
Haagalainen toimittaja,
Roska päivässä -liikkeen
perustaja Tuula-Maria
Ahonen, kantaa edelleen
huolta ympäristön roskai-
suudesta. Tämän vuoden
huhtikuussa hänen huolensa
kasvoivat kun perheeseen
tuli kissa, jonka ulkoilutta-
miseen sopivin alue, Ida
Aalbergintien leikkipuiston
tuntumassa oleva kallio, oli
täynnä lasinsirpaleilta. Kis-
saa ei kalliolle voinut viedä
tassujen vaurioitumisen pe-
losta ja aluksi Ahonen piti
toivottomana puhdistaa
aluetta lasista.

Vähin erin hän kuitenkin
ryhtyi urakkaan miehensä
kanssa ja otti puheeksi kal-
lion siistimisen siellä liik-

kuvien ihmisten kanssa.
Kaikki ymmärsivät asian ja
ottivat osaa näihin spontaa-

neihin siistimistalkoisiin.
Hankalimmalta Ahosesta
tuntui vaikuttaa aluetta kal-

joittelupaikkanaan käyttä-
vään nuorisojengiin, mutta
asiallisen keskustelun kaut-
ta sekin lopetti pullojen rik-
komisen ja alueen roskaan-
tuminen ensin pysähtyi ja
sitten kääntyi parempaan
suuntaan. Näin sai alkunsa
Kissa kalliolle -projekti, ku-
ten Ahonen sitä nimittää.
Mukana on siistimisessä ol-
lut myös läheinen koulu,
Pohjois-Haagan Yhteiskou-
lu.

Kallion nykyinen koh-
tuullisen siisti ulkoasu on
esimerkki siitä, mihin yh-
den ihmisen sinnikkyys ja
aloitteellisuus ympäristön
siistimisestä parhaimmil-
laan johtaa.
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Lähes kaikilla vaate-
kaappi pullistelee vaattei-
den paljoudesta. Silti monet
meistä tuskailevat aamuisin
tai iltamenoihin lähtiessään,
ettei ole mitään päälle pan-
tavaa.

Vaate on viesti
Vaate on hyvin tehokas

sanaton viesti. Vaatteen lin-
jat, värit ja tyyli kertovat
meistä ja arvoistamme.
Vaate voi kertoa myös työs-
tämme. 

Vaikka pukeutuminen ei
kiinnostaisi pätkääkään, tu-
lisi sitä kuitenkin joskus
miettiä. Juristia, joka menee
oikeudenistuntoon lyhyessä
minihameessa ja avokaulai-
sessa puserossa, ei oteta va-
kavasti. Samoin farkkuihin
ja jo parhaat päivänsä näh-
neeseen neulepaitaan son-
nustautunut ja kansainväli-
seen konferenssiin osallis-
tuva atk-nörtti antaa itses-
tään epämääräisen kuvan,
kun muut ovat todennäköi-
sesti puku päällä. Ostaisitte-
ko paperikoneen myyjältä,
jolla on samettihousut ja
akryylineule? Maailmalla ei
ainakaan osteta. Hyvä jos

hän saisi myytyä edes posti-
kortteja!

Juhliin 
sonnustautuminen

Syksy on täynnä juhlia
pikkujoulusta vierailuihin ja
jopa virallista pukeutumista
vaativiin tilaisuuksiin. Mo-

nella juhliin sonnustautu-
valla on sormi suussa, mitä
laittaisi päälleen, ettei olisi
ali- tai ylipukeutunut. Tosin
suomalainen harvoin syyl-
listyy ylipukeutumiseen.

Onneksi kutsujen järjes-
täjät ovat yhä useammin
helpottaneet vieraiden pu-
keutumispulmia laittamalla
kutsuun pukeutumiskoodin.
Se helpottaa, mutta ensin
pitää tietää, mitä tumma pu-
ku-, iltapuku-, juhlapuku-
tai smart casual -koodit tar-
koittavat. Osa koodeista on
yksiselitteisiä, mutta esi-
merkiksi casual- ja smart
casual -koodit antavat pal-
jonkin tulkinnanvaraa - ja
ovat näin ollen usein "vaa-
rallisia".

Muodin merkitys
Muotivaatteita katsoessa

moni kummastelee, kenelle
ne on tehty. Tottahan toki
monet muotinäytösten ja -
juttujen tuotteet ovat par-
haimmillaan nuorilla, pit-
killä ja hoikilla. Silti kau-
poissa on tarjontaa meille
lyhyille ja ei ehkä niin mal-
limittaisille. 

Muodista tulee osata poi-

mia ne omat jutut, ne, jotka
näyttävät parhailta itsellä.
60-luvulla 80-vuotias mum-
mokin pukeutui minimek-
koon. Enää tällainen must-
muoti ei palaa. Vaikka nyt
on muotia taas lyhyet me-
kot, on tarjolla valtavasti
muitakin vaihtoehtoja. Eikä
kaikkien tarvitse kulkea
leggingseissä tai caprihou-
suissa, jotka eivät todella-
kaan sovi kaikille – eivätkä
kaikkiin tilanteisiin.

Muotitoimittaja ja pu-
keutumisneuvoja-koulut-
taja Kaisa Virtanen herät-
telee kuulijoita ja antaa
heille vinkkejä Helsingin
Työväenopiston ilmaisella
Hallitsetko tilannepukeu-
tumisen -luennolla 6.10.
klo 11–12.30 Oulunkylän
kirjastolla ja 10.10. –
21.11. keskiviikkoiltaisin
klo 17–18.30 Kanneltalos-
sa pidettävällä luentosar-
jalla, jossa käsitellään
mm. tilannepukeutumis-
ta, vaatteiden ja vartalon
mittasuhteita, värien vies-
tiä ja toimivaa puvustus-
ta.

Kaappi täynnä, silti ei mitään
päällepantavaa?

Kissa kalliolle -projekti

Iiris-kissa seuraa työnjohtajana siivousväen lasinkeräys-
touhua. Kuva: Jari Peltoranta
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