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1 Johdanto 

Vuonna 2013 uskonnontutkija Philip Tite tarkasteli Bulletin for the Study of Religion -

sivustolla julkaistussa artikkelissa uskonnollisen kuvaston esiintymistä arkisissa 

kulutustuotteissa. Tite nosti esille yhden erityisen tuoteryhmän: olutpullot ja niiden etiketit. 

Seattlessa asuva Tite oli kiinnittänyt huomiota uskonnollisen kuvaston ja myyttisten 

hahmojen runsauteen paikallisten panimojen nimissä, olutpullojen etiketeissä ja brändien 

logoissa ja pohtii artikkelissa muun muassa sitä, miten kuluttajat tulkitsevat ja käyttävät 

etikettien kuvastoa, minkälaisia konnotaatioita ne herättävät ja miten erilaiset tunteet ja 

mielikuvat nivoutuvat osaksi sitä sosiaalista todellisuutta, laajempaa kulttuurista kontekstia ja 

niitä vuorovaikutuksellisia tilanteita, joissa tuotetta käytetään.1 Tämä tutkielma sai alkunsa 

hyvin samankaltaisista pohdinnoista kuin ne, joita Tite avaa kirjoittamassaan artikkelissa. 

Oma mielenkiintoni on kohdistunut kuitenkin toiseen arkipäiväiseen uskonnollisen kuvan 

kontekstiin. Vaatekaupoissa, tyyliblogeissa, musiikkivideoissa, kaduilla ja muotilehtien 

sivuilla uskonnollisen kuvan voi löytää vaikkapa koruna korvalehdellä, painettuna t-paitaan 

tai kirjottuna huiviin. Massamuotia myyvässä ketjuliikkeessä myydään muovisia Buddha -

riipuksia ja valkoisilla minimalistisilla risteillä koristeltuja mustia legginsejä. Suomalainen 

pop-tähti poseeraa levyn kannessa valkoisessa topissa, jonka etupuolella on rivissä risti, 

Daavidin tähti ja puolikuu.2 

Erilaisilla uskonnollisilla kuvilla koristellut vaatteet eivät ole jääneet huomaamatta 

myöskään journalisteilta tai uskonnollisilta auktoriteeteilta; Vuonna 2001 The New York 

Times -lehdessä ilmestyneessä artikkelissa julistettiin, että uskonnollista kuvastoa sisältäviin 

vaatteisiin pukeutuvat yhtälailla ”rap-muusikot, rock-tähdet ja urheilijat, mallit ja Hollywood 

mogulit – vakaumuksesta riippumatta”.3 Yhdeksän vuotta myöhemmin kanadalaisen Edmont 

Journal -lehden artikkelissa Religious icons a hit in pop culture; Fashionable self-expression 

or symbols of faithful todettiin että ”tapa sisällyttää uskonnollisia tai spirituaalisia symboleita 

koruihin on tullut käytännöksi niin pienemmille markkinoille suunnittelevien kuin 

kaupallisempien massoja liikuttavien brändien keskuudessa”. Artikkeliin oli lisäksi pyydetty 

Bostonin yliopiston uskontotieteen professori Stephen Protheron näkemystä siihen, miksi 

uskonnollinen kuvasto näyttäisi sitkeästi pysyttelevän osana ihmisten asuja, vaikka muuten 

julkiset uskonnolliset ilmaisut moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa vähentyvät.4 Iso-

                                                
1 Tite 2015. 
2 Antti Tuisku esiintyy paidassa En kommentoi -albuminsa kannessa.   
3 La Ferla 2001. 
4 Magsaysay 2010.  
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Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa useat laajalevikkiset lehdet uutisoivat vuonna 2013 

Canterburyn arkkipiispan huolestuneen ristin muuttumisesta uskonnollisesta symbolista 

pinnalliseksi muoti-ilmiöksi ja paria vuotta aikaisemmin intialaiset mielenosoittajat polttivat 

Australian lippuja sen jälkeen kun mallit olivat astelleet lavalle Australian muotiviikoilla 

bikineissä, joita koristi hindujumalatar Lakshmin kuva.5 

Toisinaan uskonnollinen kuva vaatteessa tai osana asua onkin herättänyt julkisesti 

purkautunutta voimakasta kritiikkiä; kysymyksiä pukeutujan tarkoitusperistä, syytöksiä 

uskonnollisen kuvan merkityksen tai uskonnollisen yhteisön vähättelystä ja kulttuurisesta 

omimisesta.6 Sivusta seuraajana on toisinaan tuntunut siltä, että ristiriidan osapuolet ovat 

puhuneet keskenään eri kieltä, eivätkä ole pystyneet tavoittamaan sitä merkitysten maailmaa, 

johon toisen kokemukset uskonnollisesta kuvasta ja uskonnollisen kuvan sisältävästä 

vaatteesta perustuvat. Olen tässä tutkielmassa halunnut paneutua tähän uskonnollisen kuvan 

sisältävään vaatteeseen liittyvään merkitysten moninaisuuteen ja teoreettisten näkökulmien ja 

aikaisemman tutkimuksen avulla tuomaan selkeyttä niihin merkityksiin, joita uskonnollisen 

kuvan sisältävä vaate saa pukeutujan käytössä.   

1.1 Tutkimuskysymykset ja keskeiset käsitteet 

Tässä tutkimuksessa määrittelen uskonnollisen kuvan tai kuvaston sellaisiksi uskonnollisen 

idean, suhteen, kokemuksen tai kertomuksen visuaalisiksi representaatioiksi, joilla on 

vakiintuneita merkityksiä ja/tai käyttötapoja jonkin uskonnollisen yhteisön, perinteen tai 

instituution käytössä. Näkemykseni uskonnollisesta kuvasta ei kuitenkaan ole puhtaasti 

semioottinen, vaikka lainaankin käsitteitä semiotiikasta. Kuva ei ole ainoastaan 

kommunikaation väline; Kuvan nivoutuessa osaksi inhimillistä todellisuutta ja ihmisten 

heijastaessa siihen merkityksiä ja tunteita, se voi asettua suhteessa ihmisiin toimijan tavoin. 

Ihmiset siis toisaalta tekevät uskonnollisilla kuvilla asioita ja toisaalta uskonnolliset kuvat 

”tekevät” asioita ihmisille.7 Kuvaan on siis historiallisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti liitetty 

merkityksiä, jotka liittyvät johonkin uskontoon. Uskonnoilla tarkoitan tämän tutkimuksen 

puitteissa toimintaa ja ajattelua, jotka kohdistuvat, ilmaisevat, rakentavat ja tuovat 

käsiteltäväksi henkilökohtaisia tai jaettuja näkemyksiä ja kokemuksia jostakin joka on 

enemmän kuin luonnollinen ja fyysinen todellisuus.8  

                                                
5 Woolnough 2011; Walker 2013; Philips 2013; Grundy 2013. 
6 Esim. Woolnough 2011; Shields 2010. Kulttuurisesta omimisesta katso Ashley & Plesch 2002, 1–15.  
7 Morgan 2018, 45–68; Riis & Woodhead 2010, 7 
8 Orsi 2005, 73–74. 
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Tutkimuksen aineisto koostuu internetin keskustelualustoilta kootuista kommenteista, 

joissa pukeutujat reflektoivat suhdettaan käyttämäänsä uskonnollisen kuvan sisältävään 

vaatteeseen. Pukeutujan on siten täytynyt tunnistaa kuva uskonnolliseksi symboliksi ja 

analyysin ulkopuolelle on jäänyt ne käyttötavat, joissa pukeutuja ei ole tunnistanut lainkaan 

yhteyttä kuvan ja uskonnon välillä. Vaatteella tarkoitan tämän tutkielman kontekstissa niitä 

aineellisia elementtejä, joita pukeutujat asettavat tai liittävät kehoonsa. Vaate voi olla 

esimerkiksi takki, koru, päähine tai sukat. Vaatteet asettuvat osaksi ulkoasua eli sitä 

kokonaiskuvaa, joka muodostuu ihmisestä visuaalisesti havaittavista elementeistä. Tämän 

tutkielman yhteydessä ulkoasusta puhuttaessa tarkoitan siten sitä kokonaisuutta, jonka 

muodostavat vaatteiden ohella muun muassa meikki, kampaus, ryhti, elekieli, tatuoinnit ja 

lävistykset. Termiä asu käytän viitatessani nimenomaan vaatteiden muodostamaan 

kokonaisuuteen.9  

Olen halunnut suunnata huomion siihen, mikä motivoi pukeutujaa valitsemaan 

uskonnollisen kuvan osaksi asua silloin, kun uskonnollinen yhteisö, instituutio tai dogma 

eivät edellytä kyseiseen vaatteeseen pukeutumista tai valinnan tekemistä. Tässä tutkielmassa 

olen halunnut paneutua siihen, minkä lisän erilaiset uskonnolliset kuvat tuovat asuun 

pukeutujan näkökulmasta. Olen kiinnostunut siitä, miksi uskonnollista kuvastoa sisältäviin 

vaatteisiin halutaan pukeutua ja minkälaiset merkityksellistämiset ohjaavat tällaisen vaatteen 

valintaa osaksi asua. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät sellaiset vaatteet kuten juutalaiset kipat 

tai islamin hijabit, vaikka ne voivatkin sisältää esimerkiksi kirjailtuja uskonnollisia kuvia ja 

pukeutujat liittävät myös näihin vaatteisiin moninaisia merkityksiä ja käyttötapoja, jotka eivät 

ole uskonnollisen yhteisön, instituution tai dogman määrittämiä. Nämä vaatteet ovat kuitenkin 

jo itsessään lukuisilla kulttuurisilla ja uskonnollisilla merkityksillä ladattuja symboleita ja 

niitä tuotetaan, myydään, ostetaan ja käytetään harvoin organisoituneen uskonnon 

merkitystenantojen ulkopuolella. Olen tämän tutkimuksen kontekstissa rajannut uskonnollista 

kuvastoa sisältäviksi vaatteiksi sellaisia vaatteita, jotka ilman uskonnollista kuvaa eivät viittaa 

organisoituneeseen uskontoon tai sen merkityksenantoihin. Rajaus tulee kenties 

ymmärrettävämmäksi, jos kuvittelee, että pukeutuja olisi voinut valita vastaavan vaatteen 

                                                
9 Kaiser 1998, 5. Käytännössä suurin osa aineiston pukeutujista kertovat suhteestaan joko uskonnollisen kuvan 

sisältävään riipukseen ja t-paitaan. Kaiserin määritelmän mukaisesti myös tatuoinnit voisi laskea tähän 

vaatteiden kategoriaan. Tässä tutkielmassa olen kuitenkin rajannut tatuointeja koskevat ilmaisut aineistosta pois, 

koska aineistoa kertyi riittävästi muita vaatteista koskevista kommenteista. Lisäksi tatuointeihin liittyy joitakin 

erityispiirteitä (pysyvyys) ja merkityksiä (mahdolliset kulttuuriset ennakkoluulot), joiden käsittely ei tämän 

tutkimuksen rajoissa ole mahdollista. Käytän jatkossa myös termiä pukeutuja, jolla pyrin korostamaan eletyn 

uskonnon näkökulman mukaisesti uskonnollisen kuvan sisältäviin vaatteisiin pukeutuvien kommentoijien 

toimijuutta. McGuire 2008, 12–14. Hijabiin liitetyistä merkityksistä, jotka nousevat organisoituneen uskonnon 

tai yhteisön virallisten merkityksenantojen reunoilla ja ulkopuolella ks.Tarlo 2010.  
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ilman uskonnollista kuvaa, eikä tämä vaate olisi sisältänyt kulttuurissa sosiaalisesti jaettuja 

uskonnolliseen instituutioon, yhteisöön tai dogmaan viittaavia merkityksiä. Esimerkiksi t-

paitaa tai riipusta valitessaan pukeutuja olisi voinut valita myös t-paidan tai riipuksen, jossa ei 

ole uskonnollista kuvaa.10  

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: Miten ja miksi uskonnollista kuvastoa sisältäviä 

vaatteita käytetään? Mitä uskonnollista kuvastoa sisältävien vaatteiden välityksellä tehdään? 

Minkä lisän uskonnollinen kuva tuo vaatteeseen ja/tai asuun? Miten uskonnollista kuvastoa 

sisältäviin vaatteisiin pukeutuvat tulkitsevat ja merkityksellistävät kantamaansa kuvastoa? 

Tutkimuskysymysten taustalla on oletus, että pukeutujilla on jokin syy siihen, miksi he ovat 

valinneet uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen sen sijaan että olisivat valinneet vaatteen, 

jossa ei ole uskonnollista kuvaa. Toinen keskeinen taustaoletukseni on, että puhuessaan näistä 

tuotteista ja reflektoidessaan omaa toimintaansa suhteessa niihin, pukeutujat antavat vihjeitä 

siitä, mikä tämä syy on. Syyt asuvalintojen takana voivat olla pukeutujalle itselleen ainakin 

osittain tiedostamattomia ja niiden sanoittaminen haastavaa. Analyysin tukena ovat kuitenkin 

teoreettiset viitekehykset sekä aikaisemman tutkimuksen näkökulmia, joihin tukeutuen teen 

päätelmiä myös näistä vaikeammin sanoitettavista syistä uskonnollista kuvastoa sisältävän 

vaatteen käytön taustalla.11 Tutkimuksen kolmas taustaoletus on, että fyysisiltä 

ominaisuuksiltaan erilaisten ja eri uskontojen kuvia sisältävien monenlaisten vaatteiden 

käytön taustalta on mahdollista löytää perimmäisiä yhteisiä nimittäjiä eli syitä käyttää 

kyseisiä tuotteita. Tutkimustehtävänä on näiden uskonnollista kuvastoa sisältävien vaatteiden 

käyttöä selittävien yhteisten nimittäjien hahmottaminen, kuvaaminen ja ymmärtäminen 

aineiston kontekstissa.  

Erilaisia merkityksenantoja huomioivasta kysymyksenasettelusta sekä 

teoriasidonnaisesta tutkimusotteesta (luku 5) johtuen tutkielma asettuu useiden eri 

tutkimustraditioiden leikkauspisteeseen. Kysymyksenasettelun taustalla vaikuttaa eletyn 

uskonnon tutkimuksen perinne, jonka tavoitteena on ohjata huomio uskonnon 

organisoituneiden muotojen lisäksi niihin yksilöille ja yhteisöille merkittäviin uskonnollisiin 

kokemuksiin ja tulkintoihin sekä siihen toimintaan, joka tapahtuu uskonnon institutionaalisten 

ja organisoitujen muotojen reunamilla tai ulkopuolella.12 Keskeistä on huomioida kaikki 

                                                
10 Tarkastelun ulkopuolelle jää myös vaatteet, joissa uskonnollinen symboliikka on tekstin muodossa. Kirjoitetut 

ja kuvalliset symboliset ilmaisut ovat kommunikaationa omanlaisiaan ja niiden tulkitsemisessa voidaan käyttää 

erilaisia teoreettisia näkökulmia. Katso esim. Fornäs 1998.  
11 Pukeutumiseen liittyvistä monista tiedostetuista ja tiedostamattomista syistä katso esim. Koskennurmi-Sivonen 

2012, 5–14. 
12 Myös kansanomainen uskonto (esim. Utriainen 2017). 
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toiminta, myös arkinen ja tavallinen, jonka yhteydessä ihmiset rakentavat uskonnollisen 

osaksi elämäänsä.13 Neljäs taustaoletus nousee tästä tutkimustraditiosta. Näkökulman 

mukaisesti oletan, etteivät ulkopuolisen silmiin epäloogiseltakaan näyttävät kuvalliset 

sekamelskat ole sitä yleensä käyttäjilleen, vaan ne nivoutuvat mielekkäällä tavalla osaksi 

yksilön symbolista toimintaa. Uskonnollisia kuvia osana asuaan luovastikin käyttävät 

pukeutujat kokevat näiden toimivan heidän omassa merkitysten ja kokemusten maailmassa.14 

Tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ymmärtääkseni olen tutustunut uskonnollisen 

symbolin merkitystä, uskonnon ja populaarikulttuurin suhdetta sekä uskonnon materiaalista ja 

visuaalista ulottuvuutta käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimukseen.15 Näistä analyysin 

kannalta keskeisiä ovat olleet David Morganin uskontojen visuaalista kulttuuria käsittelevät 

teokset sekä Ole Riisin ja Linda Woodheadin teos A Sociology of Religious Emotion (2011). 

Morgan, Riis ja Woodhead kuvaavat muun muassa sitä, miten uskonnon symboliset ja 

materiaaliset muodot voivat nivoutua osaksi ihmisten elettyjä uskontoja sekä sitä, minkälaisia 

merkityksiä ja käyttötapoja uskonnollinen symboli voi saada kun se on ajautunut etäälle sen 

institutionaalisista ja traditionaalisista uskonnollisista käyttöyhteyksistä.  

En olekaan rajoittanut näkökulmaani vain niihin tapoihin käyttää uskonnollista 

kuvastoa sisältävää vaatetta, jotka nivoutuvat osaksi uskonnollista ja uskonnolliseen 

elämänpiiriin suuntaavaa toimintaa. Kokonaisvaltaisempi näkökulma on edellyttänyt myös 

ymmärrystä siitä, miten vaate uskonnollisen kuvan kontekstina ja symbolisen toiminnan 

areenana mahdollistaa pukeutujalle. Tukeudun erityisesti Susan B. Kaiserin tapaan käyttää 

symbolisen vuorovaikutuksen näkökulmaa ja käyn pääpiirteittäin läpi niitä psykologisia, 

sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja, joiden yhteydessä pukeutujat tekevät vaatteita koskevia 

valintoja ja joissa vaate tulee ymmärrettäväksi sekä kulttuurisena että henkilökohtaisena 

symbolina.16  

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Monet uskonnolliset yhteisöt ja perinteet vaikuttavat epäsuoraan tai suoraan siihen, miten sen 

jäsenet katsovat voivansa pukeutua ja miten erilaisia vaatteita tulisi käyttää tai tulkita. Lynne 

Hume esittelee teoksessa The Relgious Life of Dress (2013) sekä organisoitujen että 

yksilöllisempien uskonnollisten elämäntapojen pukeutumiskäytäntöjä. Hume tarkastelee 

                                                
13 McGuire 2008, 12; Ammerman 2006, 5. 
14 McGuire 2008, 195; Riis & Woodhead 2011, 40–41. 
15 Populaarikulttuurilla tarkoitan artefakteja, ideoita ja toimintatapoja, jotka ovat tai ovat olleet yleisiä, suosittuja 

ja laajalle levinneitä jossakin kulttuurissa. Dutton 2014, 481. 
16 Kaiser 1998. 
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teoksessa muun muassa sitä, miten eri uskontoperinteiden keskeiset pukeutumiskäytännöt 

vaikuttavat pukeutujiin. Painopiste Humen teoksessa on vaatteeseen liittyvissä 

aistikokemuksissa eli siinä, miten esimerkiksi vaatteen väri, materiaali, tuoksu ja ääni 

nivoutuvat osaksi pukeutujan uskonnollista elämää ja kokemusta.17 

 Toisaalta pukeutumista säätelemällä etenkin monet konservatiiviset, puhdasta oppia 

korostavat uskonnolliset yhteisöt kontrolloivat yhteisön jäsenten paikkaa ja mukautumista 

yhteisön normeihin. Tällaisia traditionaalisia uskonnolliseen elämäntapaan nivoutuvia 

pukeutumiskäytäntöjä ja erityisesti vaatteen sosiaaliseen identiteettiin liittyviä symbolisia 

tehtäviä on käsitelty tutkimuksessa runsaasti. Paljon viitattuja ovat esimerkiksi Beth 

Graybillin ja Linda Arthurin tutkimukset asun funktioista konservatiivisissa 

mennoniittayhteisöissä. Tutkimuksissaan Graybill ja Arthur kuvaavat, miten 

mennoniittayhteisöissä yhtenäinen naisen asu vahvistaa ja visualisoi yhteisön arvoja, mutta 

osoittavat lisäksi, että konservatiivinen asu on naisille merkittävä identiteetin rakentamisen 

väline, jonka yhteydessä naiset symbolisesti hyväksyvät yhteisön uskonnollisen 

arvomaailman osaksi minuuttaan.18 

Kulttuurintutkija ja uskontotieteilijä Terhi Utriainen on käsitellyt teoksessaan Alaston 

ja puettu: ruumiin ja uskonnon ääret (2006) ihmiskehon, identiteetin, asun sekä 

pukeutumisen ja alastomuuden teemoja uskonnon kontekstissa. Utriainen tarkastelee sekä 

konkreettista asua että asuun liittyviä metaforia ja kuvaa, miten sosiaalinen todellisuus ja 

uskontojen maailmat rakentuvat yhteydessä niihin. Utriaisen moniulotteinen tapa lähestyä 

pukeutumisen käytäntöjä uskonnon kontekstissa rakentuu psykologian, antropologian, 

psykoanalyysin ja taiteen tutkimuksen lähtökohdista. Teoksen keskiössä on erityisesti yksilön 

identiteetin hauraus ja keskeneräisyys ja elämän arvaamattomuus. Asu näyttäytyykin 

erityisesti sen suojaavien funktioiden kautta sekä välineenä, jonka avustuksella pukeutujan 

minä rajautuu suhteessa ja toisaalta ulottuu yhteisöihin, kulttuureihin ja ympäröivään 

maailmaan. Myös uskonto ja jumala näyttäytyvät Utriaisen valitsemissa teksteissä pukevina ja 

riisuvina, asun kaltaisia funktioita saavina metaforien kautta.19  

Asun yhteydessä voidaan käydä myös symbolisia neuvotteluja identiteettien, 

merkitysverkostojen, kulttuuriperinteiden ja arvokäsitysten välillä. Tällaisissa neuvotteluja 

kuvaavissa tutkimuksissa on käsitelty muun muassa sitä, miten länsimainen kulttuuri ja 

                                                
17 Hume 2013. 
18 Arthur & Graybill, 9–29; Dutton 2015, 247; Hume 2013, 50 
19 Utriainen 2006. Utriaisen käyttämä käsite identiteetti tulee hyvin lähelle tässä tutkimuksessa käyttämääni 

minän käsitettä. 
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erityisesti kaupallisuus ja individualistiset pyrkimykset, ovat vaikuttaneet perinteiseen 

sosiaalista identiteettiä ilmaisevaan uskonnolliseen asuun tai pukeutumiskäytäntöön ja miten 

pukeutujat neuvottelevat ja kommunikoivat ristiriitaisia identiteettejä asun kontekstissa. Asun 

kontekstissa voidaan esimerkiksi perinteisiä ja moderneja symbolisia ilmaisuja rinnakkain 

asettamalla ottaa kantaa siihen, mitä tarkoittaa olla jonkin uskonnon edustaja tietyssä ajassa ja 

kulttuurisessa kontekstissa. Tällaisia neuvotteluja kuvaavat muun muassa Emma Tarlon 

etnografinen tutkimus Lontoossa asuvien nuorten musliminaisten suhteesta hijabiin, Eric 

Silvermanin juutalaista asua käsittelevä teos A Cultural History of Jewish Dress (2013) sekä 

monet modest fashion -kulttuuria käsittelevät tutkimukset.20 

Kiinnostus uskonnollisten ideoiden ja kuvastojen käyttöön uskonnollisten perinteiden, 

instituutioiden ja yhteisöjen vakiintuneiden käytäntöjen ja merkityksenantojen ulkopuolella ja 

rajapinnoilla on ollut kasvussa. Markkinat ja populaarikulttuuri tuottavat ja käyttävät 

kasvavissa määrin tuotteissaan kuvastoja ja ideoita, jotka toimivat samalla kentällä kuin 

uskontojen perinteiset kuvastot ja ideat.21 Uskonnollisen kuvaston ja muodin sekä populaarien 

pukeutumiskäytäntöjen suhdetta ovat tarkastelleet muun muassa Edward Dutton ja James 

Mark Shields. Dutton on tutkinut nuorten kristittyjen opiskelijoiden asuissa esiintyviä 

uskonnollisia symbolisia ilmaisuja.22 Shields käsittelee artikkelissa Sexuality, Blasphemy, and 

Iconoclasm in the Media Age. The Strange Case of the Buddha Bikini buddhalaisen kuvaston 

päätymistä pukeutumisartefakteihin ja näiden tuotteiden aiheuttamaa keskustelua.23  

Perinteisen uskonnollisen asusteen uusia käyttötapoja ovat tutkineet Diego Rinallo, 

Stefania Borghini, Gary Bamossy ja Robert V. Kozinets, jotka tarkastelivat katolilaiselle 

rukousnauhalle annettuja merkityksiä ja sen käyttötapoja sen jälkeen kun rukousnauhan 

käytöstä asusteena oli tullut kansainvälinen trendi-ilmiö. Tutkijat löysivät kolme 

tulkintakehystä, jossa rukousnauhaa symbolina merkityksellistettiin. Osalle pukeutujista 

rukousnauha oli yksinomaan uskonnollinen symboli, joka sai merkityksen suhteesta 

katoliseen perinteeseen. Pukeutujat, joille rukousnauhaan liittyvät merkitykset nousivat 

yksinomaan populaarikulttuurista ja muotikuvastoista, yhdistivät rukousnauhan 

trendikkyyteen, seksikkyyteen, näyttävyyteen ja erottautumiseen. Kolmantena 

                                                
20 Tarlo 2012, 17; Lewis 2013; 2015; Gökariksel & Secor 2015; Michelman 1999; Silverman 2013; Dutton 2015, 

246–60. 
21 Ks. esim. Lyden 2009; Lynch 2007; Santana & Erickson 2008; Forbes & Mahan 2005; Chidester 2005. 

Vuonna 2015 ilmestyneessä teoksessa The Routledge Companion to Religion and Popular Culture (toim. Lyden 

& Mazur) muoti yhtenä uskonnollisten symbolisten ilmaisujen areenana sai oman alalukunsa. Aikaisemmassa 

kirjallisuudessa vaatteisiin ja muotiin liittyvien uskonnollisten ideoiden ja kuvastojen käsittely on jäänyt 

vähäiseksi.  
22 Dutton 2005. 
23 Shields 2010. 
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pukeutujaryhmänä erottuivat ne, jotka kokivat, että rukousnauhan välityksellä oli mahdollista 

ilmentää sekä uskonnollista identiteettiä, että ottaa osaa pinnalla olevaan muoti-ilmiöön. 

Rukousnauhaan liittyi näiden pukeutujien ajattelussa ja kokemusmaailmassa sekä uskonnon 

että muodin merkitysverkostosta nousevia merkityksiä.24  

Vuonna 2017 ilmestyneessä uskontotieteen pro gradu -tutkielmassa Pukeutuminen, 

tyyli ja uskonnolliset symbolit identiteetin ilmentäjinä Rosanne Korsbäck tutki kuuden 22–28-

vuotiaan suomalaisnuoren uskonnollisten symbolien käyttöä osana pukeutumista. 

Teemahaastatteluin toteutettu tutkimus lähestyi uskonnollisten symbolien käyttöä 

pukeutumisessa identiteetin käsitteen kautta. Tutkimuksessaan Korsbäck toteaa, että 

uskonnolliset symbolit kuvastavat nuorten mukaan heidän identiteetin uskonnollista 

ulottuvuutta. Toisaalta uskonnollisten symbolien välityksellä kerrottiin osoitettavan 

uskonnollisen identiteetin lisäksi kuulumista tiettyyn makuyhteisöön sekä avoimuutta muita 

uskontoja ja kulttuureja kohtaan.25  

Tässä tutkielmassa näkökulma uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen on 

symbolinen. Tarkastelen sitä, millaisia merkityksiä vaatteisiin liitetään ja miten nämä 

merkitykset motivoivat pukeutujia valitsemaan ylleen käyttämänsä vaatteen ja ohjaavat 

tehtäviä joita vaate saa pukeutujan käytössä. Tarkastelen sitä, miten erilaisia aineistosta 

nousevia tehtäviä voidaan ymmärtää toisaalta vaatteiden välityksellä tapahtuvan symbolisen 

vuorovaikutuksen näkökulmasta ja toisaalta osana sellaisia symbolisen toiminnan muotoja, 

joissa keskeistä ei ole vaatteen kommunikatiivisuus. Luvussa 2 tarkastelen sitä, mitä tarkoittaa 

kun uskonnollisesta kuvasta puhutaan symbolina ja miten uskonnolliset kuvat nivoutuvat 

osaksi ihmisten symbolista toimintaa. Luvussa 2.1 keskityn ihmisten symboliseen toimintaan 

uskonnon kehyksissä kehyksissä ja 2.2 siihen, miten uskonnollista symbolia tulisi ymmärtää 

kun se esiintyy irrallaan alkuperäisistä uskonnollisista yhteyksistään ja käyttötavoistaan. 

Luvissa 3 ja 3.1 tarkastelen pukeutumista symbolisena toimintana. Luvussa 3.2 otan mukaan 

Susan B. Kaiseria mukaillen kontekstuaalisen näkökulman eli tarkastelen sitä, miten 

vaatteisiin liitetään merkityksiä kulttuurisena toimintana. Luvussa 3.3 siirrän huomion 

uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen. Ennen varsinaista analyysia esittelen luvussa 4 

ja sitä seuraavissa alaluvuissa tutkimuksen aineiston ja analyysimenetelmän. 

                                                
24 Rinallo et al. 2013.  
25 Korsbäck 2017. 
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2 Uskonnollisen kuvan symboliset tehtävät 
Kuvallisuus on keskeinen osa lukuisia uskontoperinteitä. Kielen symbolien ohella visuaaliset 

symbolit ovat välineitä, joilla ihmiset tuottavat ja kokevat uskonnollisen maailmansa. 

Uskonnon kuvat voivat tuoda läsnä olevaksi, aistein havaittavaksi ja käsiteltävään muotoon 

uskonnon keskeisiä abstrakteja elementtejä kuten ideoita, yliluonnollisia toimijoita, 

kertomuksia ja suhteita sekä ihmisten että ihmisten ja transsendenssien toimijoiden välillä. 

Monenlaiset patsaat, ikonit tai esimerkiksi rakennuksia, kirjoja ja rituaaleissa käytettäviä 

esineitä koristavat kuvat ja symbolit rajaavat asioita uskonnon piiriin kuuluvaksi ja tekevät 

uskonnon osaksi todellisuutta niille, jotka osaavat liittää niihin uskonnon merkityksiä. Näiden 

merkitysten eli erilaisten ideoiden, uskomusten, kertomusten ja suhteiden lisäksi 

uskonnollinen kuva voi herättää, hillitä ja kommunikoida lukuisan kirjon erilaisia tunteita, 

jotka voivat olla enemmän tai vähemmän tiedostettuja, sosiaalisesti jaettuja tai 

henkilökohtaisia.26  

Semioottisessa mielessä uskonnolliset kuvat ovat symbolisia eli kohdettaan 

sopimuksenvaraisesti edustavia ja toisinaan myös ikonisia, kohdettaan muistuttavia merkkejä. 

Myös näennäisesti ikoniset merkit, kuten uskonnon perustajaa esittävät maalaukset, ovat 

katsojilleen kuitenkin yleensä symboleita, koska niihin on vakiintunut ja niihin opitaan 

sosiaalisesti liittämään monenlaisia denotaation ylittäviä konnotaatioita. Denotaatio viittaa 

merkin ensisijaiseen ja ilmeiseen merkitykseen kuten henkilöön, jota kuva esittää. 

Konnotaatioilla taas tarkoitetaan denotaation herättämiä elämyksellisiä prosesseja eli sitä 

tunteiden, kokemusten, kertomusten, muistojen, käsitteiden, ideoiden ja kuvien verkostoa, 

jonka kuva aktivoi.27  

Symbolit, denotaatiot ja niiden kulttuuriset ja henkilökohtaiset konnotaatiot 

kietoutuvat toisiinsa ihmismielissä ja sosiaalisessa todellisuudessa. Yhdessä ne muodostavat 

verkostoja käsitteiden, esineiden, ihmisten, tapahtumien, aikojen ja paikkojen välille. 

Symboleihin sisältyy paitsi henkilökohtaisia, myös ihmisille yhteisiä merkityksiä, jotka 

syntyvät ja elävät kulttuureissa ja yhteisöissä. Näiden merkitysverkostojen yhteydessä ihmiset 

ajattelevat, tulkitsevat, tuntevat, ymmärtävät, kommunikoivat, toimivat ja sovittavat yhteen 

toimintaansa. Juuri symbolinen toiminta saa ihmiset tuntemaan, että he elävät sosiaalisessa 

maailmassa muiden ihmisten kanssa. Merkitysverkostot ovat aina jossain määrin joustavia ja 

muutoksen tilassa, samojen kulttuurien sisälläkin symbolit saavat hyvin erilaisia merkityksiä 

ja symbolien merkityksistä käydään jatkuvasti neuvotteluja yksilöiden, yhteisöjen ja 

                                                
26 Morgan 2018, 47–48; Morgan 2014, 486–487; 495; Morgan 1999, 4–12. 
27 Danesi 1998, 15–29.  
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traditioiden välillä. Merkitysten ja niiden muodostamien verkostojen on kuitenkin oltava 

riittävällä tavalla yhdenmukaisia, jotta sen yhteydessä elävät voivat ymmärtää toisiaan ja 

yhteistoiminta olisi mahdollista.28  

Uskontojen merkitysverkostoille on ominaista, että niiden elementit viittaavat ja 

niiden yhteydessä ilmaistaan, tuotetaan ja toimitaan suhteessa henkilökohtaisiin tai jaettuihin 

näkemyksiin ja kokemuksiin luonnollisen ja fyysinen todellisuuden rajoituksia pakeneviin, 

ihmisten elämää ja todellisuutta järjestäviin kohteisiin; perimmäiseen järjestykseen ja usein 

myös toimijoihin, jotka ovat yliluonnollisia tai jotka ovat jollakin tapaa jotain muuta tai 

enemmän kuin arkisen sosiaalisen todellisuuden toimijat. Uskonnot ovat erityisesti 

yhtenäiskulttuureissa muodostaneet suhteellisen yhdenmukaisia ja kokonaisvaltaisia, 

yksilöiden ja yhteisöjen elämää järjestäviä merkitysverkostoja, joissa kuvien, merkitysten, 

oppien, tunteiden, tarinoiden ja muiden merkityksellisten elementtien keskinäiset suhteet ovat 

olleet suhteellisen vakaita. Merkitysverkostot ovat kuitenkin avautuneet erilaisille tulkinnoille 

enenevissä määrin ja myös uskontojen symboliset ilmaisut ovat aiempaa vapaampia uusille 

merkityksenannoille ja konteksteille. Tämän päivän yhteiskunnissa toimii usein lukuisia 

rinnakkaisia uskonnollisia merkitysverkostoja ja toisaalta yksilöiden uskonnolliset 

merkitysverkostot koostuvat enenevissä määrin eri lähteistä kootuista elementeistä.29  

Uskonnolliseksi voidaan kutsua sellaista kuvaa, joka kulttuurissa viittaa ja saa 

merkityksensä suhteestaan edellä kuvatun kaltaiseen uskonnon merkitysverkostoon. Kuvan 

merkitys ja kyky tuottaa konnotaatioita uskonnon merkitysverkostossa uusinnettaan tai 

neuvotellaan uudestaan kulttuurin auktoriteettien toimesta, sosiaalisesti ja henkilökohtaisesti 

osana traditiota, rituaaleja ja arkisissa tavoissa ja toiminnassa.30 Jotkut uskonnolliset kuvat 

saavat näissä prosesseissa erityisen statuksen; Kun kuvan yhteydessä koetaan erityisiä 

tunteita, ja siihen liitetään ajatuksia ja toimintaa, joissa yliluonnollinen tulee läsnä olevaksi, se 

saatetaan asettaa symbolisesti erilleen siitä, mikä on arkista, luonnollista, maallista ja 

tavanomaista. Tällainen kuva on erityinen ja arvovaltainen, koska se viittaa tai jopa pitää 

sisällään sen tai osan siitä, mikä on uskonnon merkitysverkostossa arvovaltaista ja erityistä. 

Tekemällä läsnä olevaksi ja viittaamalla siihen, mikä on uskonnon merkitysverkostossa 

erityistä tai arvovaltaista, kuva saa voimaa liikuttaa sen statuksen tunnistavien tunteita, 

motivoida ja suunnata toimintaa.31  

                                                
28 Fornäs 1995, 134; Orsi 59–60; Morgan 1999, 9.  
29 Asad 2008 (1993), 110–123; Riis & Woodhead 2010, 193–194. 
30 Morgan 2007, 71–73; Riis & Woodhead 2010, 121. 
31 Morgan 2018, 90–96; Lynch 2007, 138. 
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Konnotaation syntymiseen uskonnon merkitysverkostossa voivat vaikuttaa paitsi se, 

mitä merkityksiä kuva on historian saatossa saanut, myös esimerkiksi kuvan tekijän intentiot, 

kuvaan kohdistuva toiminta ja kuvan suhde ympäristöön, johon se on sijoitettu ja jossa sitä 

tulkitaan.32 Esimerkiksi rippilahjaksi saadussa riipuksessa roikkuva kultainen risti voidaan 

kokea uskonnollisena kuvana selkeämmin kuin massamuotia myyvästä liikkeestä ostettu 

muovista valmistettu ristiriipus. Näin materiaaliin kulttuurissa liitetyt merkitykset, 

ristiriipuksen kulttuurin historiallisessa jatkumossa sukupolvilta toisille siirretyt merkitykset 

ja elämäkerrallinen konteksti, jossa kuva on saatu, voivat ikään kuin kanavoida uskonnollisia 

merkityksiä kuvaan.  

2.1 Uskonnollinen kuva osana elettyä uskontoa 

Uskonnolliset kuvat nivoutuvat niiden yhteydessä elävien ihmisten mieliin ja kehollisiin 

käytäntöihin, tulevat osaksi ajattelua ja toimintaa. Elettyä uskontoa tutkimalla voidaan tehdä 

näkyväksi erityisesti arkiseen elinpiiriin liittyviä sekä yksilön omaa luovuutta ja auktoriteettia 

hyödyntäviä ajattelun ja toiminnan muotoja, joihin uskonnon kuvat nivoutuvat.33 Yksilöiden 

ja yhteisöjen elettyjen uskontojen konkreettiset käytännöt, tulkinnat ja kokemukset voivat 

liittyä läheisesti institutionaaliseen uskontoon, mutta näkökulma huomio, että myös niin 

kutsutut epäviralliset sisällöt voivat olla uskonnolliselle yksilölle tai yhteisölle 

merkityksellisiä tai jopa merkityksellisempiä. Tärkeää eletyn uskonnon käytännöissä on, että 

valittu toimintatapa, symboli, uskomus, tulkinta ja niiden kokonaisuus tuottaa toivotun 

tuloksen kuten esimerkiksi oikeanlaisen muutoksen tunnetilassa.34  

Tutkimuksessa keskittyminen uskonnon institutionaalisiin ja virallisiin muotoihin on 

usein tarkoittanut huomion suuntaamista uskonnon immateriaaliseen sisältöön; oppeihin, 

totuusväittämiin ja uskomuksiin ja niiden merkityksiin ihmisille. Uskonnolliset elämäntavat 

kuitenkin syntyvät ja niitä pidetään yllä kulloisenkin kulttuurin materiaalisissa kehyksissä ja 

suhteessa niihin. Kehollisuus, konkreettinen toiminta, erilaiset materiaaliset muodot ja niiden 

välityksellä saavutetut kokemukset ovat keskeistä rakennusainesta, joilla uskonto tulee 

todeksi sen yhteydessä eläville ihmisille ja joiden yhteydessä ihmiset liittyvät toisiinsa ja 

osaksi sosiaalista todellisuutta.35 Osoittamalla sitä, miten asiat ja toimijat ovat suhteessa 

toisiinsa, jäsentämällä aikaa ja tuottamalla merkityksellisiä kokemuksia, uskonnolliset kuvat 

osana elettyä uskontoa jäsentävät, rajaavat ja laajentavat ihmisten ymmärrystä todellisuudesta 

                                                
32 Morgan 2018; 51. Morgan 2005, 55. 
33 McGuire 2008; Whitehouse 2000; Morgan 2005. 
34 McGuire 2008, 186–210; McGuire 2008, 185; Ammerman 2013, 6. 
35 Morgan 2014, 486–495; McDannell 1995, 25; Ammerman 2013, 20; Morgan 1999, 9-17. 
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ja minän paikasta siinä. Kuvien yhteydessä yksilöt voivat kokea ja ymmärtää oman paikkansa 

sosiaalisten suhteiden verkostossa, joka uskonnon kontekstissa voi ulottua myös aistein 

havaittavan todellisuuden ylittäviin suhteisiin.36  

Kuvaan ja sen osiin historian saatossa nivoutuneet opilliset näkemykset, kulttuuriset 

käytännöt, sosiaalisesti opittu toiminta ja toistuvat tavat, joissa kuvan merkitys uusinnetaan 

antavat kuville erilaisia käyttötapoja. Uskonnollinen kuva symbolisena esineenä voi olla 

osallisena muun muassa erilaisten tulkintojen, tunteiden ja kokemusten tuottamisessa ja 

välittämisessä sekä identiteettien, sitoumusten ja tarkoitusperien ilmaisemisessa ja 

lujittamisessa.37 Kuvan tehtävät myös nivoutuvat usein toisiinsa ja yleensä ainakin kaksi 

tehtävää aktivoituu samanaikaisesti.38 Uskonnollinen kuva voi esimerkiksi jäsentää aikaa ja 

paikkaa muun muassa uskonnollisissa rituaaleissa, joissa kuvat voivat konnotaatioiden kuten 

uskonnon merkitysverkostossa koettujen ja tulkittujen voimakkaiden tunteiden välityksellä 

suunnatta ja keskittää katsojansa huomion ja siten rajata paikan, tilan tai tapahtuman 

uskonnon piiriin kuuluvaksi. Uskonnollisten kuvien välityksellä voidaan myös rakentaa ja 

ylläpitää uskovan tai uskonnollisen yhteisön identiteettiä kannattelevia sekä menneisyyttä, 

nykyisyyttä ja tulevaa jäsentäviä muistoja ja kertomuksia. Herättämällä mielikuvia, jotka 

liittyvät esimerkiksi uskonnollisen yhteisön syntyhetkiin menneisyys ja nykyisyys nivoutuvat 

yhteen. Aika voi jäsentyä merkityksellisten kertomusten kautta ja antaa tulkintakehykset, 

joissa nykyhetken kokemuksia tulkitaan.39 

Uskonnolliset kuvat uskonnon merkitysverkoston keskeisten symbolien ja niihin 

nivoutuneiden kertomusten, uskomusten, suhteiden ja arvojen visuaalisina representaatioina 

voivat välillisesti tuottaa kokemuksen jaetusta todellisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön. 

Uskonnolliset ja muut kuvitellut yhteisöt kuten kansat ja kansallisvaltiot tarvitsevat tunteita 

herättäviä ja ihmisiä liikuttavia symboleita ja niiden visuaalisia representaatioita. Jo lukuisissa 

klassikoiksi muodostuneissa uskontososiologisissa teorioissa on esitetty, että keskeisten 

symbolien ja niiden yhteydessä koettujen kollektiivisten tunteiden välityksellä uskonnollinen 

yhteisö tuottaa itsensä. Symbolien välityksellä ja yhteydessä yksilö voi kokea osallisuutta 

merkitysverkostosta, joka ylittää olemalla jotain suurempaa, pysyvämpää ja erityisempää, 

välittömän ympäröivän todellisuuden ja jonka yhteydessä todellisuutta vastavuoroisesti 

tulkitaan. Symbolin yhteydessä syntyvät tunnereaktiot ovat erityisen vaikuttavia ja autenttisen 

                                                
36 Csikszentmihalyi 1993, 20–29; Morgan 2005, 55–74; Riis & Woodhead 2010, 8; Orsi 2005. 
37 Morgan 1999; Riis & Woodhead 2010, 99. 
38 Morgan 2005, 73.  
39 Morgan 2005, 55–59. 



 

13 

 

tuntuisia, koska ne koetaan jaetusti. Autenttisina koetut tunteet vahvistavat vuorostaan 

yhteisön ja yhteisön jakaman merkitysverkoston todentuntuisuutta. Näin jaetun ja riittävään 

yhdenmukaisen merkitysverkoston välityksellä syntyy kokemus jaetusta sosiaalisesta 

todellisuudesta ja ”meistä”.40  

Uskonnollisten symbolien visuaaliset representaatiot kuten ikonit voivat luoda 

katsojilleen väylän uskonnollisen yhteisön lisäksi myös uskonnollisen toimijan kohtaamiseen 

ja yhteydenpitoon tämän kanssa. Kuvan voidaan kokea sisällyttävän ja välittävän – ikään kuin 

tihkuvan – arkiseen maailmaan jotain tuonpuoleisesta tai siitä yliluonnollisesta voimasta, jota 

sen ajatellaan edustavan. Kuvan edessä katsoja voi kokea paitsi jumalan, pyhimyksen tai 

muun uskonnollisen toimijan läsnäolon, tulevansa myös itse näkyväksi ja nähdyksi kyseessä 

olevalle uskonnolliselle toimijalle. Katsoja ei ole olemassa enää vain itselleen tai vain osana 

välitöntä fyysistä todellisuutta. Esimerkiksi astuessaan krusifiksin eteen kristitty saattaa kokea 

kuvan ohjaavan katseen kohti Jumalaa, mutta myös olevansa Jumalan katseen kohteena 

arkipäivän tilanteista poikkeavalla tavalla tai ainakin tulla tietoisemmaksi objektisuudestaan. 

Kuvasta muodostuu eräänlainen väylä, jonka yhteydessä arkinen todellisuus kohtaa toiseuden. 

Intensiivisimmällään yksilöt ja yhteisöt voivat kokea, että yliluonnollinen on kuvassa läsnä, 

jolloin kuvaa saatetaan kohdella kuin elävää olentoa.41 

Edellä on kuvattu joitakin uskonnollisen kuvan tehtäviä osana yksilöiden ja yhteisöjen 

elettyjä uskontoja. Kuvan herättämät konnotaatiot voivat olla voimakkaita ja uskovan elämää, 

todellisuutta ja itseymmärrystä merkittävällä tavalla jäsentäviä. Katsojan ajatuksia ohjaamalla 

ja suuntaamalla ja tunteita herättämällä tai hillitsemällä uskonnollinen kuva voikin muuttaa 

katsojan mielentilaa, orientaatiota ja perspektiiviä sekä tapaa, jolla sosiaalista todellisuutta 

tulkitaan. Uskonnolliseen kuvaan voidaan myös yhdistää maagista voimaa, josta otteen 

saamalla ja sen ritualistisella käytöllä voidaan pyrkiä konkreettisestikin muuttamaan asioiden 

tiloja.42 Koska uskonnolliset kuvat nivoutuvat monin merkittävin tavoin osaksi uskonnollisten 

yhteisön ja yksilöiden elämää, niiden yhteydessä käydään toisinaan myös neuvotteluja 

ristiriitaisten kuulumisten, ideologioiden ja identiteettien välillä. Kuviin kohdistuvan 

toiminnan välityksellä voidaan esimerkiksi symbolisesti sulkea pois harhaoppeina pidettyjä 

liikkeitä tai käydä neuvotteluja siitä, mikä on sopivaa tai sallittua yhteisön sisällä.43 Yhä 

useammin neuvotteluja uskonnollisten kuvien merkityksistä ja siitä, miten uskonnollisia 

                                                
40 Morgan 2005, 55–59; Durkheim 2008 (1912); Asad, 2008 (1993).  
41 Morgan 2018, 56–62; Morgan 2007, 53–73; Morgan 1999, 9. 
42 Morgan 2018, 56–62. 
43 Morgan 2018, 111–112; Morgan 2005, 115–186. 
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kuvastoja tulisi käyttää, käydään uskonnollisen kuvan välityksellä myös uskonnollisten 

yhteisöjen reunamilla ja ulkopuolella kun yksilöt, yhteisöt, markkinat ja mediat osallistuvat 

merkitysten tuottamiseen ja kyseenalaistavat perinteisiä tapoja käyttää uskonnollista kuvaa 

aiempaa vapaammin. 

2.2 Uskonnollinen kuva merkitysten markkinoilla 

Uskonnolliset kuvat irtaantuvat aiempaa vaivattomammin kohteista ja käyttötarkoituksista, 

joihin ne ovat perinteisesti liittyneet. Kun yhtenäiskulttuureissa uskonnollisilla auktoriteeteilla 

ja yhteisöillä on ollut enemmän valtaa kontrolloida omaa kuvastoaan, niiden käyttötapoja ja 

niistä syntyviä konnotaatioita, myöhäismoderneissa, moniin sosiaalisiin sfääreihin 

sirpaloituneissa ja monikulttuurisissa yhteiskunnissa symboliset muodot ajautuvat helpommin 

uusiin yhteyksiin ja saavat uusia merkityksiä. Symbolisten ilmaisujen ja niiden tulkintatapojen 

moninaistumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa liikkuvuuden lisääntyminen, uudet 

joukkoviestintämuodot ja globaalin markkinatalouden prosessit. Tietoisuus vaihtoehtoisista 

avoinna olevista merkitysverkostoista, arvoista, sitoumuksista, valinnoista ja identiteeteistä on 

lisääntynyt. Ihmiset kohtaavat arjessa lukuisia toistensa kanssa kilpailevia merkitysten ja 

arvojen järjestyksiä, erilaisia elämäntapoja ja kulttuureja ja joutuvat valitsemaan niiden 

väliltä.44 Brändien, tuotteiden ja ilmiöiden ympärille muodostuvat uudet yhteisöt ja 

merkitysverkostot, ja uudet symboliset ilmaisut haastavat tiedostaen tai tiedostamatta 

vakiintuneita uskonnollisiin kuvastoihin liittyviä merkityksiä.45  

Kilpaillessaan huomiosta merkitysten markkinoilla kaupalliset sekä median ja 

populaarikulttuurin toimijat investoivat aikaa, vaivaa ja rahaa saadakseen kuluttajat 

yhdistämään heitä liikuttavia ja puhuttelevia merkityksiä tuotteisiinsa. Niin 

muotisuunnittelijat, käsikirjoittajat kuin mainosteollisuuskin etsivät symbolisia ilmaisuja, 

jotka ovat ajassa kiinni ja liittävät tuotteisiin kuvastoja, kertomuksia ja elämäntapoja, joihin 

kuluttajien uskotaan samastuvan. Kuluttajia puhuttelevia symbolisia ilmaisuja haetaan myös 

uskontojen merkitysverkostoista ja ajassa vaikuttavista uskonnollisista ja hengellisistä 

ilmiöistä ja liikehdinnöistä.46 Vaikka kuluttaja ei varsinaisesti uskoisi siihen yliluonnolliseen, 

johon kuvasto perinteisesti on viitannut, uskonnollisen kuvan käyttö voi viittamaalla johonkin 

mystiseen, tuonpuoleiseen tai tuntemattomaan auttaa hetkellisesti karkaamaan arkisen 

                                                
44 McGuire 2008, 209–210; Ammerman 2013, 7; Ostwalt 2003, 31. 
45 Riis & Woodhead 2010, 173–191; McGuire 2008, 193–194; Rinallo et al. 2013, 29-30; Belk & Tumbat 2005, 

205–218.  
46 Riis & Woodhead 2010, 179; 193; Ks. esim. Schofield Clark 2007, 9; Ostwalt 2003; Lynch 2012. 
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todellisuuden järjestystä, sitoumuksia sekä tuottaa kokemuksia, joita ei-uskonnolliset kuvastot 

eivät välttämättä pysty herättämään.47 

Uskonnollisten kuvaston kiertoa merkitysten markkinoida voidaan tarkastella toisaalta 

yksilöiden ajatusmaailmaa heijastelevana ilmiönä; Yksilöt käyttävät ja muokkaavat 

uskontojen kuvastoja aikaisempaa useammin perustuen siihen, miten kuvat resonoivat 

henkilökohtaisessa kokemusmaailmassa. Jos kuva epäonnistuu vastaamaan käyttäjänsä 

psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin, on merkitysten markkinoilla tarjolla lukuisia muita 

vaihtoehtoja, joiden puoleen kääntyä. Toisaalta kulttuurin toimijat hyödyntävät kuvastoja ja 

symboleita, jotka liikuttavat kuluttajia; Asettamalla uskontojen symbolisia ilmaisuja uusiin 

yhteyksiin luodaan myös uusia huomiota herättäviä ja tunnetasolla liikuttavia ilmaisuja, 

merkityksiä ja kuvaston käyttötapoja. Uskonnollisen kuvaston, niille annettujen merkitysten 

ja merkityksiä antavien auktoriteettien moninaisuus on nähty johtaneen siihen, että uskontojen 

symbolit ja niiden visuaaliset representaatiot eivät enää aina onnistu tuottamaan sellaisia 

voimakkaita kollektiivisesti jaettuja tunteita ja identiteettejä kuin uskonnollisissa 

yhtenäiskulttuureissa. Tämä puolestaan lisää sellaisten uskonnollisuuden muotojen suosiota, 

joissa uskonnon autenttisuuden kriteerinä on yksilön sisäinen kokemusmaailma.48   

3 Vaate henkilökohtaisena ja kulttuurisena symbolina 
Pukeutumista ja vaatteiden tehtäviä on mahdollista lähestyä monista eri lähtökohdista käsin, 

sillä vaatteet nivoutuvat monin tavoin osaksi yksilöiden ja yhteisöjen käytäntöjä. Yksi 

näkökulma voisi olla tarkastella vaatetta esimerkiksi esteettisestä näkökulmasta, jolloin 

huomion voisi kiinnittää esimerkiksi siihen, miten vaatteen muotokieli ja värit ja niiden 

suhteet vaikuttavat yksilön päätökseen käyttää vaatetta. Tässä tutkielmassa tarkastelen 

vaatetta symbolina eli sitä, miten ne symbolisen voimansa kautta tyydyttävät inhimillisiä 

psykologisia ja sosiaalisia tarpeita, yksinkertaistavat ja jäsentävät sosiaalista todellisuutta, 

toimivat itseilmaisun välineenä ja välittävät kulttuurisia merkityksiä.49  

Symbolisessa mielessä vaatteet ja muut ulkoasun ulottuvuudet asettuvat 

mielenkiintoisella tavalla yksityisen ja jaetun välimaastoon; Keho ja siihen liitetyt elementit 

muodostavat samanaikaisesti äärimmäisen henkilökohtaisen ja toisaalta julkisen symbolisten 

ilmaisujen areenan. Tapamme pukeutua asettuvat osaksi sosiaalista todellisuutta, mutta 

                                                
47 Riis & Woodhead 2010, 189–190; Mazur & McCarthy 2011, 15–19; Ostwalt 2003, 7.  
48 Suosiotaan ovat kasvattaneet erityisesti länsimaissa sellaiset uskonnollisuuden muodot, joissa keskeistä on 

henkilökohtainen suhde pyhään, yksilön oma henkinen kehitys ja joissa siteet harjoittajien välillä ovat heikot. 

Ammerman 2013, 5; Riis & Woodhead 2010, 174–191; Giddens 1991, 5–19; 54–200. 
49 Vaatteen psykologisista tehtävistä ks. esim. Kaiser 1998, Utriainen 2006, 36 ja Koskennurmi-Sivonen 2012, 

5–14. Esteettisestä näkökulmasta ks. esim. Naukkarinen 2012, 15–26. 
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samalla asut ovat keskeisiä välineitä, joiden yhteydessä koemme, rajaamme ja näytämme 

itsemme ja sen ketä olemme. Ulkoasussa kulttuuriset symbolit omaksutaan osaksi kehoa ja 

minuutta ja toisaalta sen yhteydessä minä voidaan esittää kulttuurissa jaettujen symbolisten 

ilmaisujen välityksellä muille.50  

Edellä kuvattujen symbolisten ilmaisujen välityksellä tapahtuvan vuorovaikutuksen 

avulla ihmiset kommunikoivat ja suunnistavat arkisissa kohtaamisissa. Teemme jatkuvasti 

arvioita ihmisistä ulkoasun perusteella. Asu ja vaatteet ovat keskeinen osa ulkoasua, vaikka 

niitä tarkastellaan suhteessa ulkoasun muihin elementteihin. Yksittäistä vaatekappaletta ei 

arvioida useinkaan erillään niistä symboleista, joiden yhteydessä se esiintyy. Vaatetta 

tulkitaan aina jossakin kontekstissa ja koko ulkonäön yhteydessä, johon kuuluu lukuisia 

symbolisia elementtejä aina hiustyylistä ryhtiin ja tatuoinneista vaatteiden istuvuuteen. 

Silloinkin kun itse tarkastelemme yksittäistä vaatetta ostopäätöstä tehdessä, sijoitamme sen 

usein mielessämme usein osaksi asua tai asuja.51 

Ulkoasun symbolisten ilmaisujen perusteella arvioidaan ja tehdään päätelmiä muun 

muassa pukeutujan asenteista, sitoumuksista, tunteista ja statuksesta yhteisössä. Lisäksi 

arvioita tehdään usein ainakin pukeutujan iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, arvoista, 

kiinnostusten kohteista ja mukautuvuudesta tai haluttomuudesta mukautua ympäristön 

odotuksiin. Jos uusi kollegamme saapuisi aamulla työpisteelle t-paidassa, jota koristaa 

Buddhan kuva, voisimme esimerkiksi tehdä arvioita hänen elämäntavastaan, arvoistaan, 

kyvykkyydestä sopeutua työpaikan kirjoittamattomiin pukeutumissääntöihin tai edellisen 

lomamatkan kohteesta. Samalla tavalla arvioimme esimerkiksi elokuvan päähenkilön arvoja 

ja asemaa tämän asun perusteella, paheksumme tai ihastumme musiikkivideolla esiintyvän 

laulajan provokatiivisen pukeutumisen vuoksi ja niin edelleen. Näiden enemmän tai 

vähemmän tiedostettujen asua koskevien havaintojen ja arvioiden avulla ihmiset päättelevät ja 

kategorisoivat toistensa ominaisuuksia ja jäsentävät sosiaalista todellisuutta sekä sitä, miten 

arvioiden kohteen kanssa olisi toimittava ja minkälaista toimintaa häneltä on odotettavissa.52  

Yhtenäiskulttuureissa, kuten joissakin konservatiivisissa uskonnollisissa yhteisöissä, 

ulkoasun eri elementtien merkitykset ovat suhteellisen vakiintuneita ja niiden tulkinta 

yhteisön jäsenille kohtalaisen helppoa. Myöhäismoderneissa yhteiskunnissa ja erityisesti 

kaupunkiympäristöissä, joissa on runsaasti kulutusmahdollisuuksia, ärsykkeitä, alakulttuureja 

ja tilanteita, joissa näyttäydytään, ihmisten tavat pukeutua ovat kuitenkin moninaisia ja asun 

                                                
50 Kaiser 1998, 147–148; Utriainen 2006, 29. 
51 Kaiser 1998, 5–8. Entwistle 2000, 112–113. 
52 Kaiser 1998, 33-42; Koskennurmi-Sivonen, 89. 
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välittämät merkitykset vaikeammin tulkittavia. Erilaisia elementtejä yhdistellään yli 

kulttuurirajojen ja henkilökohtainen elämänhistoria, esteettiset mieltymykset, kasvatus, 

identiteettikysymykset, kiihtyvällä tahdilla vaihtuvat ja rinnakkain vaikuttavat muoti-ilmiöt, 

ihmiset ja tilanteet joihin liitymme sekä eri elämänvaiheisiin liittyvät roolit ja odotukset 

voivat kaikki vaikuttaa eriasteisin painotuksin siihen, miksi jokin vaate on valikoitunut 

pukijan ylle.53  

Myös se, kuinka paljon ja kuinka tietoisesti pukeutuja tekee ulkoasuaan koskevia 

valintoja voi vaihdella; Asu on symbolisella tasolla käyttäjälleen harvoin täysin epärelevantti, 

mutta toisille se on merkittävämpi itseilmaisun ja kommunikaation väline kuin toisille. 

Lisäksi liikkumavaraa on vaihtelevasti siinä, missä määrin esimerkiksi eri sukupuolten tai 

ikäryhmien edustajat kokevat voivansa ilmaista itseään ulkoasun symbolisilla ilmaisuilla. 

Ihmiset ovat myös osallisia erilaisista mikrokulttuureista ja sosiaalisista sfääreistä, joiden 

pukeutumista koskevat normit on otettava huomioon. Työpaikalla, perhepäivällisellä, 

kirkossa, ravintolassa ja kuntosalilla odotetaan kaikissa kanssaihmisiltä erilaista 

pukeutumista. Esimerkiksi moraaliin, siveyteen ja mukautuvuuteen liittyvät symboliset 

tehtävät voivat olla jossakin viiteryhmässä keskeisempiä kuin yksilölliseen itseilmaisuun 

liittyvät.54  

3.1 Symbolinen vuorovaikutus vaatevalintojen selittäjänä 

Vaatevalintojamme ohjaavien tekijöiden moninaisuudesta huolimatta niitä yleisiä 

kognitiivisia ja vuorovaikutuksellisia prosesseja, joissa vaatteen merkitykset aktivoituvat ja 

pukeutujat tekevät ulkoasua koskevia valintoja on mahdollista tarkastella yleisellä tasolla. 

Vaatteen symbolisia tehtäviä on käsitelty pukeutumistutkimuksessa semiotiikkaan nojaavan 

symbolisen vuorovaikutuksen teoreettisissa kehyksissä. Symbolisen vuorovaikutuksen 

näkökulma lähestyy pukeutumista symbolisena toimintana, jossa yksilö ottaa huomioon ja 

toimii sekä suhteessa ympäristöön ja sen merkityksiin että suhteessa minäänsä. Näkökulman 

isänä pidetään George Herbert Meadia (1863–1931), jonka teoreettisia ajatuksia toivat esiin 

myöhemmin hänen entiset oppilaansa. Sovelluksia suhteessa pukeutumiskäytäntöihin, asuun 

ja muotiin ovat myöhemmin kehittäneet erityisesti Gregory P. Stone, Richard Nagasawa, 

Sandra Hutton sekä Susan B. Kaiser.55  

Symbolisen vuorovaikutuksen teoria kuvaa ulkoasun välityksellä tapahtuvan 

vuorovaikutuksen vastavuoroisuutta; Paitsi, että teemme havaintoja muiden pukeutumisesta, 

                                                
53 Kaiser & Michalski 2012, 134–145; Kaiser 1998, 41–52; Tarlo 2010, 15. 
54 Kaiser 1998, 2–3.  
55 Koskennurmi-Sivonen,73–83; Kaiser 1997, 23–24.  
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opimme, että myös muut tekevät meistä vastaavia arvioita. Tulemme jo varhain tietoiseksi 

näistä arvioista, opimme ottamaan osaa ulkoasun kontekstissa käytävään vuorovaikutukseen 

ja hallinnoimaan ulkoasun välityksellä meihin kohdistuvia mielikuvia.56 Hallinnoidessamme 

omaa ulkoasuamme tulemme tietoiseksi itsestämme ja voimme toimia suhteessa itseemme 

kuten toisiin ihmisiin. Otamme huomioon ne merkitykset, joita erilaisiin vaatteisiin liitetään ja 

esitämme itsemme sopivien symbolien avulla toisille. Esimerkiksi ostaessamme vaatteita 

ostamme myös merkityksiä, jotka sopivat yhteen sen kanssa, miten näemme itsemme ja 

minkälaisia konnotaatioita toivomme ulkoasumme muissa herättävän yhteyksissä, joissa 

puettu minä asettuu näytille.57  

Kulttuureissa ja yhteisöissä, joissa asuvalintoja kontrolloidaan vain vähäisesti, yksilöt 

voivat päättää kulttuurin tarjoamien symbolisten ilmaisujen rajoissa, mitä asioita asun 

välityksellä itsestään kommunikoivat ja mitä eivät. Tällainen minään kohdistuvien 

mielikuvien hallinta vaatii pukeutujalta ymmärrystä siitä, minkälaisia merkityksiä erilaisiin 

symbolisiin ilmaisuihin liitetään. Mahdollisia itseen liitettäviä symbolisia ilmaisuja vertaillaan 

suhteessa ympäristöön ja niihin merkityksiin, joita ne saavat muiden käytössä. Ulkoasun 

kirvoittama kuvitteellinen tai todellinen palaute otetaan huomioon ja jos palaute ei ole 

yhdenmukaista sen kanssa, miten pukeutuja näkee tai haluaa muiden näkevän itsensä, voidaan 

ulkoasua muokata tarvittavaan suuntaan.58 

Voidakseen ylläpitää suhteellisen eheää käsitystä minästä, yksilöt joutuvat toistuvasti 

asemoitumaan suhteessa lukuisiin kulttuurisiin ja henkilökohtaisen kokemusmaailman 

asettamiin kysymyksiin siitä, keitä olemme. Tällaisia asemoitumisia, minää jossakin 

kontekstissa, voidaan kutsua identiteeteiksi ja ne voivat liittyä esimerkiksi uskontoon, 

ammattiin, sosiaaliseen statukseen, sukupuoleen tai sosiaalisiin suhteisiin (esim. ystävät, 

lapsuuden koti, parisuhde). Vaatteen symbolisten ilmaisujen välityksellä pukeutujat voivat 

                                                
56 Koskennurmi-Sivonen, 75–89; Kaiser 1997, 166. 
57 Kaiser 1998, 145–147. Koskennurmi-Sivonen, 89. Mead 1972, 138–142. 
58 Blumer 1986 (1969), 79–81. Kaiser 1998, 146–172. Koskennurmi-Sivonen 2012, 75. Asun merkityksestä 

henkilökohtaisen identiteetin ja sosiaalisen identiteetin neuvotteluissa kuvaa hyvin Susan O. Michelmanin 

tutkimus. Vuonna 1962 katolisen kirkon toisen kirkolliskokouksen ajamien reformien myötä monet 

amerikkalaiset nunnat luopuivat perinteisestä asustaan ja rupesivat käyttämään maallista asua. Uskonnollisesta 

asusta luopuminen auttoi naisia muodostamaan uuden identiteetin koulutettuna ammatinharjoittajina. Naiset 

Michelmanin tutkimuksessa kokivat, että maallinen asu mahdollisti heille normaalin arkisen kanssakäymisen ja 

helpotti siten myös toimimista yhteisön jäsenten hyväksi. Symbolisen interaktionismin prosessia kuvaa hyvin 

nunnien kokemat ristiriidat ja neuvottelut erilaisten asemoitumisien välillä. Tällainen oli esimerkiksi ristiriita 

köyhyyslupauksen ja ulkonäköön liittyvään materiaalisen omistamisen välillä. Kun nunnan asu oli näkyvä 

symboli nöyryydelle ja materiaalisesti riisutulle elämäntavalle, muoti ja länsimaisessa kulttuurissa naisten 

ulkonäköön liittyvät asiat kuten meikki ja hiustyylit nivoutuvat historiallisesti yhteen kuluttamisen, maallisen 

elämäntavan ja materialismin kanssa. Asussa tapahtunut prosessi aktivoi nunnia kysymään kuka minä olen ja 

miten haluan, että muut minut näkevät. Michelman 1999, 135–146. 
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tehdä asemoitumisensa näkyväksi, samastua johonkin ja erottautua jostakin. Samastumisen ja 

erottautumisen kautta toisaalta ilmaistaan minuutta, mutta samalla liitytään muihin ihmisiin ja 

merkitysverkostoihin ja erottaudutaan toisista.59  

Ylläpitääkseen kokemusta minän ja sen eri ulottuvuuksien pysyvyydestä yksilöt tekevät 

niin kutsuttua identiteettityötä, jossa keskeiseksi muodostuvat toiset ja toisten minuudelle 

antamat tunnustukset. Eheän minäkuvan kannalta on tärkeää, että vaatteiden välityksellä 

tehdyt symbolisten ilmaisujen tuottamat merkitykset ja niiden muissa herättämät konnotaatiot 

ovat yhdenmukaisia sen kanssa, miten pukeutuja näkee itsensä tai haluaa tulla nähdyksi.60 

Nuorilla esimerkiksi identiteettityö on yleensä näkyvämpää ja ulkoasussa näkyvät 

yksilöllisyyden ja kuulumisen pyrkimykset ovat korostuneita, koska nuoruusiässä minuus on 

erityisen hauras ja itsestä sekä muiden tekemistä arvioista ollaan erityisen tietoisia.61  

Symbolisen vuorovaikutuksen prosessit ovat tärkeitä myös siksi, että niiden välityksellä 

yksilöt ottavat osaa sosiaaliseen todellisuuteen ja sen symbolisiin järjestyksiin; elävät niitä 

todeksi, vahvistavat niitä ja toisinaan kyseenalaistavat ne. Näiden järjestysten ja symbolisten 

merkitysverkostojen yhteydessä yksilöt ymmärtävät itseään ja voivat toimia mielekkäällä 

tavalla. Yksilöt valitsevat tiedostaen tai tiedostamattaan missä määrin haluavat mukautua 

kulttuurin tarjoamiin symbolisiin ilmaisuihin ja joko tuottavat asemoitumisensa niillä 

symbolisilla ilmaisuilla, joita kulttuurissa on tarjolla tai pyrkivät erottautumaan ja/tai 

muuttamaan totuttuja merkityksellistämisen tapoja omaksumalla ristiriitaisia symbolisia 

ilmaisuja. Symbolisilla ilmaisuilla paitsi kommunikoidaan, niiden avulla pyritään tuottamaan 

toivottuja tunnereaktioita (esim. kiinnostusta, ihastusta, arvostusta) katsojissa. Näiden 

vuorovaikutuksellisten ilmaisujen kautta voidaan tuottaa itselle paikka sosiaalisessa 

järjestyksessä.62 Uudet tilanteet, roolit ja kokemukset kuitenkin muokkaavat käsitystä siitä, 

keitä koemme olevamme. Minän ylläpitäminen ja uudelleen tuottaminen ovat siten jatkuvia 

prosesseja, jotka voivat näkyä ulkoasun kontekstissa. Asuun omaksutut uudet symboliset 

ilmaisut voivat vuorostaan muiden asuun liittämien merkitysten ja reaktioiden kautta 

vaikuttaa pukeutujan käsitykseen itsestä.63  

                                                
59 Miller 1999, 206–214; Kaiser 2012, 23–28. Tässä tutkimuksessa käytän termejä samastuminen ja 

erottautuminen siten, miten niitä käytetään pukeutumista koskevaa symbolista vuorovaikutusta kuvaavassa 

kirjallisuudessa. Ihmiset samastuvat (identifioituvat) ja erottautuvat myös puheessa ja muissa kielellisissä 

symbolisissa prosesseissa. Retorisessa analyysissa samastumisella tarkoitetaan ilmiöiden ja ihmisten toisiinsa 

yhdistämistä ja erottautumisella vastaavista näiden etäännyttämistä toisistaan. Sakaranaho 2001, 14–15. 
60 Hall 1999, 229.  
61 Danesi 1994, 42–43; Buis & Thompson 1989.  
62 Miller 1999, 206–214; Kaiser 2012, 23–28; Hall 1999, 229. 
63 Kaiser 1998, 146–147. Identiteettiyöstä ks. Hall 1999.  
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3.2 Kulttuuriset merkitykset ja neuvottelut symbolisen 
vuorovaikutuksen kehyksinä 

Vaatteisiin liittyvät merkitykset syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Ihmisillä on sosiaalisiin tilanteisiin liittyessään käytössä eräänlainen merkitysten 

varasto, joka on syntynyt ja kehittynyt sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Merkitysten 

oppimiseen vaikuttavat myös kvasisosiaaliset tahot kuten mediat. Niinpä kulttuurinen ja 

sosiaalinen konteksti vaikuttavat siis siihen, millaisia konnotaatioita vaate herättää sekä 

katsojassa että pukeutujassa. Merkityksiä tuotetaan ja neuvotellaan yksilöiden välisissä 

symbolisen vuorovaikutuksen prosesseissa, mutta myös kulttuurissa vaikuttavat yhteisöt, 

instituutiot, markkinat ja media uusintavat ja liittävät vaatteisiin merkityksiä. Vaikka 

pukeutujalla olisikin vapaus valita, mitä vaatteita käyttää, valinta tehdään kulttuurin 

tuottamien merkitysten välillä ja suhteutetaan vaatteisiin kulttuurissa ja/tai tärkeissä 

viiteryhmissä annettuihin merkityksiin.64  

Vaatteisiin liitetään ja opitaan liittämään merkityksiä monin tavoin. Jotkut merkitykset 

saattavat juontaa vaatteen historiallisesta synty- ja käyttökonteksteista.65 Tällaiset 

kulttuurisesti ja sosiaalisesti uusinnetut merkitykset ja käyttötavat voivat näyttäytyä 

kehollistuneina muistoina sekä tapoina toimia ja reagoida suhteessa vaatteeseen.66 

Historiallisesti välittyneet merkitykset voivat myös muuttua ja vaate kantaa mukanaan vain 

joitakin viittauksia alkuperäisiin käyttötapoihinsa. Esimerkiksi mustaan, alkujaan 

moottoripyöräilijöiden käyttämään nahkatakkiin yhdistetään yhä joitakin sen alkuperäiseen 

käyttökontekstiin liittyviä merkityksiä kuten kapinallisuutta, vaikka vaatetta käyttävät 

nykyään pikkulapsetkin. Toisinaan tutun vaatekappaleen merkitys neuvotellaan uudelleen. 

Neuvottelut voivat johtua erilaisten pukeutumistapojen ja tyylien kohdatessa tai olla 

laskelmoidumpia. Yleensä vaate tai tapa käyttää vaatetta ei kuitenkaan merkitse täysin samoja 

asioita kulttuurin kaikille jäsenille samanaikaisesti.67  

Muodit ja alakulttuurit ovat länsimaisissa myöhäismoderneissa kulttuureissa keskeisiä 

sosiaalisia systeemejä, joiden kontekstissa tapahtuu vaatteisiin liittyvää merkityksenantoa. 

Nämä kaksi systeemiä eroavat toisistaan ennen kaikkea merkitysten pysyvyyden suhteen; Kun 

alakulttuurit tarjoavat suhteellisen pysyviä merkityksiä, muodin keskeinen elementti on 

muutos. Alakulttuurien symbolit voivat säilyä suhteellisen muuttumattomina vuosikymmeniä 

ja niillä voi olla omia, valtavirran muoti-ilmiöistä poikkeavia muoteja, joilla osoitetaan muun 

                                                
64 Damhorst 1999, 127–136. 
65 Damhorst 1999, 127–136. 
66 Ks. esim. Tarlo 2012, 27. 
67 Damhorst 1999, 127–136. Koskennurmi-Sivonen 2012, 86. 
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muassa statusta viiteryhmän sisällä. Muotia taas on se, mikä on suosittua ja tavoiteltavaa 

jossakin ajassa ja paikassa. Muodit tarjoavat pukeutujille jatkuvasti uusia tuotteita, joiden 

avulla ratkaista identiteetteihin liittyviä ristiriitoja.68  

Muodit syntyvät ja elävät osana neljän ulottuvuuden muodostamia dynaamisia 

prosesseja. Ulottuvuudet ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ensimmäinen 

ulottuvuus sisältää yksilön henkilökohtaiset neuvottelut ja minään kohdistuvan toiminnan. 

Esteettiset mieltymykset, elämäntapa ja monet muut seikat vaikuttavat siihen omaksutaanko 

vaate tai tyyli. Toinen ulottuvuus käsittää sosiaaliset neuvottelut, joissa yksilöt ja yhteisöt 

samastuvat ja erottautuvat ja trendien edelläkävijät vakiinnuttavat merkityksiä. Kolmanneksi 

muodit syntyvät osana muotiteollisuuden rakenteita ja instituutioita (muotisuunnittelijat, 

sisäänostajat, muotia kommentoivat mediat jne.). Neljänneksi muoti syntyy kulttuurin 

viitekehyksissä, jotka mahdollistavat jonkin muodin tai eivät. Trendejä ja muoteja ohjaavat 

kulttuuriset virtaukset kuten kulttuurissa vaikuttavista ideologiat, arvot sekä esimerkiksi 

talouden, populaarikulttuurin ja perinteen kulttuuriset ilmiöt.69 Muodin ulottuvuuksien 

pyörteissä syntyvien uusien symbolisten ilmaisujen ja uusien merkitysten myötä, pukeutujien 

on suhteutettava omaa toimintaansa ja pukeutumiskäytäntöjään voidakseen ilmaista ulkoasun 

yhteydessä toivomiaan asioita. Tämän päivän muodeille on tyypillistä monien tyylien 

rinnakkaisuus, trendi-ilmiöiden sirpaloituminen ja luovasti eri lähteistä kuten eri kulttuureista, 

alakulttuureista ja menneiden vuosikymmenten tyyleistä lainattujen elementtien luova 

yhdistely. 70 

3.3 Uskonnollisen kuvan sisältävä vaate merkitysten markkinoilla 

Vaikka osa tämän päivän uskonnollisen kuvan sisältävistä vaatteista, kuten erilaiset riipukset, 

muistuttavat muodoltaan jo vuosisatoja käytössä olleita esineitä, kuluttajille on tarjolla 

monimuotoisempi kattaus uskonnollista kuvastoa sisältäviä tuotteita kuin koskaan 

aikaisemmin.71 Lukuisat kaupalliset toimijat ovat viime vuosina tuoneet kuluttajien saataville 

uskonnollista kuvastoa sisältäviä vaatteita legginseistä sukkiin ja bikineistä korvakoruihin. 

Jotkut yritykset kuten massamuotia myyvät ketjuliikkeet Forever21, Urban Outfitters ja 

                                                
68 Kaiser & Michalski 2012, 136–138. Koskennurmi-Sivonen 2012, 83.  
69 Jean Hamilton 1997, 409–416.  
70 Davis 1992, 18; Kaiser & Michalski 2012, 137; Koskennurmi-Sivonen 2012, 83–84; Danesi Cool 1994, 76–

77; Kaiser 1998, 41–52. 
71 Esimerkiksi Englannista on löydetty keskiaikaisia sormuksia ja metallisia laukkujen osia, joissa on kuvattu 

uskonnollisia aiheita. Säilyneiden löytöjen perusteella voidaan sanoa, että sekä keskiajalla että reformaation 

jälkeisessä Euroopassa erilaisia uskonnollisen kuvan sisältäviä vaatteita käytettiin ainakin osoittamaan statusta 

sekä henkilökohtaisen hartauden harjoittamisen apuna. Kuvat auttoivat erityisesti lukutaidottomia muistamaan 

uskonnollisia rukouksia, mutta niillä oli myös maagisia ja suojaavia tehtäviä. Pyhiinvaellusmatkoilla erilaisia 

riipuksia ja rintamerkkejä käytettiin merkkinä siitä että henkilö on pyhiinvaeltaja. Standley 2010.  



 

22 

 

Anthropologie ovat jopa tunnettuja siitä, että ne tarjoavat asiakkailleen kiinnostavia 

yhdistelmiä etnistä ja uskonnollista kuvastoa sisältäviä tuotteita. Internetin avoimelta 

markkinapaikalta kuluttajat voivat hankkia käyttöönsä marginaalistenkin uskonnollisten 

perinteiden kuvastoja sisältäviä tuotteita muutamalla hiiren klikkauksella.72 Uskonnollisesti 

sitoutumattomien kaupallisten toimijoiden lisäksi markkinoilla vaikuttaa ihmisiä, yhteisöjä ja 

yrityksiä, jotka tuottavat ja levittävät uskonnollista kuvastoa sisältäviä tuotteita 

uskonnollisesti motivoituneista lähtökohdista käsin. Uskonnollisesti motivoituneiden ja 

selkeän kaupallisten toimijoiden väliin mahtuu liuta eri tavoin uskonnolliseen kuvastoon 

suhtautuvia uskonnollista kuvastoa sisältäviä vaatteita myyviä toimijoita: arvolatautuneita 

brändejä, matkamuistomyymälöitä ja käsityöläisiä, jotka inspiroituvat ja liittävät tuotteisiinsa 

uskonnollista kuvastosta monenkirjavista syistä.73  

Uskonnollinen kuva on yhdistetty perinteistä irrallisilla tavoilla ja organisoituneiden 

uskontojen ulkopuolella osaksi vaatteita viimeistään 1960-luvulta lähtien. Massatuotannon, 

individualistisen itseilmaisun ja alakulttuurien yleistyminen sekä erityisesti nuorten 

ikäluokkien keskuudessa vaikuttaneet voimakkaat yhteiskunnalliset, ideologiset ja hengelliset 

liikehdinnät synnyttivät uusia symbolisia ilmaisuja ja tapoja käyttää perinteisiä 

(uskonnollisia) kuvastoja. Kulttuurinen ja seksuaalinen vallankumous pyrki haastamaan 

auktoriteetteja ja otti käyttöönsä muun muassa sosiaaliseen hierarkiaan ja konservatiiviseen 

moraaliin yhdistetyn kristillisen kuvaston ja asetti sen uusiin yhteyksiin. Samoihin aikoihin 

länsimaissa herännyt kiinnostus aasialaisia ideologioita ja uskontoja kohtaan toi muun muassa 

hindulaisen ja buddhalaisen uskontoperinteiden kuvastoa osaksi populaarikulttuurin 

tuotteita.74  

Uskonnollisen kuvaston ja uskonnollisten sitoumusten ilmaisua asun kontekstissa 

edisti edelleen 1970-luvulla Pohjois-Amerikassa nopeasti suosiota saavuttaneet massatuotetut 

printtipaidat. Poliittisesti kantaaottavista t-paidoista liikkeelle lähtenyt trendi yleistyi erilaisten 

henkilökohtaisten sitoumusten ja yksilöllisyyden ilmaisun välineenä.75 1980-luvulla uskonto 

nousi näkyväksi osaksi pukeutumista erityisesti maailmankuulun laulaja, näyttelijä ja tyyli-

ikoni Madonna Ciccoren ansiosta. Ciccore teki katolilaisesta rukousnauhasta trendiasusteen, 

asetti lukuisissa yhteyksissä perinteisen katolilaisen kuvaston seksuaalisesti virittäytyneisiin 

yhteyksiin ja kyseenalaisti näkyvästi esiintymisillään kirkon moraalinvartijan aseman. 

                                                
72 McGuire 2008, 194; La Ferla 2005; Resnick 2014. 
73 Kristillisistä vaatekaupoista ks. esim. Dutton 2015, 249–250. Uskonnollisista matkamuisto- ja 

käsityöläiskauppiaista ks. esim. Bowman 2016. 
74 Riis & Woodhead, 178-179. Kaiser 2012, 33. 
75 Reed 1999, 149–154. 



 

23 

 

Madonnan vakiinnutettua rukousnauhaan uusia merkityksiä ja käyttötapoja, lukuisat 

julkisuuden henkilöt ja trendien edelläkävijät esiintyivät rukousnauha yllään. Isot muotitalot 

ja massamuotia tarjoavat liikkeet tarttuivat ilmiöön ja toivat kuluttajien saataville tuotteita, 

joiden kautta he pystyivät ottamaan osaa trendiin ja liittämään sen kantamia merkityksiä 

itseensä. Myös myöhemmin lukuisat julkisuuden henkilöt, populaarikulttuurin sekä 

muotiteollisuuden toimijat ja ei-kaupallinen haute couture muoti ovat sijoittaneet 

uskonnollista kuvastoa tuotteisiinsa ja osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että ne pysyvät 

muodissa.76 

4 Aineisto ja analyysimenetelmä 
Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli temaattisesti tutkimustehtävän kanssa yhteensopivien 

keskusteluketjujen etsiminen. Analysoitava aineisto on koottu internetistä yhteensä 36 eri 

lähteestä ja lopullinen aineisto koostuu 147 kommentista, jotka on kirjoitettu 2000- ja 2010-

luvuilla. Aineistoon sisältyy kommentteja sekä keskustelualustoilta että blogien ja 

verkkolehtien kommenttiosioista. Verkkokeskustelut, blogit ja muut sosiaalisen median 

foorumit ovat henkilökohtaista joukkoviestintää ja muodostavat toimintakentän, jossa lähes 

kuka tahansa, jolla on pääsy verkkoon, voi saada äänensä kuuluviin. Myös blogikirjoituksia 

voidaan pitää eräänlaisina minikeskustelualustoina.77  

Päädyin etsimään keskusteluja englanninkielellä, koska temaattisesti sopivia 

keskusteluja oli näin helpompi löytää. Englanninkielisistä lähteistä kerättyjen kommenttien 

kirjoittajien anonymiteetti on lisäksi ollut helpompi taata kuin jos keskustelut olisi kerätty 

suomenkielisiltä keskustelualustoilta. Keskusteluketjut löytyivät suurimmaksi osaksi 

internetin hakukoneilla vapaata sanahakua käyttäen ja siis manuaalisesti keräämällä.78 Lisäksi 

tein sanahakuja suoraan suosituilla yhteisöllisillä verkkosivustoilla. Tällainen on esimerkiksi 

kymmeniä miljoonia rekisteröityneitä käyttäjiä kerännyt Reddit.79 Osittain aineiston 

kerääminen on tapahtunut lumipallo-otantana, jolla tarkoitetaan aineiston keräämisen 

                                                
76 Rinallo et al. 2013; La Ferla 2001. Madonnan vaikutuksesta uskonnollisen kuvan näkyvyyteen 

populaarikulttuurissa on kirjoitettu paljon. Ks. esim. Taylor 2012, 113–115. Uskonnollisesta kuvastosta 

musiikkivideoissa esim. Morgan et al. 2012. 
77 Käytän tutkielmassa yleiseen käyttöön vakiintunutta termiä blogi, joka on lyhennelmä termistä weblogi. Blogit 

ovat henkilökohtaisia verkkopäiväkirjoja, joissa itse kirjoitus on yleensä kolumnimainen, kokonainen teksti, 

johon usein on liitetty myös kuvia. Varsinainen vuorovaikutteinen verkkokeskustelu tapahtuu blogin 

kommenttiosiossa. Laaksonen & Matikainen 2013, 197. 
78 Laaksonen & Matikainen, 203. 
79 “Happy 10th birthday to us! Celebrating the best of 10 years of Reddit.” 

https://redditblog.com/2015/06/23/happy-10th-birthday-to-us-celebrating-the-best-of-10-years-of-reddit/ 

Julkaistu 23.6.2015. 
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edenneen kun keskusteluketjussa joku keskustelijoista on huomauttanut, että samasta aiheesta 

keskustellaan myös jollakin toisella keskustelualustalla tai -palstalla.  

Tarkoituksenani on analyysissa tuoda esiin ilmiöön liittyvä moninaisuutta ja luoda 

moninaisuuteen selkeyttä. Moninaisuuden kannalta aineiston edustavuutta ja luotettavuutta 

olen vahvistanut ottamalla mukaan erilaisten teemojen ympärille rakentuneita avoimia 

verkkokeskusteluja ja rajaamalla aineiston kyllääntymisperiaatteella. Kyllääntymisellä 

tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistamaan itseään. Aineiston kerääminen on siten 

lopetettu kun keskusteluissa ei ole ilmennyt tutkimusongelman kannalta enää mitään uutta 

tietoa. Uskonnollista kuvastoa sisältävien vaatteiden symbolisten käyttötapojen moninaisuus 

ei olisi esimerkiksi pelkkiä muotiblogien kommenttiosioita analysoimalla päässyt 

oikeuksiinsa.80  

Verkkokeskustelut ovat olleet muodoltaan hyvin erilaisia. Toisia keskusteluja edeltää 

pidempi alustus aiheeseen kuvien kera, mutta monissa uskonnollisen kuvan sisältävän 

vaatteen käyttöä koskeva kysymys tai ajatus on heitetty ilmoille ilman kontekstin tarkempaa 

esittelyä tai aiheeseen johdattavaa tekstiä.81 Keskusteluista osa on lähtenyt liikkeelle 

keskustelunavaajan huomiosta liittyen uskonnollista kuvastoa sisältävien vaatteiden 

näkyvyyteen ja halusta pohtia ilmiötä tai kysyä muiden näkemystä siihen. Keskustelu on 

myös saattanut lähteä liikkeelle ensimmäisen kommentoijan jakamasta oman uskonnollisen 

kuvan sisältävän vaatteen kuvauksesta tai esimerkiksi huolesta kulttuurisesta omimisesta eli 

muun kuin oman kulttuurin yksittäisten elementtien käyttämisestä alkuperäisestä kulttuurista 

irrallaan sekä niistä hyötymistä.82 

Kerätyistä keskusteluista aineistoon on valikoitunut ne kommentit, joissa kirjoittaja 

reflektoi omaa suhtautumistaan käyttämäänsä uskonnollista kuvastoa sisältävään vaatteeseen. 

Keskusteluissa esiintyy muiden muassa runsaasti kommentteja, joissa uskonnollisen kuvaston 

käytön syitä spekuloidaan ulkopuolisen näkökulmasta. Kommentoija ei siis kertomansa 

mukaan itse käytä (syystä tai toisesta) uskonnollista kuvastoa sisältäviä asusteita, mutta tekee 

ulkopuolisen arviointeja tällaisten asusteiden käytön syistä. Kuvaston käytön syitä 

tarkastellessani olen käyttänyt kuitenkin vain niitä kommentteja, joissa keskustelija itse kertoo 

käyttävänsä tai käyttäneensä jotakin uskonnollista kuvastoa sisältävää asustetta ja reflektoi 

suhdettaan kyseiseen asusteeseen. Aineisto muodostuu siten sellaisista kommenteista, joissa 

symbolille annettu merkitys ja/tai käyttötapa on tuotu esille siihen pukeutuvan toimesta. 

                                                
80 Hakala & Vesa 2008, 234.  
81 Laaksonen & Matikainen 2013, 199. 
82 Kulttuurisesta omimisesta katso Ashley & Plesch 2002, 1–15. 
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Pukeutuja on voinut käyttää vaatetta aikaisemmin tai se voi olla kirjoittamishetkellä enemmän 

tai vähemmän aktiivisessa käytössä. 

4.1 Verkkoaineiston käyttöön liittyvät erityiskysymykset 

Verkkokeskustelujen käyttöön aineistona liittyy joitakin erityiskysymyksiä, joita käsittelen 

tässä luvussa. Luvun taustalla on erityisesti Riikka Turtiaisen ja Sari Östmanin teoksessa 

Otteita verkosta (2013) esiin nostamat verkkoaineiston käyttöön liittyvät haasteet. Jo 

tutkimuksen alkutaipaleella jouduin pohtimaan, mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia valmiina 

olemassa oleva ja avoin verkkoaineisto asettaa. Kysymyksiä herätti tutkimuskysymyksen ja 

aineiston suhde eli se, minkälaista tietoa aineistosta voidaan saada ja mihin kysymyksiin 

voidaan sen perusteella etsiä vastausta. Vaikka verkkokeskusteluiden ei voida olettaa 

yksiselitteisesti välittävän tietoa sen ulkopuolisesta todellisuudesta kuten kommentoijien 

mielen sisäisistä rakenteista, tutkittavasta ilmiöstä voidaan laadullisen tutkimuksen 

menetelmin ja teoreettisten kytkentöjen avulla tehdä tutkimuskysymyksiini vastaavia 

tulkintoja.83 

Verkossa keskustelijat päättävät itse keskustelun kulun ja nostavat esille aiheita, joita 

he pitävät tärkeinä. Ihmisten toimintaa tutkittaessa tällaisen haastatteluja autenttisemman 

aineiston käyttö saattaa parantaa tutkimuksen luotettavuutta, sillä keskustelijat voivat kertoa 

asioita, joita eivät välttämättä tutkimushaastattelussa kertoisi. Luotettavuutta parantaa lisäksi 

se, etteivät omat ennakkokäsitykseni ole päässeet ohjaamaan tutkimuskysymyksien kautta 

pukeutujien näkemyksiä.84 Haastattelujen sijasta verkkoaineiston käyttö on perusteltua myös 

siksi, että kiinnostukseni on kohdistunut nimenomaan uskonnollista kuvastoa sisältävän 

vaatteen käyttötapojen moninaisuuteen ja mahdollisuuteen luokitella erilaisia käyttötapoja. 

Haastattelumuotoisena tällaisen laajan aineiston kerääminen olisi pro gradu -tutkielman 

puitteissa ollut työlästä. Verkosta kerättyyn aineistoon olen voinut koota kommentteja hyvin 

erilaisilta keskustelualustoilta, joilla todennäköisesti käy ihmisiä erilaisista viiteryhmistä (ikä, 

sukupuoli, maantieteellinen sijainti jne.). Olen myös tietoisesti pyrkinyt valitsemaan 

aineistoon erityisesti sellaisia verkkokeskusteluja, joissa keskustelijoiden anonymiteetti ja 

keskustelualustan tunnustuksettomuus ovat mahdollistaneet avoimen mielipiteiden ja 

kokemusten vaihdon.85 

En ole itse osallistunut verkkokeskusteluihin, joista aineisto on koottu. Tämä tarkoittaa 

sitä, etten ole myöskään voinut esittää jatkokysymyksiä, pyytää tarkennuksia esitettyihin 

                                                
83 Hakala & Vesa 2013, 218. 
84 Hakala & Vesa 2013, 223–224.  
85 Eskola & Suoranta 1996, 35.  
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kommentteihin tai havainnoida pukeutujien uskonnollista kuvastoa sisältävien vaatteiden 

käyttöä. Olen parhaani mukaan pyrkinyt olemaan uskollinen aineistolle ja välttämään pitkälle 

menevien johtopäätösten tekemistä kommenteista erityisesti silloin kun niiden analysoitava 

aines on jäänyt vähäiseksi. Teoreettisiin linsseihin ja aikaisempaan tutkimukseen tukeutuen 

olen kuitenkin rakentanut kehyksiä erilaisille uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen 

käyttötavoille ja tehnyt valistuneita arvauksia esimerkiksi siitä, minkälaiset 

merkityksellistämisen tavat tai yksilöiden pukeutumista ohjaavat vuorovaikutukselliset 

periaatteet voivat selittää pukeutujan antamaa selitystä vaatevalinnalleen. Analyysissa olen 

pyrkinyt tuomaan esille selkeästi sen, mikä on luettavissa aineistosta ja mitkä näkökulmat 

olen nostanut analyysiin muista tiedonlähteistä. 

Verkkokeskustelujen anonyymiys ja se että olen ollut aineistonkerääjänä niin sanotusti 

näkymätön, herättää kysymyksen myös aineiston edustavuudesta. Sen selvittäminen, johtuuko 

jonkun näkökulman puuttuminen esimerkiksi keskustelun poukkoilevasta luonteesta, 

urautumisesta tai siitä, ettei puuttuvan näkökulman edustajia yksinkertaisesti ole, on 

käytännössä ollut mahdotonta.86 Edustavuuteen liittyvä haaste verkkokeskustelujen kohdalla 

on myös se, että keskustelijoiden ikä, sukupuoli, koulutustausta ja muut taustatiedot ovat 

usein jääneet olemattomiksi. Aineistoon voi siten liittyä mahdollisia vinoumia, kuten 

vaikkapa jonkun uskonnollisen yhteisön edustajien yliedustusta. En ole kuitenkaan nähnyt 

näitä mahdollisia vinoumia tutkimuskysymykseni kannalta suurena ongelmana, koska 

tutkimuksessa en pyri tekemään kvantitatiivista analyysia tai tutkimaan ilmiötä jossakin 

valitussa kontekstissa.  

Internetistä kerätyn aineiston kohdalla on mietittävä myös verkkokeskusteluihin 

osallistuneiden suostumusta ja anonymiteettia. Tutkittavilta ei ole voitu kysyä lupaa heidän 

esittämien kommenttien käyttämiseen tutkimustarkoituksessa muun muassa siksi, että monet 

kommentit on kirjoitettu jo useita vuosia sitten. Kommentit ovat kuitenkin alun alkaen tehty 

julkisiksi ja näkyviksi avoimille keskustelualustoille, jotka eivät ole vaatineet kirjautumista tai 

tunnistautumista. Vaikka tutkimuksen aihe ei ole luonteeltaan arka, yksittäisten ihmisten 

henkilökohtaiseen elämään ei paneuduta ja tiedonlähteiden tunnistaminen on 

verkkokeskustelujen nimimerkkien ja maantieteellisen kontekstin puuttuessa lähes 

mahdotonta, olen halunnut häivyttää tiedonlähteiden identiteettejä vielä koodaamalla 

tutkimuksen aineistossa käytetyt kommentit.87 Aineistoon valikoituneet kommentit olen 

                                                
86 Hakala & Vesa 2013, 223. 
87 Tutkittavien suojasta esim. Sarajärvi & Tuomi 2009, 131–132. 
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koodannut siten, että esimerkiksi kommentissa 3.2 ensimmäinen numero erottaa eri 

keskusteluketjut ja pisteen jälkeen tuleva numero saman ketjun kommentit toisistaan. 

4.2 Analyysin metodi ja analyysin kulku 

Analyysi noudattaa laadullisen ja teoriasidonnaisen sisällönanalyysin perusteita. 

Sisällönanalyysi on aineiston keruun ja luokittelun menetelmä, jolla pyritään saamaan 

tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Aineistoa käydään 

järjestelmällisesti läpi ja se jäsennellään sellaisiin luokkiin, että luokittelurunkoa on 

mahdollista käyttää tutkimuksen toistamisessa.88 Kvalitatiiviseen otteen periaatteiden 

mukaisesti tarkoituksena ei ole tutkimuksen puitteissa kerätä määrällistä tietoa siitä, missä 

määrin erilaisia luokkia tai luokkaa edustavia ilmaisuja (eli tässä tutkielmassa uskonnollista 

kuvastoa sisältävän vaatteen tehtäviä tai niiden ilmaisuja) aineistossa esiintyy, vaan 

pyrkimyksenä on luoda hajanaisesta aineistosta mielekästä, selkeää ja yhtenäistä 

informaatiota ja näin lisätä ymmärrystä käsillä olevasta ilmiöstä. Vaikka laadullisessa 

sisällönanalyysissa ei pyritäkään yleistettävyyteen, on taustalla kuitenkin ajatus, että kun 

ilmiöön perehdytään riittävän perusteellisesti, voidaan saada selville, mikä siinä on 

merkittävää ja näin tutkimus voi antaa näkökulmia vastaavanlaisiin kysymyksenasetteluihin 

perustuviin tutkimuksiin.89  

Teoriasidonnaisuudella tarkoitan tämän tutkielman kontekstissa sitä, että analyysissa 

on teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei suoraan nouse teoriasta tai pohjaudu mihinkään yhteen 

teoriaan. Tutkielman rakenne noudattaa Eskolan (2001) esittelemää teoriasidonnaisen 

sisällönanalyysin mallia, jossa osa tutkielman teoreettisista kytkennöistä nousevat esiin 

analyysiluvuissa. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa useiden teoreettisten viitekehysten ja 

aikaisemman tutkimuksen hyödyntämisen joustavasti aineistoa tulkittaessa. Lähtökohtana ei 

siten ole teorian testaaminen vaan erilaisten teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden 

hyödyntäminen ilmiötä hahmottaessa.90 

Tutkimustehtävän hahmottumisen jälkeen tutkimus on edennyt temaattisesti sopivien 

keskusteluketjujen etsimiseen. Keräämistä seurasi perehtyminen tutkimusaiheeseen ja aihetta 

koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Tässä vaiheessa tutkimuskysymys vielä hioutui 

kun teoreettiset ideat, aikaisempi tutkimus ja aineisto keskustelivat keskenään. Aineiston 

keräystä seuraava työvaihe on ollut aineiston järjestäminen ja teemoittelu. Teemoittelussa 

analyysiyksiköiden käsitteistä etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samankaltaiset 

                                                
88 Hakala & Vesa 2013, 218. 
89 Hakala & Vesa 2013, 222. Sarajärvi & Tuomi 2009, 103. 
90 Eskola 2001. 
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käsitteet muodostavat luokan, joka nimetään. Teemoittelu on tapahtunut aineistolähtöisesti, 

mutta aikaisempi tutkimustieto ja/tai teoria ovat tukeneet analyysia. Teemoittelua on 

seurannut käsitteellistäminen ja uudelleen kokoaminen. Käsitteellistämisessä empiirinen 

aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä 

ilmauksista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Tätä käsitteellistämistä olen 

jatkanut niin kauan kun se aineiston sisällön näkökulmasta on ollut mahdollista.91  

Analyyttinen teoreettisiin näkökulmiin nojaava ote on ollut mukana tutkimusprosessin 

kaikissa vaiheissa.92 Teemoihin perustuva aineiston luokittelurunko oli alkuun hyvin karkea ja 

se muovautui analyysin edetessä tutkimuskysymyksen ohjaamana ja aineiston pelkistämisen 

ja informaation tiivistämisen sekä teoreettisten kytkentöjen ansiosta. Asun funktioita 

koskevan teoreettisen kirjallisuuden ja aineiston kommenttien pohjalta rakentui alustavat 

teemat, jonka jälkeen olen palannut etsimään aineistoa niin kauan kuin uuttaa tietoa ei ole 

löytynyt. Aineiston toistaessa itseään olen lopettanut sen keräämisen eli aineiston rajausta on 

ohjannut kyllääntymisen periaate.93  

5 Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen symboliset 
tehtävät 

Useisiin verkkokeskustelijoiden kommentteihin on luettavissa monia samanaikaisia vaatteen 

herättämiä konnotaatioita sekä limittäisiä tehtäviä, joita vaate saa pukeutujan käytössä. 

Tällaisen merkitysten, tehtävien ja käyttötapojen päällekkäisyyden ja limittäisyyden 

mahdollistavat edellä kuvatut inhimillisen symbolisen toiminnan ja ajattelun joustavuus, 

vaatteeseen ja ulkoasuun liittyvä symbolinen rikkaus sekä uskonnolliseen kuvan herättämien 

konnotaatioiden moninaisuus.94 Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen, ja yleensäkin asun 

symbolista rikkautta ja sen tehtävien kerroksellisuutta ja limittäisyyttä kuvaa hyvin kommentti 

24.1: 

 

Ostin äskettäin topin (…), jossa oli kuva hindujumala Vishnusta. Ostin sen, koska rakastan kulttuuria 

ja heidän uskontoaan, ja erityisesti pidän juuri Vishnusta. Minusta oli kiva, että löysin trendikkään 

asusteen, joka myös kuvastaa kiinnostustani hinduteologiaa kohtaan. (24.1)  

 

Kommentissa pukeutuja kertoo, että hindujumala Vishnun kuvan sisältävä paita ensiksikin 

visualisoi hänen kiinnostusta hindulaiseen kulttuuriin ja uskontoon. Pukeutuja kirjoittaa 

                                                
91 Sarajärvi & Tuomi 2009, 109–117. 
92 Eskola 2001, 133–157. Sarajärvi ja Tuomi käyttävät samasta analyysimenetelmästä nimitystä teoriaohjaava 

analyysi. Sarajärvi & Tuomi 2009, 96–108. 
93 Sarajärvi & Tuomi 2009, 109. 
94 Uskonnollisista kuvista ks. esim. Morgan 2018 ja vaatteiden symbolisesta rikkaudesta esim. Damhorst 1999, 

127–136.  
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rakastavansa hindulaista kulttuuria ja uskontoa, mikä viittaa siihen, että nämä herättävät 

pukeutujassa erityisiä positiivisia tunteita. Näitä tunteita liikuttavia kohteita visualisoimalla 

pukeutuja voi mahdollisesti kommunikoida yhtä minänsä ulottuvuutta ja luoda käsitystä 

itsestään muille, asemoida minänsä suhteessa kuvan edustamaan hindulaiseen kulttuuriin, 

erottautua yksilönä ja vahvistaa suhdettaan siihen, mikä häntä liikuttaa ja innostaa. Paidan 

käyttäminen saattaa olla myös keino merkitykselliseksi koetun todellisuutta jäsentävän 

merkitysverkoston (hindulainen teologia tai jokin sen ulottuvuus) mieleen palauttamiseen ja 

edellä mainitun liikutuksen ja innostuksen kokemiseen arkisissa tilanteissa.  

Toisaalta, valitsemalla ylleen trendikkääksi ja suosituksi tulkitsemansa vaatteen, 

kommentin 24.1 pukeutuja voi ottaa osaa pinnalla olevaan pukeutumistyyliin, samastua siihen 

viiteryhmään, jossa pukeutumistyyli on ajankohtainen ja liittää minään niitä mielikuvia, joita 

trendikkäisiin pukeutujiin liitetään. Samalla pukeutuja symbolisesti – tiedostaen tai 

tiedostamatta – sanoutuu irti joistakin toisista viiteryhmistä, joissa hänen asuvalintansa ei ole 

suosittu ja mahdollisesti tämän ryhmän elämäntavasta tai arvoista. Pukeutuja hallinnoi siten 

asun kontekstissa tapahtuvien symbolisten ilmaisujen välityksellä minäänsä liitettäviä 

mielikuvia, minuuttaan sekä kokemusmaailmaansa ja tunteitaan ainakin kaksissa eri 

viitekehyksissä; toisaalta uskonnollisen kuvan herättämien hindulaiseen kulttuuriin liittyvien 

konnotaatioiden, mutta myös muotien ja tyylien merkitysverkostojen tulkinnallisissa 

viitekehyksissä. 

Uskonnollista kuvastoa sisältävän vaatteen yksittäisen pukeutujan käytössä saamien 

merkitysten ja vaatteen tehtävien limittäisyyttä kuvaavat myös kommentit 23.6 ja 23.8:  

 

Kasvoin katolilaiseksi, ja vaikka en ole enää kristitty, rakastan yhä sitä miten koristeellista katolinen 

taide on, ja ristin käyttäminen on kuin saisin mukaani palan sitä. Kuten edellinen kommentoija, myös 

minä pidän assosiaatiosta hautausmaihin ja vampyyritarinoihin, plus tarjolla vaan on paljon ihan 

hemmetin kauniita koristeellisia ristikoruja. (23.6) 

 

Käytän ankhia lähes päivittäin, osittain uskonnollisista syistä (olen pakana, ja kunnioitan lähinnä 

egyptiläisiä jumalia), osittain sen takia mitä se symboloi ja, kyllä, myös koska se on kaunis. (23.8) 

 

 

 

Kommenteissa pukeutujat kuvaavat vaatteen olevan esteettisesti miellyttäviä, mutta lisäksi 

vaatteen sisältämä kuva herättää konnotaatioita, jotka liittyvät kulttuurisiin kuvastoihin, jotka 

liikuttavat pukeutujaa. Kommentin 23.8 pukeutujalle tämä tulkinnallinen viitekehys nousee 

uskonnollisesta perinteestä ja pukeutuja kommentissa 23.6 yhdistää vaatteen sisältämän kuvan 

uskonnolliseen perinteeseen ja henkilökohtaiseen elämänhistoriaan sekä lisäksi kuvan 
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herättämät mielikuvat nivoutuvat elämän synkempiä puolia ja kuoleman teemoja käsittelevien 

populaarien kertomusten merkitysverkostoihin.  

Vaikka uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen tehtävät ovat analyyttisistä syistä 

seuraavissa luvuissa teemoiteltu omiin kategorioihin, on uskonnollisen kuvan sisältävän 

vaatteen symbolinen rikkaus sekä sen tehtävien ja pukeutujien vaatevalintaa motivoivien 

syiden limittäisyys hyvä pitää mielessä. Vaatevalintoja ohjaa yleensä samanaikaisesti 

useampikin tekijä, koska vaate voi herättää pukeutujassa monenlaisia konnotaatioita ja asulla 

tai vaatteella voidaan tehdä monia asioita yhtäaikaisesti. Vaate voi myös saada erilaisia 

tehtäviä tilanteesta ja ympäristöstä riippuen kun pukeutujat suunnistavat erilaisissa 

sosiaalisissa konteksteissa.95 Aineistosta esiin nousevat uskonnollisen kuvan sisältävän 

vaatteen symboliset tehtävät voidaan kuitenkin liittää erityisesti kahteen symbolisen 

toiminnan muotoon, jotka muodostavat analyysin kaksi yläkategoriaa.  

Ensiksikin vaate saa symbolisia tehtäviä vuorovaikutuksellisissa prosesseissa, jolloin 

sen sosiaalisesti jaetut ja kulttuurissa vaikuttavat merkitykset ovat erityisen tärkeitä. Luvussa 

5.1 ja sitä seuraavissa alaluvuissa kuvaan näitä uskonnollista kuvastoa sisältävän vaatteen 

vuorovaikutuksellisia tehtäviä, joita tarkastelen vaatteen kontekstissa tapahtuvan symbolisen 

vuorovaikutuksen näkökulmasta. Symbolisen vuorovaikutuksen näkökulmasta vaatevalinta 

näyttäytyy symbolisten ilmaisujen välityksellä tapahtuvana kommunikaationa, minään 

liittyvien mielikuvien hallintana sekä prosessina, jossa pukeutuja asemoituu eli 

samanaikaisesti samastuu johonkin ja erottautuu jostakin. Symbolisessa vuorovaikutuksessa 

minä ulottautuu asemoitumisten kautta kohti muita, mutta samalla yksilö toimii suhteessa 

itseensä; Asemoitumiset ja niille tunnustuksen saaminen auttavat yksilöitä heidän pyrkiessä 

säilyttämään kokemuksen minän eheydestä ja ratkaisemaan minän eheyttä uhkaavia 

ristiriitoja.96 Luvussa 5.1 ja sitä seuraavissa alaluvuissa uskonnollisen kuvan sisältävä vaate 

näyttäytyy siten välineenä, jonka avulla pukeutujat ottavat osaa sosiaaliseen todellisuuteen ja 

toimivat suhteessa minäänsä.97 

Toisaalta vaatevalinnan taustalla voi olla se, että uskonnollisen kuvan sisältävä vaate 

nostattaa tai palauttaa pukeutujan mieleen ja sen avulla voidaan tavoittaa pukeutujalle 

merkityksellisiä kokemuksia, kertomuksia, suhteita, tunteita, ideoita ja muistoja. Luvussa 5.2 

ja sitä seuraavissa alaluvuissa keskityn tehtäviin, joissa vaate nivoutuu näiden 

konnotaatioiden kautta osaksi pukeutujan henkilökohtaista kokemusmaailmaa. Uskonnollisen 

                                                
95 Damhorst 1999, 127–136. 
96 Ambivalensseista ks. esim. Davis 1992. 
97 Vrt. David Morganin (2018) näkemys uskonnollisesta kuvasta toisaalta välineenä ja toisaalta toimijana. 
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kuvan sisältävät vaatteet voivat tehdä läsnä olevaksi myös maallisen todellisuuden ylittäviä 

toiseuksia, perimmäisiä järjestyksiä, yliluonnollisia toimijoita ja voimia, jotka nivoutuvat 

osaksi pukeutujan elettyä uskontoa.98 Luvussa 5.2 ja sitä seuraavissa alaluvuissa 

uskonnollisen kuvan sisältävä vaate onkin enemmän kuin tekemisen väline; Se toimii 

suhteessa pukeutujaan liikuttamalla käyttäjänsä tunteita ja kanavoimalla pukeutujan 

todellisuuteen jotain erityistä.99  

5.1 Minään liitettävät mielikuvat symbolisessa vuorovaikutuksessa 

Osa aineiston pukeutujista kertoo pukeutuvansa uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen 

sen ilmaisuvoiman vuoksi. Uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen pukeutumista voikin 

motivoida vaatteen mahdollistama symbolinen vuorovaikutus. Uskonnollisen kuvan sisältävä 

vaate asettuu osaksi symbolisen vuorovaikutuksen prosesseja, joissa pukeutuja symbolisten 

ilmaisujen välityksellä asemoituu suhteessa kulttuurissa vaikuttaviin ja minään liittyviin 

ambivalensseihin, kommunikoi ympäristölle jotain minänsä ulottuvuutta ja joko tietoisesti tai 

tahtomattaan herättää vaatteellaan katsojissa mielikuvia, tunteita ja reaktioita. Muiden reaktiot 

asuun, arviot ja tunnustus jollekin minuuden ulottuvuudelle (esim. uskonnollinen identiteetti) 

voivat olla keskeisiä sen kannalta, miten pukeutuja näkee vuorostaan itsensä.100 Vaatteiden 

symbolisten ilmaisujen välityksellä pukeutuja voi luoda tai ainakin pyrkiä luomaan näkyvästi 

ja vaivattomasti kytköksen niihin arvoihin, elämäntapoihin ja ihmisiin, joihin hän haluaa 

liittyä sekä toisaalta rajan niihin, joista haluaa erottua. Joitakin asioita itsestä on helpompi 

ilmaista sanallisesti, mutta toiset voivat olla sellaisia, että niitä voidaan ilmaista erityisen 

hyvin symbolisesti asun välityksellä. Esimerkiksi sosiaaliseen statukseen, seksuaalisuuteen ja 

arvoihin liittyviä samastumisia ja erottautumisia ilmaistaan usein asun kontekstissa.101 

Kommentissa 5.3 pukeutuja esimerkiksi kuvaa, miten hän uskonnollisen kuvan herättämien 

konnotaatioiden välityksellä uskoo voivansa vaikuttaa muiden hänestä luomiin mielikuviin: 

 

Minulla on kaulakoru, jossa on risti (…). Koen, että se tavallaan luo minusta kuvaa “hyvänä  

tyyppinä”. Ainakin se on tunne, joka minulle tulee kun näen jonkun yllä sellaisen. (5.3)  

 

Pukeutuja heijastelee ristin hänessä herättämiä konnotaatioita siihen, miten ajattelee muiden 

ristin käyttävää ihmistä tulkittavan hänelle merkityksellisten katsojien parissa.  

                                                
98 Uskonnollisen toiseuden läsnä olevaksi tekemisestä ks. esim. Orsi 2005. 
99 Morgan 2018. 
100 Kaiser 1998, 53. 
101 Näistä asemoitumisista ks. esim. Davis 1992. 
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Symbolinen vuorovaikutus ei kuitenkaan ole yksisuuntainen prosessi ja samalla kun 

vaatteella kommunikoidaan jotain ulospäin, pukeutuja tuottaa ja rajaa vuorovaikutuksessa 

minäkuvaansa eli käsitystä itsestään. Liittämällä itseensä vaatteiden välityksellä erilaisia 

merkityksiä pukeutuja voi esimerkiksi kokea kuuluvuutta johonkin yhteisöön, erottautua 

yksilönä, tasapainotella kulttuurissa vaikuttavien erilaisten arvostusten välillä, tuottaa 

kuulumista johonkin viiteryhmään ja niin edelleen. Se, mitä pukeutuja uskonnollisen kuvan 

sisältävällä vaatteella ilmaisee, riippuu siitä, minkälaisia konnotaatioita uskonnollisen kuvan 

sisältä vaate ja/tai uskonnollinen kuva pukeutujassa herättää. Pukeutujan on kuitenkin otettava 

huomioon myös se, minkälaisia konnotaatioita vaate oletettavasti herättää katsojissa ja 

erityisesti tärkeissä viiteryhmissä kuten ikätovereissa tai hänelle keskeisissä 

toimintaympäristössä.102 

Voidakseen kommunikoida haluamiaan asioita, pukija olettaa uskonnollisen kuvan tai 

sen sisältävän vaatteen merkitysten olevan ainakin osittain jaettuja hänen ja vaatteen 

tulkitsijoiden kesken. Pukeutujan tiedostaessa erilaisten konnotaatioiden kirjon ja merkitysten 

ollessa kulttuurissa moninaisia, hän voi joutua pohtimaan tarkastikin sitä, ottaako riskin 

tulevansa väärin ymmärretyksi, mikäli päättää pukeutua uskonnollisen kuvan sisältävään 

vaatteeseen. 103 Tällaista punnitsemista kuvaa osuvasti pukeutuja kommentissa 5.1: 

 

Ostin ristin, se on söpö ja pidän siitä yhä, mutta olen tutkinut asiaa internetissä yrittäen selvittää, 

olenko outo, jos käytän uskonnollisia symboleita. Tiedän, että jotkut käyttävät ristejä nykyään, mutta 

siitä lähtien kun ostin tämän riipuksen, olen tuntenut oloni tosi kummalliseksi täällä ja että ihmiset 

ajattelevat, että olen outo tai liian uskonnollinen tai jotain. Halusin ristin, koska pidin siitä ja olen 

kulttuurisesti kristitty vaikka olen ateisti, jos puhutaan uskonnollisista näkemyksistä, mutta tunnen 

oloni oudoksi. (…) Miksi olen niin vainoharhainen tämän suhteen? Tämä herättää joitakin 

identiteettikysymyksiä, luultavasti? Haluan vain olla kuten muut, ja ehkä kun ostin sen, ajattelin, että 

kaikkihan käyttävät näitä. Ja nyt kun olen yrittänyt vahvistaa tuota uskomustani, on käynyt ilmi, että 

ihmiset eivät käytä niin paljon ristikoruja kuin ajattelin tai jotain. En tiedä. Tai sitten vain halusin 

sulautua joukkoon tällä ja se ei toiminutkaan, koska et vain yhtäkkiä sulaudu ja sopeudu yhteisöön 

pukeutumalla riipukseen… En tiedä. Päätäni särkee. (5.1) 

 

Katsojien oletettavien konnotaatioiden huomioonottamista kuvaavat myös pukeutujat 

kommenteissa 30.1 ja 2.8: 

 

                                                
102 Mead 1972, 138–142; Miller 1999, 206–214 
103 Kaiser 2008, 38–39. 
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Perheenjäseneni kävi hiljattain matkalla Thaimaassa ja toi tuliaisena minulle t-paidan, jossa oli 

hindujumalan, Ganeshan, kuva. Minusta paidan design oli esteettisesti miellyttävä ja hyvän maun 

mukainen, mutta kun pidin sitä hindulaisen ystäväni seurassa, ymmärsin että se saattaa olla 

ajattelematonta. (…). Vaikka ihailen hindulaisuutta ja buddhalaisuutta, ja arvostan kulttuureja, joista 

ne tulevat, en haluaisi hyväksikäyttää tai olla epäkunnioittava vain koska jokin näyttää hyvälle. (30.1) 

 

Minulle kyse on muodista. Pidän siitä, miten yksinkertainen symboli on. Tosin, tunnen oloni hieman 

kiusalliseksi kun käytän ristikoruja kristittyjen seurassa (olen buddhalainen). (2.8) 

 

Pukeutujat ymmärtävät, että uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen herättämät mielikuvat 

voivat antaa väärää informaatiota heistä. Katsojien mahdolliset tulkinnat muodostavat riskin 

tulla väärin ymmärretyksi ja pukeutuja joutuu neuvottelemaan omien merkitysten ja katsojien 

mahdollisten tulkintojen välillä, koska itseen ei haluta liittää vääriä ja/tai negatiivisiksi 

tulkittuja mielikuvia.  

Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen pukeutujissa herättämien konnotaatioiden 

moninaisuudesta huolimatta aineistoon voidaan lukea kolme temaattista tulkinnallista 

viitekehystä, joiden yhteydessä pukeutujat tekevät symbolisia ilmaisuja. Ensimmäiseen 

temaattiseen kokonaisuuteen (5.1.1) olen sisällyttänyt lausumat, joissa uskonnollista kuvaa 

sisältävään vaatteeseen pukeutuva olettaa tai toivoo uskonnollisen kuvan sisältämän vaatteen 

herättämien mielikuvien nousevan jaetusta ymmärryksestä kuvan sijainnista tai sen 

yhteydestä uskonnon tai uskontojen merkitysverkostoihin. Toinen temaattinen kokonaisuus 

(5.1.2) sisältää symbolisia ilmaisuja, joiden merkitykset liittyvät muotien ja 

populaarikulttuurin merkitysverkostoihin. Kolmas temaattinen kokonaisuus (5.1.3) sisältää 

niitä lausumia, joissa pukeutujat kuvaavat uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen 

mahdollistavan ilmaisuja vakiintuneempien tyylien ja alakulttuurien merkitysverkostoissa. 

5.1.1 Symbolinen vuorovaikutus uskontojen merkitysverkostoissa 

Uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen pukeutumalla voidaan pyrkiä herättämään 

katsojissa mielikuvia liittyen uskontoon, johon kuvan nähdään viittaavan. Mielikuvat 

uskontojen merkitysverkostoissa voivat olla moninaisia ja yhteys voi olla etäinenkin; 

Pukeutujat voivat ilmaista omaa asemoitumista suhteessa uskonnolliseen perinteeseen, 

instituutioon tai väljempään yksilön elämää ja sosiaalista todellisuutta jäsentävään 

uskonnolliseen merkitysverkostoon. Uskonnollisen kuvan sisältävällä vaatteella pukeutujat 

voivat pyrkiä välittämään tietoa esimerkiksi uskonnollisesta identiteetistään, johon voi liittyä 

esimerkiksi tietynlainen elämäntapa (17.4) tai tiettyjä uskonnon merkitysverkostoon liittyviä 

arvokäsityksiä (16.9, 36.1) riippuen siitä mikä uskonnon ulottuvuus on heille keskeinen. 

Uskonnollisen kuvan tehtävää minän uskonnollisen ulottuvuuden kommunikoimisena 
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kuvaavat esimerkiksi pukeutujat kommenteissa 16.8, 25.2 ja 2.9. Kommentin 16.8 pukeutuja 

kirjoittaa: ”Olen Asatru, uskollinen esi-isieni jumalille. Käytän Thorin vasaran kuvaa ulospäin 

näkyvänä merkkinä vakaumuksestani”. Myös kommenteissa 25.2 ja 2.9 painottuu juuri halu 

ilmaista ulospäin uskonnollista asemoitumisia, joka näyttäytyy kommenttien perusteella 

tärkeältä osalta pukeutujien minuutta: 

 

Tunsin oloni ensin hieman oudoksi, kun pukeuduin omaani. Mutta sitten muistin, miksi ostin sen. 

Osoittaakseni uskoni maailmalle. (25.2) 

 

Olen kristitty eikä minulle on ongelma käyttää ristikorua. Se edustaa minua, ja haluan ihmisten 

tietävän, että olen uskonnollinen. (2.9) 

 

Uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen pukeutumalla pukeutujan, muuten 

mahdollisesti piiloon jäävä, mutta minän kannalta keskeinen uskonnollinen asemoituminen 

voidaan tehdä näkyväksi ja sille voidaan hakea tunnustusta yhteyksissä, joissa vaatteeseen 

pukeudutaan. Kun uskonnollinen asemoituminen ja uskonnollinen elämäntapa ovat keskeisiä 

pukeutujan minuuden kannalta, tälle asemoitumille sosiaalisen tunnustuksen saaminen voi 

olla tärkeää sekä yksilön minäkuvan että sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. 

Pukeutumalla uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen minä voi tulla kokonaisempana 

näkyville ja toisaalta voidaan helpottaa sosiaalisia tilanteita, joissa uskonnollinen 

asemoituminen voi ohjata muiden toimintaa suhteessa itseen. Kommentissa 16.6 pukeutuja 

kertoo olevansa rabbi ja juutalaisuuden voidaan tulkita olevan tärkeä osa pukeutujan käsitystä 

itsestään, ja tuo tärkeän osan minuuttaan symbolisesti muiden tietoon pukeutumalla 

tunnistettavaan uskonnolliseen symboliin: 

 

Olen 55-vuotias rabbi ja olen aina kantanut jonkinlaista Daavidintähteä, tai juutalaista tähteä 

kaulassani. Se heijastaa ylpeyttä, ja sitä, että olen sinut tämän identiteettini puolen kanssa, puolen joka 

ei muuten ehkä näkyisi muille. (16.6) 

 

Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen välityksellä voidaan asemoitua sosiaalisessa 

todellisuudessa ja myös silloin kuin asemoitumisen voidaan olettaa herättävän negatiivisia 

asenteita, erottautumisen ja identifioitumisen prosessit voivat olla merkityksellisiä. 

Symbolisesti oman uskonnollisen asemoitumisen ilmaisu voi vapauttaa esimerkiksi siksi, ettei 

tämän minuuden ulottuvuuden ”paljastumista” tarvitse pelätä tai koska pukeutuja voi saada 

vapauden olla merkittäviltä osin se, kuka kokee olevansa. Vaatteen välityksellä voidaan 

symbolisesti samastua uskonnon kautta silloinkin kun asian ottaminen puheeksi voisi tuntua 

muuten kiusallisesti tai vaikealta. Omien asemoitumisten neuvottelu vaatteen kontekstissa voi 
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tuntua turvalliselta. Tällainen uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen tehtävä voidaan lukea 

esimerkiksi seuraavaan pukeutujan kommenttiin: 

 

Käytän ristiä, koska minun on joissakin ryhmissä vaikea myöntää, että olen kristitty, koska monet 

ikäiseni suhtautuvat kristinuskoon negatiivisesti. Käyttämällä ristiä minun on helpompi olla rehellinen 

siitä, kuka olen. (8.1) 

 

Pukeutuja ei välttämättä koe kuuluvuutta juuri kuvan viittaamaan uskonnolliseen 

yhteisöön tai jonkin organisoituneen uskonnon jäseneksi vaan yhdistää uskonnollisen kuvan 

joustavammin esimerkiksi uskontoihin tai uskontoon kulttuurisena tai historiallisena ilmiönä. 

Uskonnollisen kuvan sisältävä vaatteella voidaankin ilmaista esimerkiksi kiinnostusta (21.5) 

tai arvostusta uskontoa tai uskontoja tai niiden edustamia arvoja ja ideoita (36.7) kohtaan. 

Esimerkiksi kommentissa 9.1 pukeutuja kuvaa ilmaisevansa uskonnollista kuvastoa 

sisältävillä vaatteillaan asemoitumista uskontoihin ennen kaikkea kiinnostuksen ja arvojen 

lähtökohdista käsin: 

 

Olen ateisti. Kannan myös kaikenlaisia uskonnollisia symboleita kaulassani viikon jokaisena päivänä 

osoittaakseni hyväksyntää ja suvaitsevaisuutta ihmisyyttä kohtaan. Toisin sanoen, ei ole tarpeen 

pilkata uskontoja ollakseen ateisti. Tänään juutalainen tähti. Huomenna ehkä risti. Kerran viikossa 

puen päälleni tyhjän ketjun oman vakaumuksettomuuteni tunnuksena. Olen ollut ateisti 20-vuotiaasta 

asti, mutten ole koskaan lakannut olemasta kiinnostunut muista uskonnoista. Kun miettii ihmisyyden 

tilaa joissakin maailman kolkissa, uskon, että on parempi uskoa johonkin kuin ei mihinkään. Käytän 

jokaista symbolia koska minusta tuntuu, että ihmisten pitäisi olla vapaita tekemään, mitä tahtovat, 

riippumatta siitä ketä he ovat ja mihin he uskovat. (9.1)  

 

Asun välityksellä tapahtuva symbolinen vuorovaikutus voi saada myös strategisen 

ulottuvuuden, jolloin vuorovaikutuksen yksi keskeinen tavoite on vaikuttaa toisiin 

päämääräorientoitunein keinoin. Aineistoissa tällaista strategista ulottuvuutta kuvaavat 

erityisesti vähemmistöuskontoihin kuuluvat, joille oman vakaumuksen symbolinen 

ilmaiseminen voi helpottaa yksilöllistä erottautumista, mutta lisäksi vaate voi mahdollistaa 

esimerkiksi toisten saman mielisten kohtaamisen. Pukeutuja kommentissa 31.3 kuvaa, miten 

vaatteen herättämien konnotaatioiden avulla hän voisi saada ihmiset lähestymään häntä: ”Se 

mahdollistaa, että kanssani samaa polkua kulkevat voivat halutessaan löytää minut. Meitä ei 

ole paljon ja pentagrammin näkeminen tarkoittaa mahdollista uutta ystävää tällä polulla.” 

Vähemmistöuskonnon edustajille ja alueilla, jossa pukeutujan edustama uskonnollinen 

yhteisö edustaa vähemmistöä, erottautumalla valtavirrasta pukeutuja voi uskonnollisen 

identiteettinsä ilmaisemalla osoittaa myös solidaarisuutta ja rakentaa yhteisöä saman mielisten 
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välille. Uskonnollisen symbolin käyttäminen voi olla vihje jaetuista arvoista ja jaetusta 

kuulumisesta.104 Tällaista vuorovaikutusta kuvaavat pukeutujat kommenteissa 3.3 ja 21.1: 

 
Mormonienemmistöisillä alueilla ristejä käyttävät ne, jotka eivät ole mormoneja, riippumatta siitä, 

ovatko he kristittyjä tai eivät. Se on tapa ilmaista, ettei ole mormoni. (3.3) 

 

Pakanat ovat uskonnollinen vähemmistö, meitä ei ole paljon, vaikka jotkut ryhmittymät ovatkin toisia 

suositumpia, mutta siltikin, monet meistä pukeutuvat näkyvästi pakanallisiin symboleihin 

solidaarisuuden merkkinä – jotta tunnistaisimme toisemme samaa uskoa edustaviksi ja tuntisimme 

itsemme vähemmän yksinäisiksi. (21.1) 

 

Strateginen vuorovaikutus näyttäytyy aineistossa henkilökohtaisena, mutta esimerkiksi Emma 

Tarlo kuvannut, miten nuorten Lontoon metropolissa asuvien naisten hijabin käyttöön liittyi 

myös pyrkimys osallistua laajempaan yhteiskunnalliseen merkitystenantoon ja manipuloida 

niitä merkityksiä, joita hijabiin kulttuurissa liitetään.105 Asettamalla uskonnollista kuvastoa 

sen alkuperäisen uskontoon liittyvän käyttötavan ja merkityksen kyseenalaistavaan yhteyteen, 

saatetaan myös osoittaa parempaa ymmärrystä asioiden tilasta ja osoittaa siten symbolisesti 

erottautumista uskontojen merkitysten viitekehyksissä.106
 

5.1.2 Symbolinen vuorovaikutus muodin ja populaarikulttuurin 
merkitysverkostoissa 

Uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen pukeutumalla voidaan tehdä myös symbolisia 

ilmaisuja, joiden tarkoitus ei ole ilmaista pukeutujan asemoitumisesta uskontoon tai 

uskontoihin. Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen välityksellä tehdään myös ilmaisuja, 

joissa konnotaatiot nousevat tai niiden toivotaan nousevan populaarikulttuurin ja muotien 

merkitysverkostoista. Pukeutuja pyrkii vaatetta käyttämällä ilmaisemaan itsestään tai 

liittämään itseensä merkityksiä, joita vaatteeseen tai sen sisältävään kuvaan liitetään 

pukeutumishetkellä muodin ja/tai populaarikulttuurin kuvastoissa. Muodin ja 

populaarikulttuurin ilmiöiden merkityksien käsitteleminen samassa temaattisessa luokassa on 

luontevaa, koska niiden ilmiöt ovat usein toisiinsa kiinteässä yhteydessä ja molemmissa on 

kyse siitä, mitkä symboliset ilmaisut ovat sillä hetkellä suosittuja, ajanmukaisia ja 

tavoiteltavia tietyssä kulttuurisessa kontekstissa tai viiteryhmässä. Suositut, kuluttajia 

liikuttavat ilmaisut populaarikulttuurin tuotteissa kuten elokuvissa ja musiikkivideoissa 

inspiroivat muotia ja muodikkaat tuotteet päätyvät vuorostaan populaarikulttuurin 

tuotteisiin.107  

                                                
104 Riis & Woodhead 2010, 194. 
105 Tarlo 2010, 206–215. 
106 Riis & Woodhead 2010, 136. 
107 Danesi 1994, 38. Muotien leviämisestä ks. myös Kaiser & Michalski 2012: 142–143 
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Muodikas tuote onnistuu ilmaisemaan niitä asioita, jotka ovat tiettynä aikana ja 

tietyssä kontekstissa tavoiteltavia. Yhä useampien pukeutujien omaksuessa symbolisen 

ilmaisun, se leviää ja sen omaksuminen voi tulla keskeiseksi johonkin viiteryhmään 

samastumisen välineeksi ja muunlaiset (ei-muodikkaat) ilmaisuihin voidaan liittää 

merkityksiä, joilla pukeutuja asettaa itsensä symbolisesti tiedostaen tai tahtomattaan erilleen 

muodikkaan symbolin omaksuneesta viiteryhmästä. Nykyään rinnakkain vaikuttaa 

samanaikaisesti monia muoteja, jotka tarjoavat jatkuvasti uusia symbolisia ilmaisuja, joilla 

pyritään muun muassa käsittelemään ja neuvottelemaan minuuden kannalta keskeisiä 

ambivalensseja kuten statusta ja seksuaalisuutta. Näitä merkityksiä itseen liittämällä 

pukeutuja voi erottautua ja ilmaista yksilöllisyyttään, mutta myös osoittaa kuulumista ja liittyä 

toisiin ihmisiin.108  

Muodissa voikin olla kyse sekä erottautumisesta että mukautumisesta. Tavoiteltavien 

ja suosittuina pidettyjen ilmaisujen omaksuminen voi olla keino mukautua ja sulautua 

joukkoon.  Tällainen samaistuminen ja oikeiden symbolisten ilmaisujen käyttäminen on 

erityisen tärkeää nuorilla. Nuoruusiässä psyykkisten ja fyysisten muutosten myötä muiden 

katseet saavat korostuneen merkityksen. Tämä johtaa siihen, että nuori ihminen on usein 

kohtuuttoman tietoinen omasta ulkoasustaan ja käytöksestä. Epävarmuus ja epävakaa kuva 

omasta minästä herättävät nuoressa korostuneen huolen siitä, miten muut hänet näkevät.109 

Välttyäkseen ikätoveriensa arvostelulta, nuori omaksuu monia strategioita ja kuulumisesta 

vaatteiden symbolien välityksellä tulee usein yksi tärkeä minän liitettävien mielikuvien 

hallinnan keino. Kuulumista osoitetaan ja tehdään omaksumalla ”oikeat” symboliset 

ilmaisut.110  

Muodikasta uskonnollista kuvaa sisältävää vaatetta, johon pukeutuja ei liitä muita 

merkityksiä kuin sen, että se on muodikas, kuvaavat pukeutujat kommenteissa 34.2, 28.2 ja 

19.9: 

Aikoinaan minulla oli tosi cool ristikoru. Se oli todella kaunis. En käyttänyt sitä uskonnollisista syistä 

koska en kuulunut mihinkään uskontoon… Minusta se vain oli todella upea. (34.2) 

 

Minusta ristikaulakorun käyttäminen muodin vuoksi on hyväksyttävää, kunhan se sopii asuusi! Myös 

minä käytän ristejä korvakoruissa ja kaulakoruissa enkä pidä sitä huonona asiana. En ole kristitty tai 

katolilainen. Itseasiassa, minusta ne ovat aika kuumia tai cool koska eivät kaikki ristiasiat edusta 

katolilaisuutta/kristinuskoa tai sitten edustavat (en tiedä)! (28.2)  

 

Teini-ikäisenä, ennen kuin minusta tuli kristitty, käytin ristejä asusteena. Taisin myös käyttää 

kaulakoruja yms., joissa oli pakanallisia symboleja. Minulla ei ollut mitään käsitystä näistä asioista 

                                                
108 Muotia tästä näkökulmasta käsittelee Davis 1992. 
109 Danesi 1994, 42-43; Buis & Thompson 1989.  
110 Danesi 1994, 43; 76. 
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eikä minkäänlaista kiinnostusta niitä kohtaan. Ne näyttivät minusta ”coolilta” ja siksi käytin niitä. 

Muulla ei ollut väliä. (19.9) 

 

Cool voidaan määritellä joukoksi ominaisuuksia ja elementtejä, jotka implikoivat hyvää 

itsetuntoa, välinpitämättömyyttä ja ominaisuuksia joiden kautta yksilö saa arvostusta jossakin 

viiteryhmässä. Kyseessä on siis sillä hetkellä jossakin viiteryhmässä tavoiteltavien ja ihastusta 

herättävien symbolisten ilmaisujen käyttäminen (vrt. muoti). 111 Cooliuteen liittyvää 

välinpitämättömyys voi syntyä esimerkiksi nuorisokulttuurissa rohkeudesta kyseenalaistaa 

kulttuurin perinteisiä merkityksenantoja ja koska uskonnolliset symbolit voivat kantaa 

mukanaan joissakin yhteyksissä vahvoja normatiivisia, tradition auktoriteettiin ja 

legitimiteettiin liittyviä merkityksiä, välinpitämättömyys näitä kohtaan voidaan tulkita 

uskaliaaksi ja huomiota herättäväksi.112  

Tällaista ristiriitaisten symbolisten ilmaisujen rinnakkainen käyttö on tyypillistä 

populaarikulttuurin ja markkinoiden tuotteissa, joiden toivotaan herättävän huomiota. 

Runsaalle visuaaliselle kuvastolle altistuvan ihmisen on mahdotonta paneutua kaikkiin 

visuaalisiin symbolisiin ilmaisuihin, joita päivittäin kohtaa ja suuri osa esimerkiksi asuista 

jääkin huomiotta tai ne prosessoidaan automaattisesti. Huomio kiinnittyy niihin symbolisiin 

ilmaisuihin, jotka ovat kiinnostavia, viehättäviä tai merkityksellisiä.113 Vaatteiden 

kontekstissa tapahtuva epäjohdonmukaisuus ja ristiriitaisuus voi olla stimuloivaa ja aktivoida 

katsojassa useita merkityssysteemejä. Uudet, ristiriitaiset, ajalle leimallisia kulttuurisia 

jännitteitä osuvasti heijastavat tai muuten huomion kiinnittävät asun kontekstissa tehdyt 

symboliset ilmaisut stimuloivat, kutkuttavat mielikuvitusta ja viihdyttävät niin pukeutujia 

kuin heidän yleisöään. Uskonnollisen kuvan sisältävä vaate vaatii katsojalta enemmän 

tulkintaa kuin esimerkiksi tyhjä t-paita ja on siksi tiettyyn pisteeseen asti (ennen kuin 

ilmaisusta tulee liian yleinen) hyvä erottautumisen väline sekä esimerkiksi artisteille että 

muille, joille pukeutumisen välityksellä erottautuminen on tärkeää.114  

Muodin ja populaarikulttuurin yhteydessä uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen 

liittyneet merkitykset motivoivat muun muassa kommenttien 2.4 ja 17.3 pukeutujien 

vaatevalintaa. Kommentissa 2.4 pukeutuja näkee ristikorun olevan muotia, koska se viittaa 

1980-lukuun, jonka visuaalinen kuvasto on ollut pukeutujan mukaan muodikasta kommentin 

kirjoittamisen hetkellä: ”En ole kristitty, mutta rakastan ristikoruja, se on niin kasaria (mikä, 

                                                
111 Danesi 1994. 
112 Kaiser 1998, 50–51; 155. 
113 Kaiser 1998, 10–11; 35–45. Koskennurmi-Sivonen, 86. 
114 Kaiser 1998, 34–35. 
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jos et ole huomannut, on nyt niin in… ooh, neonvärit) minulle on kyse vain muodista (…)”. 

Kommentissa 17.3 pukeutujan mielestä ristit ovat ”rock” ja ”uskonnolliset viittaukset ovat 

aina muodissa”: ”Rakastan ristejä, ne ovat jotenkin rock. Mielestäni ne eivät ole loukkaavia, 

vaikka olen katolilainen en näe niitä viittauksena uskontoon. Ennen kaikkea uskonnolliset 

viittaukset ovat aina muodissa!” Uskonnollisen, ja erityisesti kristillisen kuvaston liittäminen 

rock-estetiikkaan, siihen usein liittyvään rajojen rikkomiseen ja seksuaalisuuteen on 

ymmärrettävää koska risti on lukuisissa yhteyksissä populaarikulttuurin toimijoiden toimesta 

asetettu rinnakkain esimerkiksi seksuaalisen kuvaston kanssa. Esimerkiksi musiikkivideoissa 

uskonnollinen kuvasto ja seksuaalinen kuvasto esiintyvät usein yhdessä ja muun muassa 

lukuisat pop- ja rock-artistit ovat käyttäneet uskonnollista kuvastoa ja symboliikkaa 

kyseenalaistaakseen vallitsevaa sosiaalista järjestystä ja valtasuhteita, viihdyttääkseen ja 

herättääkseen katsojissa mielenkiintoa.115 Mielenkiintoa kuvaa pukeutuja kommentissa 28.1: 

”Olen aina rakastanut ristejä, koska uskon, että ne tekevät mistä tahansa asusta vähemmän 

tylsän.” 

Koska muoteja on nykyään monia, niiden yhteyteen voi muodostua erityisiä 

makuyhteisöjä, joihin voi liittyä omanlaisensa löyhästi jaettu elämäntapa, kulutustottumuksia 

ja arvostuksia.116 Yhtenä tällaisena makuyhteisönä voidaan pitää hipsteriyttä, jossa ironisten 

ilmaisujen välityksellä pyritään erottumaan ja osoittamaan välinpitämättömyyttä: 

 

Rakastan ehdottomasti asioita, joissa on ristin kuva, mutta olet oikeassa, kyseessä on outo trendi, 

eikö? Tunnen itseni hieman huijariksi kun käytän ristipaitaani tai ristisormustani, koska en fanita 

pahemmin uskontoa. Minusta ristit ovat ehdottomasti ”hipsteri” trendi, jos ymmärrät mitä tarkoitan? 

Ne näyttävät merkitsevän enemmän, että joku on hipsteri enemmän kuin kristitty. (35.5) 

 

Vaate voi olla muodikas myös siksi, että se viittaa kulttuurissa vaikuttavaan ilmiöön, 

asenteeseen tai liikehdintään, joka on suosittua sillä hetkellä ja niitä käyttämällä voidaan 

liittää itseen näihin kulttuurisiin ilmiöihin nivoutuvia merkityksiä. Toisaalta, uskonnollista 

kuvastoa sisältävien vaatteiden markkinoiden elinvoimaisuutta on selitetty muun muassa 

yksilöllisyyteen ja materiaan positiivisesti suhtautuvien henkisyyden muotojen lisääntymisellä 

ja aatteellisilla kulttuurisilla virtauksilla. Vaatteissa käytetty vieraan kulttuurin uskonnollinen 

kuvasto on yhdistetty moderniin monikulttuurisuus- ja maailmankansalaisuusaatteeseen, 

johon voi liittyä ei-länsimaisten kulttuurien ihannointia ja jopa romantisointia, ei-länsimaisten 

”orientaalien” ja ”pakanallisten” tai tietyn ajanjakson kulttuurien ja uskontojen pitämistä 

                                                
115 Pardun & McKee 1995. 
116 Damhorst 1999, 411.  
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autenttisempina kuin oman kulttuurin institutionaaliset uskonnon muodot. Kun uskontojen 

kuvastot näiden kulttuuristen ilmiöiden suosion myötä ovat yleistyneet katukuvassa, ne ovat 

voineet synnyttää muoti-ilmiöitä laajemmaltikin.117  

5.1.3 Symbolinen vuorovaikutus tyylien ja alakulttuurien 
merkitysverkostoissa 

Tyylien ja alakulttuurien ilmaisut eroavat muodin ja populaarikulttuurin yhteydessä tehdyistä 

symbolisista ilmaisuista siinä, että niillä ilmaistaan tyypillisesti pysyvämpiä esteettisiä 

mieltymyksiä ja asemoitumisia (esim. vastakulttuurit). Uskonnollisen kuvan sisällyttäminen 

asuun ei siten vaadi kuvan tulkintaa ajassa suosittuna ja tavoiteltavana tai ymmärrystä 

populaarikulttuurin ja muodin ajankohtaisista ilmiöistä vaan vaate nähdään viehättävänä tai 

tavoiteltavana riippumatta kulloisenkin hetken trendivirtauksista. Alakulttuuriin tai 

väljempään sosiaaliseen liikehdintään samastuminen asun välityksellä saattaa merkitä 

yksilölle myös viiteryhmän muiden tyypillisten ulottuvuuksien kuten musiikkimaun tai 

asenteiden ilmaisemista.  

Esimerkiksi ristejä ja krusifikseja voidaan käyttää osana asua, jonka herättämät 

konnotaatiot voivat liittyä goottiromantiikkaan ja siihen liittyvään leikittelyyn elämän 

synkempien ulottuvuuksien, mystisyyden ja makaaberien elementtien kanssa (36.6, 11.2). 

Tällaisten ilmaisujen yhteydessä uskonnollisen kuvan sisältävä vaate saa merkityksensä ja sitä 

tulkitaan osana alakulttuurin suhteellisen vakiintunutta koodistoa, mutta niiden yhteydessä 

saatetaan myös joutua käymään minään liittyviä neuvotteluja, kuten pukeutuja kuvaa 

kommentissa 23.7: 

 

Juutalaisena goottina, tunnen oloni aina jotenkin kummalliseksi tämän aiheen äärellä, koska ristit ovat 

niin iso osa kulttuurin kuvastoa, enkä minä luonnollisestikaan käyttäisi sellaista. Käytän kuitenkin 

Davidin tähteä, joka näyttää kuin se olisi taivutettu metallista ja joka on ehkä lähimpänä goottityylistä 

Davidin tähteä, jonka tulen ikinä löytämään. (23.7) 

 

Uskonnollista kuvastoa sisältävät vaatteet voidaan nähdä myös esteettisesti 

miellyttävinä (35.6), koristeina (23.5), sievinä (19.1) jolloin ne asettuvat osaksi pukeutujan 

tyyliä, mutta ne nähdään ensisijaisesti sen kautta, miten ne asettuvat osaksi asun 

kokonaisuutta. Vaatteen merkitys perustuu sen muotoon ja sen asettumiseen muiden 

esteettisten ilmaisujen yhteyteen, kuten kommentissa 2.1: ”Olen buddhalainen, mutta minulla 

                                                
117 Riis & Woodhead 2010, 107; McGuire 63; 208. Dutton jopa ehdottaa, että tällainen romanttinen taaksepäin 

katsova orientalismi korvaa uskonnon länsimaissa lisääntyvissä määrin. Dutton 2015, 254–259. 
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on koristeellinen ristikaulakoru, jossa on helmiä ja jota tykkään käyttää arkivaatteiden kanssa. 

Se sopii hyvin yhteen vaaleiden vaatteiden kanssa.”  

5.2 Todellisuutta jäsentävien kertomusten mieleen palauttaminen ja 
todeksi eläminen 

Aina uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen pukeutumisessa ei ole ensisijaista tai 

lainkaan tärkeää kuvan kyky välittää merkityksiä muille. Vaatteen pukeutujassa herättämät 

konnotaatiot voivat joskus olla jopa niin henkilökohtaisia, ettei niiden kommunikoiminen 

kuvan välityksellä olisi edes mahdollista. Esimerkiksi henkilökohtaisen elämäntarinan 

kannalta merkityksellisiä muistoja ja kokemuksia ei välttämättä voi, eikä niitä ole 

tarkoituskaan, jakaa toisten kanssa. Tällaista hyvin henkilökohtaista vaatteen herättämää 

konnotaatiota kuvaavat esimerkiksi pukeutujat kommenteissa 21.3 ja 16.10: 

 
Käytän ristikorua säännöllisesti, vaikken ole kristitty, vaan sen takia, että sillä on minulle tunnetasolla 

merkitystä – koska äitini on vahvasti katolilainen ja niiden käyttäminen muistuttaa minua niistä 

hetkistä kun kävimme yhdessä messussa (mikä oli todella tärkeää minulle…). (21.3) 

 

En ilmaise itseäni kovinkaan voimakkaasti, enkä ole mitenkään ylitsevuotava hengellisissä 

uskomuksissani tai rituaaleissani. Mutta nämä medaljongit ja riipukset, joita pidän, niistä on ollut niin 

paljon hyötyä itseni rauhoittamisessa ja ne ovat antaneet niin paljon lohdutusta aivan kamalan 

synkkinä aikoina viimeisen kymmenen vuoden aikana. (16.10) 

 

Vuorovaikutuksellisten tehtävien lisäksi eli sen lisäksi, että vaate on toiminnan väline, 

pukeutujat kertovat vaatteiden tekevän asioita suhteessa heihin itseensä. Edellä olevissa 

kommenteissa vaate muistuttaa, rauhoittaa, antaa lohdutusta, mutta lisäksi pukeutujien 

kommenteissa vaate suojaa ja tuo turvan tunnetta. Kuten kommentin 21.3 pukeutuja kirjoittaa, 

uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen käytön taustalla voikin olla se, että vaate on 

”tunnetasolla” merkityksellinen, että vaate herättää pukeutujassa tunteita tai sen avulla 

voidaan hallita niitä. Pukeutujat kertovat, miten uskonnollisen kuvan sisältämä vaate voi 

muiden muassa “auttaa stressaavissa elämäntilanteissa” (13.3) tai lisätä ”mielenrauhaa” (6.5) 

tai ”turvan tunnetta” (13.1). Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen kerrotaan myös tekevän 

olon paremmaksi (29.10, 1.2, 16.5), innoittuneemmaksi ja varmemmaksi (29.10) sekä 

rauhoittavan ja lohduttavan (16.10, 32.3, 13.4). Yksi kirjoittaja kertoo saaneensa entiseltä 

poikaystävältään ristin, jonka myöhemmin hävitti, mutta hankki uuden samanlaisen, koska 

koki, että “molemmat antoivat rohkeutta pahassa paikassa”. (33.3)118  

                                                
118 Jopa erilaiset massatuotetut esineet voivat nostattaa toivon, rakkauden tai ilon tunteita. Riis & Woodhead 

2010; 40–41; 191.  
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Verkkokeskustelujen kommenteissa uskonnollisen kuvan sisältävä vaate liikuttaa ja 

nivoutuu osaksi pukeutujan tunnemaailmaa kun se herättää konnotaatioita, jotka liittyvät 

yksilölle tärkeisiin kokemuksiin, ideoihin, uskomuksiin, symbolisiin merkitysverkostoihin, 

muistoihin ja suhteisiin, jotka jäsentävät pukeutujan minuutta ja/tai sosiaalista todellisuutta. 

Näistä edellä kuvatuista yksilön todellisuutta ja elämäntarinaa eli minuutta järjestävistä 

asioista käytän jatkossa yhteisnimitystä kertomukset.119 Uskonnollisen kuvan sisältävä vaate 

voi tehdä pukeutujan elämäntarinaa ja todellisuutta jäsentäviä kertomuksia läsnä olevaksi, 

osaksi arkipäivän todellisuutta ja kokemusmaailmaa. Muistuttamalla, mieleen palauttamalla 

tai muuten aktivoimalla kokemuksen esimerkiksi pukeutujan todellisuutta merkittävällä 

tavalla jäsentävästä ja tämän elämäntarinan kannalta keskeisestä suhteesta yliluonnolliseen 

toimijaan, uskonnollisen kuvan sisältävä vaate voi paitsi tuoda jotain läsnä olevaksi, myös 

nostattaa arkipäivän fyysisen todellisuuden yläpuolelle. Vaatteen yhteydessä todeksi eletty 

kertomus voi tarjota kehykset, joissa pukeutuja vuorostaan tulkitsee arkipäiväisiä tapahtumia 

tai tasapainottelee erilaisten minään liittyvien vaatimusten välillä.120 

Uskonnollisen kuvan sisältämä vaate voi siis auttaa suuntaamaan pukeutujan huomion 

ja ajatukset sekä herättää tunteita, mutta lisäksi ne voivat tehdä läsnä olevaksi sellaisia 

merkityksellisiä asioita, jotka ovat jollain tapaa arkisen todellisuuden ja sen rajoitteet ylittäviä 

ja jopa yliluonnollisia, jotain enemmän kuin inhimillinen sosiaalinen todellisuus (esim. 

todellisuuden perimmäinen luonne, jumala yms.). Pukeutujalle kommentissa 34.5 

uskonnollisen kuvan sisältävä vaate tuo läsnä olevaksi henkisen maailman: ”Käytän 

pentagrammia näkyvillä, en oikeastaan käytä sitä julistaakseni vaan minulle kyse on 

yhteydestä minun ja luonnollisen/henkisen maailman välillä.” Tällaisten ”toisien” yhteydessä 

yksilöt voivat tuottaa minuuttaan ja juurruttaa paikkansa maailmassa, yhdistämällä menneen, 

tämän hetken ja tulevan ne voivat luoda järjestystä, antaa tunteen suunnasta, jäsentää aikaa ja 

tuottaa kokemuksen jatkuvuudesta. Toisaalta yliluonnollisen yhteydessä yksilö voi nousta 

minän ja arkisen todellisuuden rajoituksien yläpuolelle ja kokea jonkin itseään suuremman ja 

fyysisen todellisuuden ylittävän olemassaolon. 121  

Kun uskonnollisen kuvan sisältävä vaate yhdistyy yliluonnolliseen kertomukseen ja 

sen yhteydessä koetaan tunteita, jotka onnistuvat motivoimaan, innostamaan, rauhoittamaan 

tai muuten hyödyttämään pukeutujaa, vaatteen merkitys pukeutujalle voi vahvistua jopa niin, 

                                                
119 McGuire 2008. 
120 Riis & Woodhead 2010, 7; 97–102; 47–51; 185; McGuire 2008, 81–85. 
121 Csikszentmihalyi 1993, 20–29; Riis & Woodhead, 91. Ihmisen tarpeesta turvallisuuden tunteeseen, joka 

syntyy kokemuksesta todellisuuden järjestyksestä ja merkityksestä ks. esim. Giddens 1991, 33–69, 243. 
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että vaatteen itsessään koetaan sisältävän sitä voimaa, johon se viittaa. Tällöin vaatteen 

toimijuus korostuu ja se voi esimerkiksi suojata käyttäjäänsä: ”Olen kristitty ja olen käyttänyt 

kaulakorua, jossa on risti vuosien ajan, mutta se on vain minulle ja minun suojakseni, joten 

laitan sen puseroni/paitani alle enkä näytä sitä muille, koska se on vain minua varten.” (35.7)  

Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen yhteydessä tapahtuva muistelu, mieleen 

palauttaminen ja todeksi eläminen liittyvät aineiston pukeutujien kommenteissa pukeutujan 

elettyyn uskontoon (5.2.1) tai merkityksellisiin elämäntarinallisiin kokemuksiin ja suhteisiin 

(5.2.2). Uskonnon symbolisessa merkitysverkostossa symboliin liitetyt merkitykset ja 

pukeutujan elämäntarinalliset elementit voivat myös nivoutua yhteen monimutkaisilla 

tavoilla. Merkittäviä elämäntarinaan liittyviä kokemuksia, tunteita, muistoja ja suhteita 

voidaan tulkita ja usein tulkitaankin kulttuurissa tai yhteisöllisesti jaetun merkitysverkoston 

yhteydessä. Kulttuuriset ja yhteisöllisesti opitut ja uusinnetut, yhteisölliseen muistiin 

perustuvat konnotaatiot ja symboliset kuvastot voivat nivoutua osaksi henkilökohtaisia 

tunnereaktioiden, tulkintojen, muistojen ja suhteiden verkostoja. Symbolit, jotka kuuluvat 

tietyn kulttuurin merkitysverkostoon, mutta operoivat yksilöllisellä tasolla nivoutuen osaksi 

persoona ja omaelämäkertaa, menettämättä täysin kulttuurista merkitystään, toimivat 

samanaikaisesti sekä henkilökohtaisella että kulttuurisella tasolla. Sosiaalisesti jaettuun 

merkitysverkostoon nivoutuvassa symbolissa henkilökohtaiset kokemukset ja tunteet voivat 

saada käsiteltävän ja jäsentyneen muodon. Yksilö, muisto, tunteet, uskonnollisen kuvan 

sisältävä vaate ja tulkintakehys ja sen symboliset elementit nivoutuvat toisiaan vahvistavaksi 

suhteiden verkostoksi, joissa pukeutujat jäsentävät elämäänsä.122 Tällaista elämäntarinallisten 

elementtien ja uskonnollisen maailmankuvan yhdistymistä uskonnollisen kuvan sisältävän 

vaatteen kontekstissa kuvaa pukeutuja kommentissa 13.4: 

 

Käytän pientä hopeasormusta, jossa on kuukivi ja Jumalattaren symboli keskellä ja pieniä kuvioita 

reunalla. Sain sen alun perin eräältä elämääni kuuluvalta myrkylliseltä ihmiseltä, mutta äitini puhdisti 

ja palautti sen minulle, ja se on osa syy, miksi sormus on minulle niin erityinen. Aina kun kosken sitä 

ajattelen äitiäni ja Jumalatarta ja se tuo minulle lohdutusta, erityisesti kun tunnen oloni ahdistuneeksi, 

stressaantuneeksi tai huolestuneeksi. (13.4)  

 

Merkityksellisten kertomusten kautta arkipäivän kokemukset ja tunteet voivat asettua osaksi 

kokemuksiin ja tunteisiin ja luoda kuuluvuuden tunnetta osana arkipäivän kokemuksen 

ylittävää, järjestystä, johon symboli sijoittuu.  

 

                                                
122 Riis & Woodhead 2010, 68–69; Danesi 2000, 151; Obeysekere 2008 (1981). 
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5.2.1 Eletyn uskonnon mieleen palauttaminen ja todeksi eläminen  

Osalle uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen käyttäjistä vaate on tunnetasolla merkittävä, 

sillä se suuntaa ajatuksia ja palauttaa mieleen esimerkiksi kertomuksia, jotka liittyvät 

pukeutujan elettyyn uskontoon.123 Pukeutujan kokemusmaailmassa merkittävä eletyn 

uskonnon kertomus voi olla esimerkiksi suhde yliluonnolliseen toimijaan (32.3) tai idea 

todellisuuden perimmäisestä luonteesta (15.1, 26.1, 21.4). Kertomukset voivat järjestää 

pukeutujan elämää, minäkuvaa ja sitä, miten tämä tulkitsee todellisuutta ja reagoi siihen. 

Tuomalla merkittävän eletyn uskonnon kertomuksen läsnä olevaksi arkisissa tilanteissa, 

uskonnollisen kuvan sisältävä vaate voi herättää käyttäjässään turvan, lohdutuksen ja 

merkityksen tunteita. Tarinat, kertomukset ja myytit, joihin uskonnollinen kuva on 

kiinnittynyt, voivat auttaa ankkuroimaan, tulkitsemaan ja muokkaamaan tunteita ja 

kokemuksia, joita yksilö kokee osana arkipäiväistä elämäänsä. Esimerkiksi pukeutujat 

kommenteissa 32.3 ja 16.1 kuvaavat miten he uskonnollisen kuvan sisältävän korun 

välityksellä voivat päästää irti vaikeista tunteista ja murheistaan:  

 

Käytän ristiä päivittäin muistutuksena siitä, että Kristus kuoli puolestani ja voin aina turvautua häneen 

huolissani koska hän välittää minusta (…). (32.3) 

 

Sormukseni on päivittäinen muistutus siitä, että monet syntini on annettu anteeksi ja olen täynnä 

Jumalan rakkautta ja armoa. (16.1) 

 

 

Pukeutuja kommentissa 29.7 yhdistää käyttämänsä korun uskonnon toimijaan ja vertaa korua 

lohduttavaan turvariepuun: 

 

Minulla on Lakshmia kuvaava riipus, jonka teki minulle tuntemani paikallinen taiteilija. Se on todella 

kaunis. En ole koruja käyttävää tyyppiä, mutta käytän tätä riipusta päivittäin. (…) Koen sen 

itseilmaisuna ennemmin kuin julistamisena. (…) Käytän korua koska se tuntuu lohduttavalta. Jumala 

on olemassa käytin korua tai en – mutta tunteilleni se on kuin turvariepu. No, ehkei aivan. Toivon, että 

minulla on paremmat keinot rauhoittaa itseni kuin terrierillä. (29.7) 

 

Yksilöiden eletyssä uskonnossa ja uskonnollisen identiteetin kannalta keskeisiksi voi 

nousta hyvin erilaiset elementit ja niiden monimutkaiset yhdistelmät. Keskeistä voi olla 

esimerkiksi sitoutuminen tradition edustamaan arvomaailmaan, etnisuskonnollinen 

kuuluminen ja erottautuminen, arkitodellisuuden tulkintaa määrittävä suhde uskonnolliseen 

todellisuuteen ja sen yhteydessä koetut tunteet tai uskonnollisen yhteisön elintavan 

noudattaminen. Nämä elettyjen uskontojen kertomukset pyrkivät usein vakuuttamaan siitä, 

mikä on merkityksellistä, oleellista, pyhää ja arvokasta elämässä ja maailmassa. Niinpä niiden 

                                                
123 McGuire 2008, 78–79. 
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yhteydessä koetut tunteet voivat olla erityisellä tavalla yksilöiden toimintaa orientoivia ja 

motivoivia ja ohjaavat sitä, miten niihin sitoutuneet elävät elämäänsä.124 Pukeutujaa 

kommentissa 29.9 uskonnollisen kuvan sisältävä vaate muistuttaa todellisuuden 

perimmäisestä luonteesta motivoiden samalla sitä, miten tämä todellisuus tulisi kohdata: ”Se 

muistuttaa minua uskontoni harjoittamisesta. Että yrittäisin olla huomaavainen ympäristöäni 

kohtaan, mitä sanon ja teen. Kannan mukanani pientä palasta universumin kosmisesta 

olemuksesta kaiken aikaa.” 

Kun uskonnollisen kuvan sisältävä vaate onnistuu liikuttamaan pukeutujaa eletyn 

uskonnon merkitysten verkostossa, se voikin toimia mukana kulkevana muistutuksena siitä, 

miten kohdata todellisuus ja toimia siinä. Tällaista motivoivaa ja orientoivaa uskonnollisen 

kuvan sisältävän vaatteen tehtävää kuvataan niin, että vaate auttaa olemaan tietoinen 

valinnoista, joita pukeutuja tekee päivittäin (34.4, 15.4) sekä suuntaa sitä miten toimia ja 

millaisia tunnetiloja ja -reaktioita pukeutujan tulisi suosia (34.3, 6.4). Kommentissa 3.1 

pukeutuja kirjoittaa, että uskonnollisen kuvan sisältävä vaate ”on myös hyvä muistutus siitä, 

että edustan Vapahtajaa. Kuulun niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat välillä muistutusta, ettei 

käyttäytyisi ääliömäisesti toisia kohtaan”. Vastaavasti kommentissa 16.4 pukeutuja kuvaa 

vaatteen toimintaa orientoivaa tehtävää seuraavasti: ”Kun vilkaisen kättäni, tämä pikkuinen 

sormus muistuttaa minua, että olen yhteydessä kaikkeen ja osa kaikkea, joten minun pitäisi 

huomioida/kunnioittaa ja toimia kunnioittavasti/askeltaa lempeästi.” 

Moderneissa monikulttuurisissa, yksilöllisyyttä korostavissa ja useisiin sosiaalisiin 

toimintaympäristöihin pirstaloituneissa yhteiskunnissa yksilöt kohtaavat päivittäin muiden 

muassa erilaisia toisilleen vaihtoehtoisia merkitysten verkostoja, arvovalintoja, ristiriitaisia 

kertomuksia ja vaatimuksia koskien sitä, minkälaisia tunteita on sopivaa osoittaa. Tällaisissa 

sosiaalisissa todellisuuksissa onkin kenties erityisen tärkeää voida palauttaa mieleen se, mikä 

on itselle, oman minäkuvan ja todellisuuden jäsentymisen kannalta merkityksellistä, oleellista, 

pyhää ja arvokasta. Materiaaliset muistutukset auttavat tavoittamaan nuo itselle 

merkitykselliset kertomukset ja herättävät turvallisuuden tunnetta.125  

Pukeutujalle merkitykselliset eletyn uskonnon kertomukset eivät välttämättä kumpua 

minkään organisoituneen uskonnon vakiintuneista ja yhteisön jakamista kertomuksista, vaan 

kyseessä voi olla eri uskontojen elementeistä koottu, uskontojen vakiintuneiden muotojen 

yläpuolelle asettuva tai muu väljempi luonnollisen maailman ylittävä todellisuutta jäsentävä 

                                                
124 Riis & Woodhead 2010, 89–90.  
125 Tällaista uskontojen kenttää ja uskonnon materiaalisten muistutusten käyttöä tarkastelevat esimerkiksi Riis & 

Woodhead 2010, 130; 191; 214; 81; McGuire 2008, 30 ja Orsi 2005. 
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kertomus. Tällaisia yksilöllisempiä eletyn uskonnon viitekehyksiä, joissa uskonnollisen kuvan 

sisältäviä vaatteita tulkitaan, on luettavissa muiden muassa seuraaviin kommentteihin:  

 

Käytän ristejä, ankheja, pentagrammeja, Buddhan kuvia, om-symboleja ja oikeastaan mitä vain, mistä 

pidän. Käytän niitä, koska ne ovat kauniita. Käytän niitä, koska olen tutkinut niiden merkityksiä ja 

minusta ne ovat kiehtovia. Käytän niitä, koska uskon uskontojen yhdenvertaisuuteen enkä pistä 

omaani muiden edelle tai muiden omani edelle. (23.3) 

 

Minulla on tonneittain ristikoruja. Miksi? Rakastan ristejä. Minut kasvatettiin katolilaiseksi. Nyt olen 

vain luopunut omasta uskostani. En voi asettua yhteen uskontoon, koska en sovi vain yhteen. Käytän 

pentagrammeja, koska ne suojaavat pahalta, ne edustavat viittä elementtiä ja pidän pentagrammeista. 

Käytän baguaa, koska se edustaa rauhaa ja harmoniaa ja tasa-arvoa ihmisten ja kaiken välillä. Kaikki 

nämä merkitsevät minulle jotain ja tiedän mitä ne edustavat. Niiden edustamat viestit ovat vahvoja ja 

ylpeitä, ne edustavat hyvää. (36.8)  

 

Olen agnostikko. (…). En ole kristitty, katolilainen, tai muuten usko ”Jumalaan”. Kuitenkin rakastan 

ristejä. Minulle henkilökohtaisesti ne symboloivat uskoa, toivoa ja rakkautta. Jotain suurempaa kuin 

me itse yksilöinä. Siksi minulla ei ole ongelmaa pukeutua niihin. (36.7) 

 

 

Nivoutuessaan osaksi pukeutujan elämää ja todellisuutta jäsentävää eletyn uskonnon 

kertomusta, uskonnollisen kuvan sisältävä vaate voi auttaa saavuttamaan toiseuden arkipäivän 

tilanteissa. Kun vaate toimii suhteessa ja vaikuttaa pukeutujaan eli pystyy liikuttamaan 

tunteita, motivoimaan ja orientoimaan, sen voidaan kokea ikään kuin tihkuvan tai vuotavan 

yliluonnollista osaksi todellisuutta.126 Eräs pukeutujista esimerkiksi kertoo, että käyttämällä 

uskonnollisen kuvan sisältävää riipusta, hän kokee olevansa lähempänä jumalia (16.5). Kun 

suhde yliluonnolliseen aktivoituu vaatteen yhteydessä, voi kokemus suhteesta liikuttaa 

pukeutujan tunteita.127  

Kanavoimalla tai välittämällä yliluonnollista pukeutujan todellisuuteen vaatteen 

yhteydessä voidaan kohdata yliluonnollinen, mutta toisinaan uskonnollisen kuvan sisältävän 

vaatteen voidaan kokea sisällyttävän sen voiman tai osan siitä voimasta, joka tällä toiseudella 

koetaan olevan. Silloin itse vaatteen voidaan kokea suojaavan tai tuovan turvaa haitallisilta 

asioilta (7.1, 6.4, 35.7). Läsnäolonsa kautta nämä toimijat voivat muuttaa olosuhteita, antaa 

asioille uusia merkityksiä ja mahdollisia tulkintakehyksiä. Pukeutujat kommenteissa 36.1 ja 

16.2 kuvaavat tällaisia vaatteen saamia yliluonnollista voimaa kanavoivia tehtäviä:    

 

Henkilökohtaisesti käytän chamsaa päivittäin, joka on ylösalaisin oleva käsi joka symboloi suojelusta 

pahalta sekä juutalaisuudessa ja islamissa. Käytän sitä näyttääkseni vahvan uskoni juutalaisiin 

arvoihin sekä taikauskoisiin tarkoituksiin. (36.1) 

 

                                                
126 Riis & Woodhead 2010, 42. McGuire 2008, 78.  
127 Ammerman 2013, 4. Robert Orsi kuvaa osuvasti, miten yksilöiden elämät rakentuvat suhteessa paitsi eläviin 

myös toimijoihin, jotka eivät ole läsnä arkisessa todellisuudessa. Orsi 2005, 48–51. 
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Tämä on pentagrammini, jota käytän aina, paitsi silloin kun poistan sen muutaman kuukauden välein 

vaihtaakseni nauhan, joka on ommeltu kiinni, jotta en ikinä hukkaisi sitä ja joka on leikattava auki. 

Minun ylipappini/uskonnollinen opettajani antoi korun minulle (…). Se on minulle suojeleva amuletti 

sekä uskoni symboli. (16.2) 

 

Tuomalla eletyn uskonnon kertomuksia, suhteita ja voimia läsnä olevaksi vaatteet 

voivat toimia henkilökohtaisina talismaaneina ja suojaavina amuletteina. Kuvasta tulee ikään 

kuin itsenäinen toimija, joka toimii fyysisessä maailmassa.128 Ne voivat tarjota toivon tunteita 

karistamalla epätoivoa kun todellisuudessa on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden 

kulkuun. Ne voivat voimaannuttaa toimimaan, rohkaista, auttaa jaksamaan uupumuksen 

uhatessa, tuoda itseluottamusta ja luoda järjestystä, jonka johdattamana pukeutuja on 

luottavaisempi reagoimaan elämän eteen heittämiin tilanteisiin sekä tarjota emotionaalista 

tukea ja inspiraatiota.129  

 

Tunsin tarvetta lähettää kuvan pentagrammistani, joka on ollut minulla suunnilleen viisitoista vuotta. 

Minulla oli se kun olin nuori ja pysyin kärsivällisesti lokerossa kun mikään uskonto ei liikuttanut 

minua, ja lopulta siitä tuli minulle kuin ylimääräinen raaja kun löysin polkuni; niin täynnä energiaa, 

että tunnen kriittisesti sen poissaolon kun se ei ole kaulassani. (…) Minulla on muitakin uskonnollisia 

koruja, mutta tästä pentagrammista on tullut kumppanini. Se on ollut seurassani henkisellä matkallani 

tähän asti, ja niin kauan kuin Jumalatar kutsuu minua, se tulee olemaan kaulassani, vakaumuksen 

merkkinä. (16.3) 

 

Jos uskonnollisen kuvan sisältävä vaate onnistuu liikuttamaan pukeutujan tunteita 

toivotulla tavalla, se voi samalla vahvistaa eletyn uskonnon kertomusta ja jälleen vaatteen 

yhteys tähän kertomukseen vahvistaa vuorostaan sen vaikutusta yksilön tunteisiin. Riis ja 

Woodhead ovat huomauttaneet, että vaikka uskonnollisen symbolin käyttäjä ei tunnistaisi 

uskonnon virallista kertomusta, johon kuva liittyy tai vaikka uskonnon viralliseen dogmaan 

suhtaudutaan epäilevistä, se voidaan hyväksyä osaksi elettyä uskontoa, jos se herättää 

käyttäjässä asianmukaisen tunnereaktion.130 Osallistumalla tällaiseen symboliseen toimintaan 

ihmiset pitävät samalla yllä elettyä uskontoa ja sen merkitysverkostoa.131  

 

5.2.2 Kokemusten ja suhteiden mieleen palauttaminen  

Osa pukeutujista kertoo käyttävänsä uskonnollisen symbolin sisältävää vaatetta, koska se 

muistuttaa tai palauttaa mieleen oman elämäntarinan kannalta merkittäviä kokemuksia. 

Merkittävät kokemukset, kertomukset, muistot, suhteet ja ideat ovat tärkeitä yksilön 

minuuden ja sosiaalisen todellisuuden kokemuksissa. Uskonnollisen kuvan sisältävä vaate 

                                                
128 Uskonnollisista kuvista toimijoina ks. Morgan 2018, 61–62. 
129 Riis & Woodhead 2010, 133–136; 191. 
130 Riis & Woodhead 2010, 57; 82–83; 99–100. 
131 McGuire 2008. 
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nivoutuu osaksi pukeutujan elämäntarinaa, sen tärkeitä kokemuksia, tunnepitoisia muistoja ja 

tärkeitä suhteita. Ne voivat esimerkiksi ”edustaa tiettyjä ajanjaksoja” (33.4), ”parempia 

aikoja” (31.1) muistuttaa tärkeistä ihmisistä ja suhteista (21.2), merkittävistä kokemuksista 

(6.3, 11.1, 23.9). Tällaiset todellisuutta ja minää kannattelevat kertomukset tuottavat 

kokemuksen jatkuvuudesta ja pysyvyydestä, tuoden turvan ja merkityksen tunteita 

todellisuuden kaoottisuuteen. Muistelun ja mieleen palauttamisen välityksellä voidaan 

säädellä tunnetiloja, nostattaa joitakin tunteita ja toisaalta hallita toisia. Yksilön 

elämäntarinaan nivoutuvien kertomusten liittäminen kehoon uskonnollisen kuvan sisältävän 

vaatteen välityksellä voidaankin nähdä toimintana, jossa pukeutuja vaatteen herättämien 

mielikuvien ja tunteiden kautta järjestää ja jäsentää todellisuuttaan ja omaa paikkaansa 

siinä.132  

Pukeutujat yhdistävät uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen elämäntarinoihinsa 

erityisesti tunnerikkaiden merkityksellisten kokemusten/muistojen sekä merkittävien 

suhteiden kontekstissa. Yhteys vaatteen ja näiden kertomusten välillä voi rakentua 

esimerkiksi sen perusteella mistä vaate on saatu tai koska sen herättämät konnotaatiot liittyvät 

kokemuksiin, joihin kuvan edustama uskonto tai sen harjoittaminen on yhdistynyt. 

Kommentissa 23.12 pukeutuja esimerkiksi kuvaa miten hänen käyttämänsä ristit muistuttavat 

”hyvistä ajoista” ja perheyhteisöstä, jotka selkeästi ovat pukeutujalle tärkeitä ja kommentissa 

36.2 pukeutuja kuvaa miten uskonnollinen riipus nivoutuu hänen sukunsa historiaan:  

 

En ole kovinkaan uskonnollinen ihminen, mutta käytän ristejä muistuttamaan minua juuristani sillä 

perheeni oli hyvin uskonnollinen ja näin se muistuttaa minua isoäideistäni ja hyvistä ajoista, jolloin 

kävimme kirkossa ystävieni kanssa äitini lapsuudenkylässä. (23.12) 

 

Käytän myös ristiä (Irlannista hankittua) vaikken ole katolilainen (olen pakana, mutta minulla on 

katolinen tausta perheeni puolesta). Mutta rakastan koruani. Koska se on irlantilainen, koska siihen 

liittyy historia. Minulla on myös kultainen, helmellä koristeltu risti, jonka sain konfirmoitumisen 

merkiksi. En ikinä käytä sitä. Se on upea koru, mutta en vain pysty käyttämään sitä. (36.2) 

 

Vaate voikin yhdistyä pukeutujan mielessä omiin juuriin ja perheeseen, jotka ovat 

monelle keskeisiä itseymmärryksessä ja joiden parissa koetaan turvallisia, todellisuutta ja 

minuutta jäsentäviä kokemuksia. Uskonnollinen kuva tai uskonnollisen kuvan sisältämä vaate 

ja se mitä se käyttäjälleen edustaa voi yhdistää merkityksellisellä tavalla menneisyyden, 

tämän hetken ja tulevan. Esimerkiksi muistuttamalla käyttäjää juurista, yhdistyvät pukeutujan 

menneisyys, tämä hetki ja tuleva pukeutujan mielessä merkityksellisellä tavalla luoden 

                                                
132 Vastaavia prosesseja, joissa vaatteen yhteydessä jäsennetään todellisuutta ja tuotetaan oma paikka siinä kuvaa 

esimerkiksi Terhi Utriainen (2006). Symbolisten esineiden käytöstä tällaisissa prosesseissa yleisemmin ks. esim. 

Csikszentmihalyi 1993, 20–29. 
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järjestystä todellisuuteen ja pukeutujan elämään. Sijoitamme itsemme osaksi maailmaa ja 

omaa elämäntarinaamme.133 Kommentissa 19.7 pukeutuja kuvaa, miten uskonnollisen kuvan 

sisältävän vaatteen viittaus uskontoon ei ole merkittävä, sillä sen synnyttämät konnotaatiot 

liittyvät hänelle merkittävään suhteeseen: 

 

Muistin, että minulla on uskonnollinen koru, jonka perin isoisoäidiltäni. En harjoita hänen 

uskontoaan, mutta käytän korua ja rakastan sitä, mutta vain koska tunnearvo ajaa yli uskonnollisen 

symbolismin minulle. (19.7)  

 

Kommentin 29.6 pukeutuja yhdistää kristillisen kuvan sisältävän vaatteen uskonnolliseen 

vakaumukseensa, mutta käyttämänsä Davidin tähden juutalaisiin sukujuuriinsa ja pukeutuja 

kommentissa 16.6 yhdistää käyttämänsä riipuksen vuorostaan kelttiläisiin juuriinsa: 

 

Käytän pientä ristiä, pientä kristillistä kalasymbolia ja Davidin tähteä. Kaksi ensimmäistä symboloivat 

vain uskoani ja kolmas minulla on, koska minulla on juutalaiset sukujuuret. (29.6) 

 

Olen kelttiläinen pakana. Riipukseni muistuttaa minua hengellisistä matkoistani ja sen käyttäminen 

saa minut tuntemaan yhteyttä kelttiläisiin juuriini. (16.6) 

 

 

Palauttamalla mieleen merkityksellisiä ja käyttäjän tunnemaailmaa liikuttavia muistoja 

(tapahtumia, ihmisiä, elämänvaiheita) ja ideoita/tarinoita, uskonnollinen kuvasto ja sitä 

sisältävä asuste voivat nostattaa kokemuksia merkityksestä, kuulumisesta ja identiteetistä. 

Muistelu ja mieleen palauttamisen yhteydessä pukeutujat voivatkin elää todeksi näitä heille 

merkityksellisiä kertomuksia. Muistelemisen välityksellä eletään todeksi ja uudelleen luodaan 

yhteyksiä niihin merkittäviin paikkoihin, kokemuksiin ja ihmisiin, jotka eivät ehkä edes ole 

välittömästi läsnä yksilön elämässä. Samoin kuin herättäessään tunteita eletyn uskonnon 

kontekstissa, vaatteen yhteydessä koetut tunteet ja todeksi eletyt kertomukset voivat vahvistaa 

vaatteen toimijuutta pukeutujan käytössä ja vaatteen toimivuus puolestaan vahvistaa sen 

edustamien kertomusten roolia yksilön todellisuutta jäsentävinä.134 

On myös mahdollista, että käyttäjä on oppinut tuntemaan tiettyjä tunteita suhteessa 

kuvaan ja liittänyt nämä tuntemukset myöhemmin osaksi jotakin muuta itselleen merkittävää 

uskonnon merkitysverkoston ulkopuolista kertomusta. Riis’n ja Woodheadin mukaan 

emotionaalinen sidos symboliin voi säilyä, vaikka siihen uskonnon yhteydessä liitettyjä 

                                                
133 On hyvä muistaa, että etnisyys, sukujuuret, kansallisuus ja uskonto ovat minän ulottuvuuksia, jotka usein 

nivoutuvat yhteen yksilön minäkuvassa ja niiden erottaminen voi olla vaikeaa. Kaiser 2011, 75–97.  
134 Merkityksen ja jatkuvuuden kokemisen tuottaminen kuulumista tuottavan muistelun välityksellä ks. McGuire 

2008, 99.  
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merkityksiä ei enää hyväksytäkään omaa todellisuutta jäsentävien kertomusten joukkoon.135 

Kun kuvan yhteydessä opitaan ja totutaan tuottamaan esimerkiksi uskonnollisen yhteisön ja 

sosiaalisen identiteetin kannalta merkityksellisiä uskomuksia, kokemuksia, kertomuksia, 

ideoita ja/tai tuntemaan sopivia ja hillitsemään ei-toivottuja tunteita, voi kuva irrallaan 

sosiaalisesti jaetusta yhteydestäkin aktivoida katsojassaan erityisiä tunteita.136 Tällaisesta 

opittujen tunteiden siirtymisestä saattaa olla kyse esimerkiksi pukeutujan kohdalla, joka kuvaa 

suhdettaan katolisiin rukousnauhoihin: 

 
Katolisten rukousnauhojen käyttäminen on minulle kovin luontevaa, koska äitini kasvoi niiden parissa 

ja sitten minä. Pukeuduin niihin jo ennen kuin pidin niittä goottina. Ne saavat minut tuntemaan oloni 

kotoisaksi. On ironista, että sekä äitini ja minun uskonnolliset näkemykset ovat pakanallisia – hän 

opetti minua, kuten isoäitini opetti häntä, mutta hänen äitinsä oli vakaumukseltaan ankara katolilainen. 

(21.2) 

 

6 Johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää ja lisätä ymmärrystä niistä tehtävistä, joita 

uskonnollista kuvastoa sisältävät vaatteet saavat pukeutujien symbolisessa toiminnassa ja 

siten osaltaan valottaa sitä, miksi uskonnollista kuvastoa sisältäviä vaatteita (koruja, paitoja, 

huiveja jne.) mahdollisesti hankitaan ja käytetään. Tutkimuskysymyksiä olivat: Miten ja miksi 

uskonnollista kuvastoa sisältäviä vaatteita käytetään? Mitä uskonnollista kuvastoa sisältävien 

vaatteiden välityksellä tehdään? Minkä lisän uskonnollinen kuva tuo vaatteeseen ja/tai asuun? 

Miten uskonnollista kuvastoa sisältäviin vaatteisiin pukeutuvat tulkitsevat ja 

merkityksellistävät kantamaansa kuvastoa? 

Teoreettiset linssini ovat muodostuneet uskonnollisen kuvan symbolisia tehtäviä 

selittävistä teoreettisista viitekehyksistä sekä vaatteen välityksellä tapahtuvaa symbolista 

vuorovaikutusta kuvaavasta näkökulmasta. Näiden teoreettisten linssien, aihetta koskevan 

aikaisemman tutkimuksen sekä analyysissa esiin nostamieni muiden teoreettisten kytkentöjen 

avulla olen pystynyt sukeltamaan siihen hämmästyttävään symbolisten ilmaisujen ja niihin 

nivoutuvan toiminnan rikkauteen, joka ihmisten pukeutumiseen sekä uskonnolliseen kuvaan 

liittyy. Teoreettisten linssieni avulla pystyin kuitenkin tutkimustehtäväni mukaisesti luomaan 

selkeyttä uskonnollista kuvastoa sisältävien vaatteiden käyttöön liittyvän symbolisen 

toiminnan moninaisuuteen. 

Tutkimuksen aineistoon oli mahdollista lukea kaksi symbolisen toiminnan muotoa, 

joihin uskonnollisen kuvan sisältävä vaate pukeutujien käytössä nivoutui. Ensinnäkin 

                                                
135 Riis & Woodhead 2010, 106. 
136 Riis & Woodhead 41–42, 91–98; 105–106; Lynch 2007, 138; Morgan 2005, 55–59. 
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pukeutujien kommenteissa uskonnollisen kuvan sisältävä vaate sai kommunikatiivisen 

tehtävän ja nivoutui osaksi vaatteiden välityksellä tapahtuvaa symbolista vuorovaikutusta. 

Symbolisen vuorovaikutuksen prosesseissa yksilöt toisaalta ilmaisevat asemoitumisiaan 

muille, mutta samalla tulkitsevat ympäristön symboliin liittämiä merkityksiä ja toimivat 

suhteessa itseensä tuottaen itsensä ja kokemuksen minän pysyvyydestä symbolisten 

ilmaisujen yhteydessä. Näissä prosesseissa vaate näyttäytyy välineenä, jolla erottautumisten ja 

samastumisten välityksellä hallinnoidaan minää ja minään liitettäviä mielikuvia ja 

osallistutaan symbolisesti välitettyyn sosiaalisen todellisuuteen. Symbolisen 

vuorovaikutuksen näkökulma auttaa ymmärtämään, miten uskonnollinen kuvasto voi 

nivoutua osaksi pukeutumisen välityksellä tapahtuvaan identiteettityöskentelyyn esimerkiksi 

silloin kun pukeutuja pyrkii neuvottelemaan minuuttaan erilaisten asemoitumisien välillä.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että uskonnollisen kuvan välityksellä pyritään tekemään 

hyvin monenlaisia symbolisia ilmaisuja ja herättämään katsojissa monenlaisia mielikuvia ja 

reaktioita. Aineistoon oli mahdollista paikantaa kolme kulttuurista merkitysverkostoa eli 

temaattista kehystä, joiden merkityksiä pukeutujat pyrkivät uskonnollisen kuvan sisältävällä 

vaatteella ilmaisemaan ja liittämään itseensä. Uskonnollisen kuvan sisältä vaate oli voitu 

valita, koska siihen liitettiin ja sen avulla voitiin asemoitua uskonnon tai uskontojen 

merkitysverkostoissa. Pukeutujat kertoivat uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen avulla 

ilmaisevansa omaa uskonnollista vakaumustaan, elämäntapaansa tai arvojaan, jotka nousivat 

uskonnon tai uskontojen merkitysverkostoista. Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen 

välityksellä ilmaistiin ulospäin itsestä siten jotakin sellaista, joka liittyy pukeutujan minän 

asemoitumiseen uskonnon tai uskontojen merkitysverkostoissa. Toisille vaate mahdollisti 

samastumisen ja erottautumisen jonkin uskonnon organisoituneen muodon 

merkitysverkostossa, mutta toisaalta kommenteissa kuvattiin vaatteen merkityksellistämistä 

joustavammin osana yksilöllisempää asemoitumista uskontojen merkitysverkostoissa kuten 

kiinnostusta uskontoon tai uskontoihin. 

Osa pukeutujista liitti kommenteissaan uskonnollista kuvastoa sisältäviin sellaisia 

attribuutteja kuin ”cool” tai ”rock”, ”muodikas” tai ”trendikäs”. Näiden uskonnollisen kuvan 

sisältävän vaatteen attribuuttien yhteydessä vaatteen voi tulkita saavan merkityksensä muodin 

ja populaarikulttuurin merkitysverkostoissa. Uskonnollisen kuvan sisältävä vaate muoti-

ilmiönä, kuten muutkin muoditt ja tyylit, syntyvät osana monimutkaisia dynaamisia 

prosesseja, joiden alkuperää voi olla vaikea selvittää. Uskonnollisen kuvan muodikkuus 

voidaan liittää ainakin siihen, että se muotona on saanut tietyn statuksen muodin 

merkitysverkostossa tai sen välityksellä voidaan ilmaista merkityksiä, joita siihen on 
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nivoutunut populaarikulttuurin ilmiöissä ja tuotteissa. Asettamalla uskonnollisen kuvan tai sen 

sisältävän vaatteen uusiin yhteyksiin, muodit ja populaarikulttuurin toimijat ovat luoneet 

uusia symbolisia ilmaisuja, joiden välityksellä pukeutujat voivat neuvotella minuuttaan ja 

minään liitettäviä mielikuvia. Osaan kommenteista olikin luettavissa erottautumista ja 

samastumista muodin ja populaarikulttuurin merkityksiin. Muodikkaaksi tai suosituksi 

tulkitun symbolisen ilmaisun omaksumisella voidaan ainakin erottautua tai mukautua omassa 

viiteryhmässä sekä tehdä asemoitumisia suhteessa kulttuurissa vaikuttaviin ilmiöihin ja niiden 

ympärille muodostuneisiin makuyhteisöihin. Symbolisia ilmaisuja tehtiin myös 

vakiintuneempien tyylien ja makuyhteisöjen merkitysverkostoissa ja erityisesti aineistossa 

nousi esille uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen merkityksellistäminen goottien 

alakulttuurissa.  

Symbolisen vuorovaikutuksen ohella pukeutujat kertoivat siitä, miten uskonnollisen 

kuvan sisältävä vaate vaikuttaa heihin. Uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen kerrottiin 

vaikuttavan mielentilaan, ajatteluun ja tunteisiin sekä motivoivan ja inspiroivan toimintaa. 

Vaatteen vaikuttavuudesta kertoessaan pukeutujat liittivät siihen merkityksiä, jotka nousivat 

joko pukeutujan eletystä uskonnosta tai pukeutujan elämäntarinan ja minäkuvan kannalta 

keskeisistä muistoista, suhteista tai kokemuksista. Vaatteen toimijuutta voidaan tarkastella 

dynaamisena prosessina; Herättämällä konnotaatioita pukeutujalle merkittävien todellisuutta 

ja minuutta jäsentäviä kertomuksien kontekstissa vaate voi muistuttaa, palauttaa mieleen ja 

tuoda läsnä olevaksi näitä kertomuksia. Koska todellisuutta jäsentävät kertomukset tuottavat 

ihmiselle psykologisesti tärkeitä pysyvyyden, jatkuvuuden ja merkityksen kokemuksia, niiden 

yhteydessä koetaan tunteita, jotka pystyvät erityisellä tavalla suuntaamaan, orientoimaan ja 

motivoimaan. Vaatteet auttavat nivomaan merkitykselliset kertomukset osaksi pukeutujan 

arkista elämää tehden näistä kertomuksista entistä tärkeämpiä. Vastaavasti vaatetta voidaan 

käyttää, koska se toimii tihkumalla näitä kertomuksia ja niiden herättämiä tunteita arjen 

keskelle. Kertomuksia eletään vaatteiden yhteydessä todeksi ja vaikuttaessaan pukeutujaan 

sen voidaan kokea toimia lähes itsenäisesti tai eletyn uskonnon kontekstissa kanavoivan tai 

välittävän jotain siitä yliluonnollisesta toiseudesta, johon sen ymmärretään viittaavaan. 

Tällainen uskonnollisen kuvan sisältävän vaatteen tehtävä oli luettavissa kommentteihin, 

joissa vaatteen kerrottiin suojelevan tai liittyvän taikauskoisiin tarkoituksiin.  

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että uskonnollisen kuvan sisältävää vaatetta 

käytetään, koska se nivoutuu siihen pukeutuville ihmisille merkittävään symboliseen 

toimintaan. Herättämiensä konnotaatioiden välityksellä uskonnollisen kuvan sisältävä vaate 

voi olla väline, jonka avulla pukeutujat luovat mielekkyyttä sosiaaliseen todellisuuteen, 
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rakentavat kuvaa itsestään sekä muille että pyrkivät asemoitumisillaan ylläpitämään eheää 

kuvaa itsestään. Toisaalta osa pukeutujista käyttää uskonnollista kuvaa sisältävää vaatetta 

siksi, koska sen avulla voi tavoittaa, tehdä läsnä olevaksi ja elää todeksi elämäänsä, 

todellisuutta ja minuutta jäsentäviä kertomuksia ja koska vaate pystyy liikuttamaan 

pukeutujaan tunteita sekä suuntaamaan orientaatioita ja toimintaa tuomalla näitä kertomuksia 

osaksi arkisia tilanteita. 

Vaikka tutkimuksessa kaksi symbolisen toiminnan muotoa on esitetty erillisinä 

kategorioina, ne voivat käytännössä toimia myös limittäin ja päällekkäin. Erottelun ei ole 

tarkoitus myöskään rajata toimintaa joko yksiselitteisesti sosiaaliseksi tai yksilölliseksi, sillä 

loppujen lopuksi molemmat symbolisen toiminnan muodot sisältävät elementtejä, jotka 

liittyvät toisaalta yksilön psykologisiin tarpeisiin ja toisaalta siihen, miten jäsennämme 

sosiaalista todellisuutta ja toimimme siinä. Vuorovaikutuksellinen toiminta voi tuottaa 

merkittäviä kokemuksia esimerkiksi yksilön minäkuvan kannalta ja toisaalta todellisuutta 

jäsentävien kertomusten yhteydessä yksilöt voivat hallinnoida sitä, miten reagoivat 

sosiaalisessa todellisuudessa kohtaamiinsa vuorovaikutuksellisiin tilanteisiin. Tekemäni 

luokittelu onkin osittain keinotekoinen, mutta toisaalta tutkimuksen jäsennys havainnollistaa 

osuvasti sitä, miten symboliset esineet toisaalta ovat välineitä, joilla teemme asioita, ja 

toisaalta miten esineet niihin nivoutuvien merkitysten ja elämyksellisten prosessien 

välityksellä myös toimivat suhteessa meihin.  

6.1 Näkökulmia jatkotutkimukseen 

Jo tutkimuksen varhaisessa vaiheessa ymmärsin, että pro gradu -tutkielman rajoissa sekä 

valitsemani aineiston kontekstissa voin raapaista vain pintaa siitä symbolisten ilmaisujen ja 

sosiaalisten suhteiden monimuotoisesta todellisuudesta, jossa pukeutujat tekevät vaatetusta 

koskevia valintojaan. Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut sitä, miten uskonnollisen kuvan 

sisältävien vaatteiden käyttöä voidaan ymmärtää pukeutujien symbolisen toiminnan 

näkökulmasta. Olen paneutunut siihen, miten pukeutujat käyttävät uskonnollisen kuvan 

sisältäviä vaatteita ja mitä niillä tehdään kun ne on jo hankittu tai saatu. Tutkielmaa tehdessä 

vastaani tuli useita kiinnostavia tutkimuksia, joissa näkökulma oli uskonnollisen elämäntavan 

ja kuluttamisen suhteessa tai joissa paneuduttiin siihen, miten kuluttamisen kontekstissa 

tapahtuva symbolinen toiminta tarjoaa uskonnolliselle elämäntavalle vaihtoehtoisia tapoja 

jäsentää sosiaalista todellisuutta. Esimerkiksi tätä ostamiseen liittyvää tematiikkaa ja sitä, 

miten symbolinen toiminta nivoutuu osaksi kuluttamisen kulttuureja, voisi olla kiinnostava 

tarkastella lähemmin myös suhteessa uskonnollista kuvastoa sisältäviin vaatteisiin. 
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Vaikka tässä tutkimuksessa käyttämäni aineisto on yhdessä teoreettisten viitekehysten 

kanssa tuonut selkeyttä tutkittuun ilmiöön, on mahdollista, että jokin uskonnollisen kuvan 

merkityksellistämisen tapa ja sen myötä symbolisen toiminnan ulottuvuus ei ole valitsemieni 

aineiston ja teoreettisten linssien puitteissa noussut esille. Tutkimuksen näkökulmaa ja 

tuloksia voisikin hyödyntää jatkotutkimuksessa, jossa uskonnollisen kuvan käyttöä asussa 

tarkastellaan osana valittua kontekstia, jolloin aineistoa voisi kerätä esimerkiksi 

puolistrukturoitujen syvähaastatteluiden sekä osallistuvan havainnoin välinein, mikä 

mahdollistaisi yksittäisten merkityksellistämisen prosessien yksityiskohtaisemman 

hahmottamisen. Kysymyspatteriston voisi rakentaa osittain tämän tutkimuksen tuloksia 

hyödyntäen.  

Yksi kiinnostava näkökulma, johon paneutumalla ymmärrystä uskonnollista kuvastoa 

sisältävien vaatteiden käytön syistä voisi lisätä, olisi nähdäkseni keskittyminen niihin 

prosesseihin, joissa uskonnollisen kuvan sisältävä vaate ymmärretään ”cooliksi”. Lukemani 

kirjallisuuden pohjalta ja kiinnittäessäni tutkimuksen aikana huomiota uskonnollisen kuvaston 

käyttöön erilaisissa populaarikulttuurin tuotteissa, jäin edelleen pohtimaan mahdollisia 

yhteyksiä määrittelemättömään mystiseen toiseuteen ja tuntemattomaan viittaavan 

uskonnollisen kuvan ja pukeutujien symbolisen toiminnan välillä. Voidaanko uskonnollisen 

kuvan sisältävä vaate nähdä tavoiteltavana siksi, että se viittaa yleisellä tasolla johonkin 

maallisen ylittävään ja mahdollistaa käyttäjälleen transsendenssin kokemuksen, jota ei ehkä 

sanoiteta uskonnolliseksi? Toisaalta, voiko ”coolius” liittyä siihen, että pukeutuja sijoittamalla 

uskonnollisen kuvan osaksi asuaan liittää itseensä ja herättää samankaltaisia konnotaatioita, 

joita tällaisen mystisen toiseuden yhteydessä kenties koetaan (hämmästys, ihmetys, 

kunnioitus)?  

Uskonnollisen kuvan sisältävään vaatteeseen nivoutuvat tunnekokemukset herättivät 

myös kysymyksiä siitä, minkälaisia näkökulmia kognitiotieteet voisivat avata uskonnollisen 

kuvaston ja sitä kantavan vaatteen kykyyn liikuttaa yksilön tunnetiloja tai suunnata 

motivaatiota ja orientaatiota. Olisi kiinnostavaa lähestyä vaatteiden välityksellä tapahtuvaa 

symbolista toimintaa siitä näkökulmasta, mitkä kognitiiviset prosessit mahdollistavat 

esimerkiksi sen, että pukeutujat voivat kokea vaatteen toimivan ikään kuin itsenäisen toimijan 

tavoin. Tai toisaalta, miten havaitsemme toisten meistä tekemiä arvioita ja miten omat 

uskontojen merkitysverkostoihin nivoutuvat ennakkokäsityksemme, toiveemme, 

odotuksemme ja arvostuksemme vaikuttavat siihen, keiden arviot otamme vaatevalintoja 

tehdessä huomioon? 
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