kohdalla
• etukappale muodostuu kolmesta osasta:

◦ keskikappaleen väljyys on koottu rypytyksinä vyötäröllä ja ylhäällä
◦ sivukappaleet jatkuvat hihoihin muodostaen osan hihasta
◦ nyplätty pitsi jatkuu hihansuun käänteestä toiseen ja kulkee miehustassa 

pääntien kohdalla
▪ etukappaleen pitsi kohtaa  takakappaleen pitsin siten, että hartian päälle jää 

tila kankaiselle kolmiolle
• takakappaleen pitsi on leikattu vinoon, jotta pitsit on voitu yhdistää

◦ etukappaleen vyötärökaitaleen keskellä, rypytetyn osion pituudelta, on nurjalle 
puolelle ommeltu 11 cm pitkä nauhalenkki – miksi näin olikaan – sukkanauhaa 
varten?

◦ takana keskellä (nurjalla olevan kiinnityshakasen kohdalla) on  puseron oikealla 
puolella pystyssä oleva hakanen – miksi näin olikaan – sukkanauhaa varten?

• sivusaumat ovat noin 3 cm taaempana kuin mallinuken sivuviiva
• puserossa on edessä enemmän väljyyttä kuin takana, jossa pusero asettuu aika 

sileästi noudattamaan selän muotoa.
• Takakappale muodostuu kahdesta osasta

◦ kiinnitetään keskellä 8 nepparilla ja vyötärökaitaleen hakasella
◦ vyötärökaitale nousee keskellä
◦ lievää rypytystä alareunassa
◦ takakimonohihat jatkuvat miehustasta aina etupuolelle, sauma näkyy edessä.
◦ pitsin vahvistus TK:llä nauhalla

• vyötärökaitaleen pituus 74 cm
• pitkät saumat edestakaissaumoja – ei näytettä, tuntuu puuvillalta.
• läpikuultava kangaskaistaleella
• pieni pääntie
• vaikuttaa siltä että ainakin osa saumoista ja tikkauksista on tehty koneompeleella

◦ yhdessä kohdassa tikkaus on lipsahtanut vinoon
▪ tulisiko käsin ommellen.

• jos (ja kun) pusero on aluspaita, miksi se noudattaa jugendmuodin muotoa, jos se 
jää korsetin alle
◦ väljä ja pussimainen edestä 
◦ käyttikö FS korsettia

▪ jos ei käyttänyt, korostiko paidan muoto päällispaidan samanlaista muotoa?

Silkkipusero
• kellastunut, alunperin ehkä valkoinen/luonnonvalkoinen?
• jugendmuodin mukainen malli
• etukappale      (jatkuu)
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                                                                   (Liite 6)
◦ muodostuu yläosan pitsein koristellusta kaarrokkeesta ja runsaasti rypytetystä 

alaosasta, joka hieman pitenee keskellä
▪ kaarrokkeessa kaksi kerrosta pitsiä, joiden välissä kaistale yksinkertaista 

silkkiä
• ostopitsi?

◦ pääntie pitsiä, muodoltaan hieman kolmiomainen (myötäilee vähän kaarrokkeen 
linjoja) mutta on kuitenkin vähän venynyt

• raglanhihat
◦ yhdestä kappaleesta

▪ sauma muutaman sentin sivusaumasta eteenpäin
◦ hihansuussa pitsikoristelu ja reunassa tyllin tapaista kangasta
◦ hiha takaa pitempi kuin edestä
◦ lievä rypytys pyöriöllä
◦ edestakaissaumat

• takakappale
◦ TK:llä kiinnitys

▪ hakaskiinnitys kaarrokkeen kohdalla  
▪ vyötärökaitaleen yläpuolella

• yksi hakaspari 
• lisäksi yksi lehtiäinen muutaman sentin päässä vyötärökaitaleella, 

jolloin voidaan pukea pusero tiukemmaksi
◦ vyötärökaitale 6,5 cm kapeampi – ei mene mallinuken päälle 

kireämpänä
▪ korsetti?

◦ ei jälkiä toisesta lehtiäisestä toisessa sivussa.
◦ kun puetaan tiukemmalle pöydällä, vyötärökaitale asettuu ihan 

hyvin.
◦ Kireämpänä vyötärökaitale on samankokoinen kuin hameen 

vyötärökaitale
◦ rypytystä ylhäällä ja alhaalla

▪ vähemmän kuin edessä
• vyötärökaitale ilmeisesti puuvillaa (vaaleampi kuin silkki)

◦ tuettu nurjalla puolella alushameen alemman hameen kankaalla (ruskeahko 
kangas)

◦ kaitaleella on nurjalla sivusaumojen kohdalla noin 8 cm pitkät nauhalenkit
• sivusaumat huoliteltu alihamekankaalla
• ommeltu koneella pitkiä saumoja ja tikkauksia sekä myös käsin.
• Puseroa on paikattu käsin.

Silkkihame - 
• palttinasilkkiä?

◦ loimilanka näyttää ohuemmalta kuin kudelanka
• ei voitu pukea mallinuken päälle, koska silkki niin haurasta ja repeillyttäkin
• (ei erityisen huolellista työtä?)
• päällimmäinen, kellertävä  hame

◦ jonkun verran väljempi kuin alempi hame                                  (jatkuu)
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◦ koostuu kahdesta osasta:         (Liite 6)
▪ edessä keskellä jonkin verran kellotettu kaitale, joka yhdistyy reunoiltaan 

toiseen kappaleeseen, joka
• jatkuu KT:aan asti, minkä vuoksi takana kangas taittuu täysvinoon

◦ on takaa pitempi, 
◦ täysvino laskeutuu paremmin?

◦ Kappaleiden saumoissa on keskelle päin taitetut, noin 3 cm leveät 
myötälaskokset

◦ kapea vyötärökaitale
◦ pituus edessä 86.5 cm ja takana 90 cm

▪ takana pliseeraus jää piiloon mutta näkyy edessä
◦ helma on huoliteltu täysvinoon leikatulla silkkikangaskaitaleella (5 cm leveä) ja 

sen saumaan on ommeltu nurjalla 2,5 cm leveä,kaksinkertainen kaitale, joka jää 
piiloon.
▪ Tarkoitus jäykistää helmaa?

◦ Koneommelta pitkät saumat ja tikkaukset
▪ ”tikkauslipsahduksia”

◦ vyötärökaitaleessa on sivuilla kaksi nauhalenkkiä
▪ ripustamista varten?

◦ TK:llä 28 cm pitkä halkio, jossa kuusi nepparia ja vyötärökaitaleella hakaspari
▪ alemman hameen halkio 24 cm ja siinä 4 nepparia.

◦ Takana vyötärökaitaleen nurjalla puolella kaksi ylöspäin olevaa lehtiäistä 3 
cm:n päässä toisistaan, kun vyötärökaitale on kiinnitettynä.
▪ Pitää kiinni jotain yläpuolella olevaa?
▪ Puserossa ei mitään vastinpareja
▪ korsetti?

• Alempi ruskeahko hame 
◦ miksi kangas niin ruskettunutta, jos puuvillaa? - näyte on
◦ valepomsisidos
◦ oli vaikea tutkia kun silkkihame niin hauras ja repeilevä
◦ takakappale

▪ koostu kaksiosaisesta, kellottuvasta keskitakakappaleesta ja 
sivutakakappaleista.

◦ etukappale
▪ koostu kellottuvasta keskietukappaleesta ja sivuetukappaleista.

◦ helma on huoliteltu täysvinoon leikatulla silkkikaitaleella 
◦ helmaan on ommeltu 11 cm leveä pliseerattu kaitaleella

▪ peittää huolittelukaitaleen
▪ päällyshameen silkkiä
▪ noin 0,5 cm leveät myötälaskokset vierivieressä (yleensä), ommeltu käsin 

(?)
• kiinnitys helmaan koneella

▪ pliseeraus näkyy edessä mutta ei takana, sillä päällyshame on takana 
pitempi kuin edessä.

◦ hameet huoliteltu käsin yliluotospistoin tai edestakaissaumoin
   (jatkuu)
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                                                                                                                         (Liite 6)
Vyötärönauha – käytettinkö alushameessa vyötärönauhaaa/vyötä?                         

• 6.5 cm leveä, käsin ommeltu
• koristaa kaksi myötälaskosta
• sisällä tukikankaan kaksinkertainen ruskea hamekangas
• vuorattu ruskealla hamekankaalla
• nauhan hakaspää

◦ kaksi riviä hakasia
▪ toinen rivi varmistaa nauhan pysymisen
▪ myös mahdollisuus laittaa nauha kireämmälle?

• nauhan lehtiäispää
◦ metalliset lehtiäiset päässä
◦ ommellut lehtiäiset

▪ toisen hakasrivin vastinpareja
▪ mahdollisuus kireämpään sitomiseen

• ommeltujen lehtiäisten lähellä, noin 4 cm:n päässä on aikaisemmin ollut 
myös ommellut lehtiäiset, ompelujälkiä näkyy 
◦ ollut mahdollisuus eri kireyteen; kaksikertaisena

▪ 31 cm kireimmillään (62, 68, 71)
▪ 34 cm seuraava kireys – ”normaali kiinnitys”
▪ 35.5 cm löysimmillään – ei ehkä käytössä?
▪ mallinuken vyötärönympärys 65 cm

• siellä täällä nauhan sisällä jäykkiä kapeita kovikekaistaleita noin 45 asteen 
kulmassa

Varsinainen hääpuku valokuvan mukaan   – vain etupuoli näkyvissä  
Huntu

• maahan asti ulottuva, leveä huntu joka on koottu päälaelle
◦ onko kiinni pienessä kukkaseppeleessä?

▪ valkeat/vaaleat kukat?
▪ aitoja kukkia vai vahakukkia/mitä materiaalia ?

Hääpuku
• Erilliset pusero ja hame sekä vyö?

Etukappale
• korkea pitsikaulus
• pitsi jatkuu miehustassa keskellä kolmiomaisena kaarrokkeena (?) siten että 

◦ viisto leikkauslinja kulkee hartian puolesta välistä KE:en.
◦ Miten alas pitsiosuus laskeutuu - sen kärki on suunnilleen samalla korkeudella 

kuin rinnan korkein kohta (?)
• miehustan pitsialuetta reunustaa yläosassa (olalla ja vähän matkaa miehustassa) 

◦ leveä , hieman olan yli laskeutuva/ulottuva laakakaulus
▪ sen reunaa koristaa pitsi/röyhelö
▪ päälle on kiinnitetty kapeahkot kangaskaitaleet, jotka jatkuvat vyötärölle 

saakka siten että ne menevät matkalla ristiin jatkaen pitsisen kaarrokkeen 
reunojen linjoja
• kaitaleiden yläpäihin on kiinnitetty kankaiset ruusukkeet

                                                                   (jatkuu)
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                                                                   (Liite 6)
• kaitaleet jäävät vyötärönauhan/vyön alle ja jatkuvat kaikenkaikkiaan 

noin pohkeen korkeudelle
◦ hameosuudella kaitaleissa kaksi solmua (?) ja alapäässä suuri 

kankainen ruusuke
▪ solmut ja ruusukkeet kiinnitetty hameeseen?
▪ loveknots

• vasemmanpuoleiseen laakakaulukseen on kiinnitetty isohko 
kukkakoriste

• aitoja vai vahakukkia?
• miehustan alaosa on väljä ja ainakin edestä pitkä

◦ puseron väljyys valuisi vyötärönauhan/vyön päälle, mutta nyt
▪ ristikkäiset kangaskaitaleet kannattelevat keskellä väljyyttä ja vyötärönauha 

näkyy
• siinä alareunassa pieni v-nipukka 
• aika jäykän näköinen, kovitettu jollain?

Hihat
• ¾ osa hihat
• vähän pitempi takaa kuin edestä
• leveät

◦ väljyys koottu rypytyksiin pyöriöllä (jää laakakauluksen alle) ja hihansuissa
◦ hihansuussa pitsisomisteinen ranneke?

• Pitsiset irtorannekkeet, jotka jatkuvat rystysiin asti
◦ näyttävät jatkuvan hihan alle

Hame 
• kangaskaitalekoristelu (kts yllä)
• etukappale ilmeisesti kolmesta, lievästi kellotuvasta osasta ommeltu 

◦ kangaskaitaleet kiinnitetty poikkisaumoihin / peittävät osittain (hameen yläosa) 
saumat. 

• helmassa leveä, rypytetty kaitale
◦ yläosan rypytys on jätetty näkyviin
◦ alaosaan kiinnitetty kapea rypytetty kaitale

• edestä täyspitka
• takana pitkä laahus

Morsiuskimppu
• laskeutuva, pitkänomainen kielovihko johon on sidottu valkoinen nauha

Alusvaatteet?
• onko alla voinut olla silkkinen pusero, hame ja vyö?
• Eikö pitsialueen läpi näy aluspusero?
• oliko korsettia?
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Liite 7: Muistiinpanot Maini Palosuon hääpuvun tarkastelusta.

Maini Palosuon puku: ei laitettu sovitusnuken päälle
-kaikki silkkikankaat tuntuvat kellastuneen aika voimakkaasti.

puku, huntu
kengät?
Kukkakimppu nauhoineen

Puku:
• päällispuku ohutta ja läpikuultavaa puuvillaa, palttina, alapuku silkkiä 

(kellastunut)
• pitkät saumat on ommeltu koneella ja huolittelut käsin.
• edestä kolmeosainen: kaksiosainen yläosa/miehusta ja pitkä kellomainen hame 
• Etuyläosa/miehusta 

◦ etupuolen miehusta jatkuu vasemmalla noin 1 cm:n takakappaleen puolelle, kun 
sitä vertaa hihan saumaan – entä oikealla?
▪ ison muovisen vetoketjun ketjuosa on kokonaan näkyvissä, ja 
▪ miehustan osalta vetoketju on kiinnitetty sivusaumaan 
▪ koska ketju jatkuu hameosaan, vetoketju on hameessa kiinnitetty ikään kuin 

upotettuun vetoketjuhalkioon
• koska vetoketju on sijoitettu noin 1 cm:n verran taaemmaksi 

sivusaumasta, se ei näy edestä (?)
◦ ylempi osa ulottuu olalta noin rintojen korkeimman kohdan korkeudelle, jossa 

”kumpumaiset” leikkaukset
▪ rintamuotolaskos otettu huomioon leikkauskohdassa?
▪ aika pieni v-aukkoinen pääntie
▪ pääntie huoliteltu käsin ommellen kapealla muotokaitaleella joka on puvun 

kangasta.
▪ kummalakin olalla on kolme sivulle päin käännettyä myötälaskosta, jotka 

on ommeltu kiinni käsin noin 9-10 cm:n matkalta. 
▪ laskosten väljyys on koottu rypytyksiin, jotka sijoittuvat rinnan 

korkeimmalle kohdalla olevalle kaarevalle osiolle.
◦ alempi osa 

▪ pienet vyötärömuotolaskokset, noin 1 cm
▪ alareuna lievästi kolmiomainen, joten vyötärölinja laskee KE:ssä lievästi ja 

aika suoraviivaisesti. katso parempi nimitys
• Takayläosa

▪ pienet vyötärömuotolaskokset 
▪ pääntiellä 5 pientä muotolaskosta
▪ vasemmalla olalla 5 pientä nepparia.

◦ hihat 
▪ istutetut ja muotoillut – on muotolaskos kyynärpään kohdalla ja ranteessa 

(jatkuu melkein kyynärpäähän asti)
▪ muodostuu yhdestä kappaleesta
▪ pyöriön väljyys on koottu 6 pienellä muotolaskoksella kädentien yläosaan.
▪ Hihansuu käännetty nurjalle kaksinkerroin ja kiinnitetty käsin. Lisäksi 

                                                                   (jatkuu)
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▪ hihansuu on koristeltu rypytetyllä kangaskaistaleella -ommeltu käsin.

• Puseroa ja hametta yhdistävä vyötärösauma sauma on tikattu päältä.
•  Hameosa

◦ koristeltu kahdella rypytetyllä, horisontaalisella kaistaleella, jotka puvun 
kangasta, kiinnitetty käsin ommellen 

◦ koostuu aika voimakkaasti kellottuvista taka- ja etukappaleesta
▪ etukappale yhtenäinen lukuun ottamatta  vasenta alakulmaa, johon on 

jouduttu lisäämään kolmiomainen lisäpala, 42x98 cm
• kellotus: ylhäällä leveys 34 cm ja helmassa 210 cm – 176 cm lisäystä 
• hameen etu- ja takakappaleita yhdistävät sivusaumat ovat eri kohdissa 

kuin puseron sivusaumat
◦ vasemmalla hameen takakpl jatkuu noin 4,5 cm etupuolelle, kun 

mitataan puseron sivusaumasta, joka ulottuu on noin 1 cm:n verran 
takakappaleen puolelle, – jos verrataan sitä hihan saumaan.  
▪ sauma näkyy edessä

◦ oikealla hameen takakpl jatkuu noin 2,5 cm etupuolelle.
▪ takakappale koostuu kolmesta kellotetusta palasta, joista keskimmäinen on 

rypytetty vyötäröllä.
• Kellotus: vyötäröllä 40 cm helmassa 278 – 238 cm lisää 

▪ helmassa kapea (< 1 cm) päärme johon on ommeltu kapea kaksinkertainen 
”tärkätty” kapea kaistale, joka näkyy vähän helma yli. 

• Aluspuku kellastunutta silkkiä?, kahiseva, pikkuisen jäykkä (koepala?)
◦ hieman lyhyempi kuin päällyshame (valokuva), mutta ei vaikuta lyhyemmältä 

hengarissa?
◦ miehusta 

▪ ohuet olkaimet jotka kiinnitetään olkasaumaan nepparinauhoilla
▪ miehustasta ei saa kovin hyvin selvää, ei uskaltanut kääntää nurinpäin

• edessä pienet vyötärömuotolaskokset
• ulottuu edessä korkeuteen joka on noin 5 cm alempana kuin pääntien 

alin kohta (v-aukko) tai noin 8 cm rinnan korkeimman kohdan 
yläpuolelle. 

• vasemmassa sivussa, päällispuvun vetoketjun kohdalla 
pukeutumishalkio, jossa 4 nepparia

▪ hameosa edessä ja takana koostuu kolmesta kellotetusta osasta 
• saumat koneella, huolittelu käsin
• 35 cm vyötäröltä alaspäin on nurjalle puolelle kiinnitetty 

horisontaalisesti noin 5 cm leveä, muovinen ja jäykähkö ”verkko”
• samaa verkkoa on helmassa, noin 3 cm leveä ja se on pujotettu helmaan 

kiinnitettyyn, rypytetystä kankaasta ommeltuun nauha/kangaskujaan.
Huntu

• ryppyinen joten ei pysty arvioimaan kokoa ja muotoa
• tylliä, joka on pahasti rypistynyt ja pehmentynyt?
• valokuva: 

◦ ulottunut vyötärölle/ylälantiolle.
◦ tyllistä muodostuu takaraivolla ”tyllikruunu” (ollut siis aikanaan jäykkää), 

jonka edessä on pieni muovinen (?) appelsiininkukkaseppele
◦ huntu kiinnitetty ruskealla kuminauhalla (miten ?)
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Liite 8: Muistiinpanot Mette Mannerin hääpuvun tarkastelusta.

puku, huntu
kengät
Kukkakimppu nauhoineen

Puku:
• materiaali (näyte)
• raglan -hihat koostuvat kahdesta osasta

◦ etu- ja takakappaleet yhdistää sauma olkapään/hihan keskellä
◦ istutettu hiha, mutta ei muotoiltu, kapenee kyynärpään kohdalla ? (ei ainakaan 

muotolaskoksia kyynärpäässä tai hihansuussa), tarkista
◦ hihaa on levennetty (käsivarsi) mutta muutenkin vielä aika tiukka kyynärvarren 

osalta ja ranteesta (vanhat ompeleet näkyy)
◦ hiha on vähän pidempi ulkosauman puolella kuin sisäsauman puolella.

• puvun etuosa/puoli koostuu kolmesta osasta: 
◦ yhtenäinen keskietukappale koostuu miehustasta ja hame/alaosasta, joka jatkuu 

noin lantiolta lähtien kellotettuna alas asti
▪ vyötärömuotolaskokset jatkuvat noin rinnan korkeimpaan kohtaan  

• ei rintamuotolaskoksia (rintamuotolaskos raglan -hihaan vai etuosan 
vyötärön  muotolaskokseen?)

• vyötärön muotolaskoksia on syvennetty /pukua kavennettu (vanhat 
ompeleen jäljet näkyvät).

◦ kellotetut sivuetukappaleet (2 kpl) yhdistyvät keskietukappaleeseen noin 
ylälantion kohdalla siten, että
▪ poikkisauma on sivulle päin laskeva 
▪ pystysuorat sivusaumat ovat samassa kohdassa kuin vyötärön 

muotolaskokset
◦ pääntien kohdalla miehustassa reilu rypytys /miehustan väljyys on koottu 

pääntielle rypytykseksi
▪ tulee vähän mieleen isoäidin jugendhenkinen puku, jossa väljyyttä edessä, 

tosin tässä puvussa runsaus on rintakehän kohdalla kun jugendpuvussa se on 
vatsan/vyötärön kohdalla.

◦ helma on lyhyimmillään edessä keskellä ja sen vähitellen pitenee siten että se 
on takana jonkin verran laahustava

• pystykaulus (kokonaisleveys 6 cm) ommeltu 45 asteen kulmassa/täysvinoon 
leikatusta kankaasta (koottu kahdesta kankaanpalasta)/pystykaulus on täysvinoon 
leikattu. Kaulus taitettu edestä kaksinkerroin
◦ kaulus kiinnitetty ensin pääntiehen koneompeleella ja sitten nurjalla puolella 

käsin
◦ edessä taitettu kaulus on kiinnitetty käsin pääntien saumaan.
◦ Takana (TK) kaulus on laskeutuu hartioille. 

• Puvun takaosa koostuu 4 osasta:
◦ keskitakakappaleet (2 kpl), 

▪ KT:na on niskasta noin lantiolle asti ulottuva valkoinen vetoketju ja siitä 
jatkuen kellotetun alaosan helmaan asti sauma.                                  
                                                                                                             (jatkuu)
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• Vetoketju on kiinnitetty käsin ommellen
• vetoketju jää piiloon toispuoleisen vetoketjuhalkion alle.

▪ kappaleet on yhdistetty niin, että selän kohdalla saumavara on leveä (noin 9 
cm) (ja siihen on jätetty hulpio) ja helman kohdalla se on noin 2cm.
• Leveydeltään muuttuva saumavara siis seurailee/kertoo puvun 

muodosta; ylhäällä, selän kohdalla aika suora muoto, ja lantion kohdalla 
saumavara alkaa kaveta, ja kapenee noin 7 senttiä puvun alaosassa sen 
kellotuksen vuoksi

▪ vyötärömuotolaskokset ovat noin 1 cm leveät vyötärön kohdalla.
• Leveä saumavara on kiinnitetty käsin muotolaskoksiin

◦ kellotetut sivutakakappaleet (2 kpl) yhdistyvät keskietukappaleeseen noin 
ylälantion kohdalla siten, että
▪ poikkisauma on sivulle päin nouseva (etu- ja takasivukappaleiden 

poikkisaumat kohtaavat toisensa puvun sivusaumassa)
▪ pystysuorat sivusaumat ovat samassa kohdassa kuin vyötärömuotolaskokset

• vyötärölle on (vetoketjuun, vyötärön muotolaskoksiin edessä ja takana) kiinnitetty 
löyhillä ”lankanipuilla” kapea vyötärönauha kuminauhasta
◦ kuminauha on ilmeisesti leikattu leveämmästä kuminauhasta ja sitten huoliteltu 

koneen siksak -ompeleella.
◦ vyötärökuminauhan päät on huoliteltu pukukankaalla ja päihin on kiinnitetty 

hakaset.
◦ Mikä oli nauhan tarkoitus? Pitää puku vyötärön kohdalta napakasti paikoillaan?

• helman päärme on huoliteltu koneella siksak -ompeleella ja kiinnitetty nurjalle 
käsin piilopistoin.

•  pitkät saumat ommeltu ja saumojen huolittelu koneen siksakilla.
Huntu

• on koottu yhdestä tyllin palasesta
◦ taitettu niin että toinen puoli on maata viistävä ja toinen puoli ulottuu noin 

lapaluiden korkeudelle
◦ tyllin taitekohtaan on ommeltu pieni nauhakuja, johon on pujotettu valkoinen 

ohut naru, jolla tylli on rypytetty  suppuun.
◦ Rypytysnarun päihin on kiinnitetty kaksi vihertävää hiuskampaa (toisesta vain 

pieni osa jäljellä ja toinenkin rikki)
◦ kuka on tehnyt?

133



Liite 9: Muistiinpanot Päikki Prihan hääpuvun tarkastelusta.

pusero, hame, huntu
kengät?
Kukkakimppu nauhoineen

Pusero
• hieman läpikuultavaa puuvillaa (ei testipalaa)
• yksinkertainen ja väljähkö malli
• lyhyet raglan -hihat
• avarahko pääntie huoliteltu kapealla vinoreunakkeella (täysvinoon leikattu 

puserokangas)
◦ kiinnitys ensin koneella pääntiehen ja sitten nurjalla käsin
◦ etu- ja takakappaleen pääntietä ihan aavistuksenomaisesti rypytetty

• hihansuiden ja helman päärmevarojen kiinnityssauman yläpuolelle on käsin 
ommeltu  pakotettua reikäommelta.
◦ päärmevarojen kiinnitys ja reikäompeleet samaan aikaan? 

• helman ja hihansuiden päärmevaroihin on pujotettu kapea pyöreä, valkoinen 
kuminauha, joka lievästi rypyttää helman ja hihansuut.

• lievästi sivulle päin laskeutuvat rintamuotolaskokset (ei kovin syvät)
• pitkät saumat ja niiden huolittelu koneella.

Hame
• rakennettu yhdeksästä lievästi kellotetusta/viistotetuista  kaistaleesta, 

◦ levenevät noin 15 cm: vyötäröllä kaistale 7-9 cm leveä, helmassa 23-24 cm
◦ kukin on koottu seitsemästä puolisuunnikkaan muotoisesta kankaanpalasta 

(samettia)
◦ palojen on kiinnitetty koneompeleella ja auki silitetyt ja siksakilla huolitellut 

saumavarat käsin piilopistoin hamekankaaseen.  
• Samettityypit

◦ nukkainen, leveävakoinen sametti, 8 kpl, joka kerroksessa
◦ sileä leveävakoinen sametti, 28 kpl, joka kerroksessa, pysty- ja vaaka-asento
◦ kapeavakoinen sametti, 10 kpl, joka kerroksessa, pysty- ja vaaka-asento
◦ sileä sametti,  17 kpl, joka kerroksessa

• Sileästä sametista ommeltu ohut (mutta paksu) vyötärökaitale 
◦ kiinnitys koneella ja nurjalla käsin
◦ kaitaleen kiinnitysvarat, painonappi ja nurjalle jäävät hakanen ja lehtiäinen 

sijaitsevat KE:stä vasemmalla, mutta ei aivan vyötärön sivussa. 
▪ Onko painonappi itse päällystetty valkoisella kankaalla.

• kiinnitysvarojen kohdalla on myös valkoinen vetoketju.
◦ Kiinnitetty käsin + koneella

• Kietaisuhamevaikutelma
◦ Vetoketjuun kiinnitetyt samettikaistaleet menevät vetoketjun alapuolelta lähtien 

enenevästi päällekkäin, joten hameeseen muodostuu kolmiomainen alue, jossa 
kankaat ovat päällekkäin - ”kiinni ommeltu kietaisuhame”. 
▪ Päällekkäisyys on ommeltu käsin

◦ Päälle jäävän kaistaleen reuna on huoliteltu sileällä samettikankaalla, joka 
samalla peittää myös vetoketjun.
▪ Helmassa alin tilkku on pyöristetty    (jatkuu)
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• Oikeassa sivussa on saumaan istutettu tasku, saumatasku.

◦ Kahden tilkun kokoinen, jatkuu aukkotilkun lisäksi ylöspäin vielä yhden tilkun 
verran.

◦ Taskupussi samettikankaasta
• Helma on huoliteltu samettikangaskaitaleella, samalla kankaalla kuin mitä on 

käytetty vyötärökaitaleeseen (paksu)
• Nurjalla

◦ alle jääneen ”kietaisukaistaleen” reuna sekä vetoketjun reunat on huoliteltu 
kiiltävällä tekokuitukangaskaistaleella 

◦ helman alaosa on vuoritettu ohuella vuorikankaalla sekä alimman tilkkurivin 
verran.
▪ Noin 17 cm 
▪ kiinnitys käsin 
▪ lisäksi ohut tekokuitukangaskaistale huolittelee helman samettikaistaleen.
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