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M I N Ä

Hei! Olen Jasmin Pietikäinen, 17 – vuotias lukiolainen. Opiskelen Helsingin
ranskalais-suomalaisen koulun lukiossa,
ja kansainvälisessä ilmapiirissä opiskellessa meille nuorille on korostettu sitä,
miten maailma kehittyy tulevaisuudessa. Huomisen mukana tulee kuitenkin
lisää informaatiota teknologian kehittyessä, ja tämä aiheuttaa elämäämme
lisää epävarmuutta. Inspiroiduin näistä
ajatuksista, ja lähdinkin niiden pohjalta
rakentamaan lopputyötäni.
Espoon Kuvataidekoulussa olen viettänyt useampia vuosia perusopetuksessa. Viimeisenä neljänä vuotena olen
keskittynyt vaatetustyöpajoihin, sillä
sydäntäni lähellä ovat käsityöt ja muoti.
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T A V O I T T E E T

Aloittaessani työskentelyä minulla oli haasteita saada selkeä mielikuva siitä,
miten tulevaisuuden epävarmuutta lopulta kuvastetaan. Lähdin suunnittelemaan työtäni hyvin konkreettisten esimerkkien kautta, sillä mikäli aihe
oli minulle hyvin monitahoinen, niin tulisi se olemaan sitä myös katsojille.
Mielessäni yhdistyivät erityisesti monimutkaiset algoritmit ja sähköjohdot,
ylipäätään kaikki elektroniikkaan liittyvä, joten ne toimivat lähtökohtina
lopputyölleni.
Olin jo vuonna 2018 törmännyt ranskalaiseen muotisuunnittelija Clara
Daguiniin ja hänen töihinsä. Daguin käytti vaatteissaan valoja, ja inspiroiduin valtavasti hänen tekniikastaan. Vaikka en ollut aiemmin käyttänytkään LED-teknologiaa vaatteissa, halusin päästä oppimaan uutta. Niin
ikään sain opetella uutta myös digiprintin teosta, jota en sitäkään ollut kuin
kerran aiemmin tehnyt. Lopputyöni oli siis tekniikoiden puolesta seikkailua ja oppimista erehdysten kautta, mutta se kiehtoi minua erityisesti siksi,
että pääsin tekemään juuri sellaista taidetta kuin itse halusin.
Kantava ajatukseni oli näyttää lopputyölläni, että teknologiaa ja informaatiota on kaikkialla ympärillämme, ja nyt myös vaatteissa. Tavoitteenani oli
tehdä oikeita, käyttökelpoisia vaatteita, joilla kuvastan tulevaisuudessa kehityksen ja tiedon lisääntymistä, mutta myös ilmiöön liittyvää epävarmuutta.
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INSPIRAATIOKUVIA

Kuva: Diane Hymans

Kuva: Barnabé Moinard
Yläpuolella minua kiehtoneet Clara Daguinin teokset.

The Blonds

Givenchy
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Silmiä syksyltä 2019. Tämä harjoitus auttoi
minua digiprinttien suunnittelussa.

Luonnostelu oli minulle ehkä haastavinta koko lopputyöni tekemisessä. Sen
jälkeen, kun olin vuonna 2018 törmännyt Clara Daguinin töihin, aloin jo
suunnitella ja ideoida mahdollista lopputyötäni mielessäni. Käytin luonnoksia
piirtäessäni vanhoja töitäni ja piirrustuksiani hyödyksi, ja sidoin näin menneisyyttäkin mukaan työskentelyyni tulevaisuusaspektin lisäksi. Minulle oli jo
alusta alkaen selvää, että halusin suunnitella useamman vaatekappaleen kokonaisuuden. Päädyin lopulta kahteen paitaan ja hameeseen, jotka tekisin itse. Se
ero, miten vaatteet muuttuivat alkuperäisistä piirrustuksista, on suuri.
Huomasin lopulta, että luonnostelussa toistuivat samat teemat ja kuvat. Syksyn
2019 alussa teimmekin työpajassa harjoituksena silmien piirtoa, ja osaltaan se
harjoitus muutti lopputyöni suuntaa siihen, että kankaissa oli silmiä. Innostuin
kuvaamaan silmien avulla sitä, miten ihminen ottaa vastaan informaatiota ja
mitä hän päättää tiedosta käsitellä ja sisäistää.
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Vuonna 2018
tekemäni työ, kun
työpajamme piti
workshoppia Helsingin kaupunginmuseolla.
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Kuvat: Jasmin Pietikäinen

Näiden
kenkien toteutus lopulta jäi, mutta
suunnitelmassakin
voi huomata silmien
suuren roolin työssäni.
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K A A V A T
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Pidin erityisesti kaavoituksesta työskentelyprosessissani, sillä se oli ehdottomasti helpoin vaihe työstäni. Olin oppinut jo aiemmin koulussa ja työpajassa
kaavoittamaan, ja siksi piirsinkin kaikki kaavat itse. Käytin työskentelyssä apuna
jo olemassa olevia omia vaatteitani, ja niiden avulla piirsin uudet kaavat. Sain
piirtää kaavat kahteen kertaan, sillä tein ne ensimmäisen kerran jo lokakuussa
2019, mutta koska ompelin vaatteet vasta vuoden 2020 puolella, suunnitelmat
olivat muuttuneet ja tarvitsin uudet kaavat.
Kaavoja ensin kokeillessani ompelin yhden prototyypin hameesta, mutta valitettavasti muiden vaatteiden kanssa minulla ei riittänyt aikaa protojen tekoon. Kankaat, joita käytin, olivat kuitenkin sen verran tuttuja materiaaleja minulle, joten
uskalsin lähteä suoraan työskentelemään niiden kanssa.

Kuvat: Jasmin Pietikäinen
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Kuva: Juha Pietikäinen
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Digiprintin tekeminen oli toinen niistä kahdesta tekniikasta, jotka eivät olleet
minulle ennestään niin tuttuja. Omilla printtikankailla oli kuitenkin suuri merkitys työssäni, sillä ne viestivät erityisen hyvin työni punaista lankaa.
Kankaissa halusin korostaa konkreettisilla ja ymmärrettävillä kuvilla lopputyöni
ideaa ja ajatusta. Hain inspiraatiota internetistä ja löysinkin paljon innoittavia
kuvia, joita hyödynsin suunnitellessani omia printtejäni. Photoshopilla leikkasin ja muokkasin kuvia ja tekstiä kahdeksi printiksi. Tämä vei kauan aikaa, sillä
digiprintin suunnittelu oli uudehko asia minulle.
Digiprintatut kankaat tilattiin suomalaiselta Printscorpio Oy – yritykseltä, sillä
minulle oli tärkeää työssäni myös ostaa materiaalit suomalaisilta yrityksiltä ja
tukea kotimaista. Tilauksessa minua auttoi paljon isoisäni Heikki. Yhteensä kangasta tuli tilattua neljä metriä puuvillaa, mikä riitti vaatteisiin hyvin.
Kun printtejä katsoo tarkasti, ne ovat täynnä kriittisyyttä ja kannanottoja.
Persikkapohjaisessa kankaassa on taustalla teknologiaa kuvastamassa piirilevyjä,
ja katsojan huomio kiinnittyy erityisesti robottikäden napauttamiin sydämiin.
Robottikättä vertasin tekoälyn kehitykseen huimin harppauksin niin, että ehkä
meillä tulevaisuudessa on itsestään ajattelevia robotteja ja koneita. Sydämet ovat
taas tuttuja sosiaalisen median Tykkäys – nappeina, ja ne muistuttavat siitä, miten vahvasti olemme internetin avulla yhteyksissä toisiimme ja miten paljon netti
vaikuttaakaan elämäämme. Kelmeäihoisella rintakuvalla on sen sijaan jonkun
muun silmät – nimittäin Edward Snowdenin. Huippusalaisten asiakirjojen paljastuksistakin tunnettu tietotekniikan ammattilainen kuvastaa printissäni riskiä
tietovuodoista ja varkauksista, eli teknologian epävarmuuksista.

Valkopohjaisella printillä puolestaan tapahtuu paljon. C- ohjelmointikielellä koodattu Fibonaccin lukujono löytyy kultaisesta leikkauksesta ja sen myötä on tärkeässä osassa kaikessa taiteessa. Fibonaccin lukujonoa on tullut myös itse paljon katseltua Aurajoen varrelta Turussa, missä
isovanhempani asuvat. Samainen lukujono nimittäin löytyy taideteoksena joen varrella olevan
voimalaitoksen savupiipun kyljestä. Koodin lisäksi printissä on Cambridge Analytica:n logo.
Yhtiö on tunnettu siitä, että se pyrki kohdentamaan tietynlaista viestintää sosiaalisen median
kautta kohderyhmille Yhdysvalloissa 2016 presidentinvaalien aikaan Donald Trumpin voiton
tukemiseksi. Halusin nostaa tämän pointin esiin huolestuttavana puolena sosiaalisesta mediasta. Printissä on myös kaksi naista, joiden silmänvalkuaiset ovat vain näkyvissä. He kuvastavat
sitä, miten voimme sokeutua internetin koukuttavuudelle. Naisten lisäksi mukana on vielä
Nintendon Donkey Kong II – peli, joka löytyy myös meiltä kotoa sekä Sharp- yhtiön MZ-2500
tietokone muistuttamassa elektroniikan kehityksen kulusta. Huolestunut Wall- E - hahmo on
taas kertomassa siitä, millaiseksi tulevaisuutemme ja maailmamme eivät saa päästä muuttumaan tutun elokuvan juonen mukaan.
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Sain inspiraatiota printeillä viestimiseen Länsi-Afrikan kulttuurista. Siellä ihmiset kommunikoivat kankaiden kuvioiden avulla, esimerkiksi äyriäismäisillä kuvioilla koristeltu
kangas tarkoittaa “tiedän teidän puhuvan pahaa minusta, mutta vähät välitän”. Tämä oli
mielestäni hyvin kiintoisaa.
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O M P E L U
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Tein itse kaksi paitaa ja yhden hameen. Ompelu oli minulle tutuinta prosessissa.
Minulla oli itsetehdyn puuvillaisen printtikankaan lisäksi myös mustaa kangasta, joka
oli sekoitus polyesteria ja elastaania. Tukikangastakin meni jonkin verran. Leikkasin
vaatteiden kappaleet kaavojen mukaan, silitin, ompelin ja tein omalle vartalolleni sopiviksi. Onnekseni apunani oli säädettävä mallinukke.
Koska kaavat olivat itse tekemiäni, jouduin välillä muokkailemaan vaatteita lyhentämällä ja keksimällä lennokkaitakin ratkaisuja ommellessani. Esimerkiksi
mustaan paitaan eivät olkaimet kuuluneet alunperin lainkaan, mutta koska paita valui
päällä, minun oli ne lisättävä. Ompelukoneen ja saumurin avulla sain ommeltua siistiä
jälkeä, mutta vetoketjupaininjalan puuttuessa minun piti ommella vetoketjut osittain
kiinni käsin. Materiaaleissa oli tapahtunut myös erehdyksiä juurikin vetoketjuissa,
sillä olin ostanut mustaan paitaan piilovetoketjun. Se olikin siihen väärä, joten paidan
pukeminen päälle hankaloitui hieman. Kaikesta huolimatta sain valmiiksi toimivia
vaatteita. Halusin tuoda myös vaatteisiin mukaan ajan leimaa, joten puhvihihainen
paita muistuttaa lähimenneisyydestä, ja tyylitelty musta paita taas mahdollisesti tulevasta leikkaustensa puolesta.

2.

1.

Kuvassa alavasemmalla mallinuken päällä prototyyppi hameesta.
Muut kuvat paitsi numerot 1 ja 2: Jasmin Pietikäinen. Kuva 1:
Anne Pietikäinen ja kuva 2: Juha Pietikäinen
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Myös koirani osallistui projektiin. Kuvissa
näkyvissä työvaiheissa tukikankaan silitystä, sovitusta ja ompelua. Kuvat: Jasmin Pietikäinen

Ompelemani taskut, joihin saa johdot ja
LED- valojen ohjainkeskuksen turvaan. Kuten
persikanvärisen paidan kuvassa näkyy, ompelin myös sähköjohdot parilla pistolla kiinni
kankaaseen, jotta ne antaisivat paitaan ryhdikkyyttä eivätkä roikkuisi vapaina.

Koska vaatteista oli tulossa e-vaatteita, eli niihin lisättiin elektroniikkaa, päätin ommella
paitoihin taskut. Näihin piiloihin sai sujautettua johdot ja valoja ohjailevan ohjainkeskuksen.
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Printtikangasta jäi niin
paljon, että
kokeilin
tehdä myös
sandaalit. Ne
onnistuivat
hyvin.
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SÄHKÖTYÖT
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LED- valojen kanssa työskentely oli minulle uutta, ja vaati paljon selvittelyä, että edes
löysin vaatteille sopivaa teknologiaa. Ystävällisesti sain kuitenkin vihjeen eräällä Taiteentuntemus-tunnilla vierailleelta taiteilija Reija Meriläiseltä, joka kertoi Arduinoohjelmointiympäristön e-tekstiileille sopivasta Lilypad-elektroniikasta. Kun tutkin
asiaa myöhemmin isäni Juhan kanssa, saimme selville, että uudempaa elektroniikkaa
löytyy Adafruit – yhtiöltä. Ostimme suomalaiselta Adafruitin elektroniikan maahantuojalta Mandulta valonauhaa ja yksittäisiä ledejä sekä sähköä johtavaa ompelulankaa. Ompelin neopikselit eli valot kiinni vaatteisiin, ja yhdessä isäni kanssa juotimme
sähköjohtoja niihin kiinni, jotta saisimme valot syttymään.
Päänvaivaa ja haastetta tuottivat persikanvärisen paidan kaulukseen ompelemani
ruusukkeet. Valoja oli vaikea saada syttymään, sillä sähköä johtavan langan yksi riski
on oikosulku. Tässäkin tapauksessa solmun purkautuminen ja langanpäiden kosketus toiseen langanpätkään sai aikaan oikosulun, eivätkä valot syttyneet. Tuskailimme
isäni kanssa jonkin aikaa, jotta saimme kaikki kahdeksan kaulukseen ommeltu valoa
syttymään. Valonauhaa taas ompelin mustan paidan rintakoristetaitoksen taakse ja
persikanvärisessä paidassa eteen nappirivistön kummallekin puolelle. Lopputuloksesta tuli omasta mielestäni hieno ja tasapainoinen.

Ylävasen: Osa niistä tarvikkeista, joita sähkötöihin tarvittiin.
Yläoikea: Neopikselit ommeltuna ruusukkeiksi kauluksiin.
Näkyvissä myös sähköä johtavaa lankaa.
Alavasen: Tärkeimmät komponentit, eli valonauhaa, yksittäisiä LED - lamppuja ja pyöreä ohjainalusta Circuit Playground Express, joka lähettää signaalit eli syttymis- ja sammumismerkit lampuille.
Kuvat: Jasmin Pietikäinen
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Molempien paitojen valot ohjelmoitiin Arduinon avulla syttymään ja sammumaan määrätyllä tavalla. Lisäksi kiinnostava seikka on, että valot persikanvärisessä paidassa syttyvät harmonisen Fibonaccin lukujonon tahdissa.

Ompelin mustassa paidassa valonauhan koristetaitteen toiselle puolelle. Välillä valoista piti mitata resistanssi, että kytkökset oli oikein. Oli hauska kokeilla ohjelmoida valoja välkkymään eri väreihin.
Kuvat: Jasmin Pietikäinen
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ITSEARVIOINTI
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Kokonaisuudessaan lopputyön teko oli valtavan opettavainen kokemus niin oman taiteen kuin
itsensäkin kannalta. Työni muuttui valtavasti luonnosteluista, mutta olen silti tyytyväinen lopputulokseen ja koen onnistuneeni kuljettamaan työn punaista lankaa matkassa mukana.
Useamman kerran tosin kirjoitin työskentelypäiväkirjaani siitä, kuinka vaikea minun oli selittää
visiotani muille ja saada muut ymmärtämään, mitä halusin kertoa. Oli jopa pelottavaa kertoa
työstä sen ollessa vielä kesken. Koin lopputyössäni painetta siitä, että siitä tulisi onnistunut. Sain
työskennellä paljon itseni kanssa, jotta pystyin sanoittamaan ajatuksiani keskeneräisestä työstä
muille.
Työtäni tarkastellessani huomaan, että olen onnistunut monessa asiassa, mutta paljon on vielä
kehitettävää. Vaatteet onnistuivat hyvin ja niistä tuli sellaisia kuin halusinkin, mutta elektroniikan kanssa tuli ongelmia. Koska riittävän pienikokokoisia akkuja, joilla valot pysyisivät päällä
päiviäkin ei ole vielä olemassa, vaatteet eivät ole erityisen käyttökelpoisia sen puolesta. Mikäli
valojen haluaa palavan kauemmin kuin noin tunnin ajan paristolla, täytyy seistä koko ajan pistorasian vieressä. Samoin johdot, joita vaatteiden sisällä kulkee paljon, tekevät paidoista kovin
raskaita päällä. Ehdottomasti liikkuvuutta ja käyttökelpoisuutta vaatteissa tulee edelleen parantaa, mutta olen iloinen, että kaikki valot kuitenkin palavat ongelmien jälkeen. Jatkokehitystä
kaipaa myös ohjainkeskuksen ja johtojen paikka vaatteessa, sillä tasku ei ehkä ollut niille paras
mahdollinen ratkaisu.
Jos aloittaisin uuden lopputyön, niin ehdottomasti kiinnittäisin myös enemmän huomiota
omaan työskentelyasentooni. Minun oli vaikea välillä työstää vaatteita, sillä asennot, missä
ompelin, piirsin kaavoja ja tein printtejä eivät aina olleet erityisen ergonomisia. Sain paljon migreenikohtauksia niskojen mennessä jumiin huonoissa asennoissa, ja työskentely oli hidasta.
Koska työni käsittelee tulevaisuuttamme, halusin nimenkin kuvastavan eteenpäin katsomista. ”
> 2020 ” luetaan kuten se kirjoitetaankin, eli ”suurempi kuin 2020”. Työn lopputulokseen olen
todella tyytyväinen, ja olen iloinen, että lähdin tekemään lopputyötä. Olen erityisen ylpeä itsestäni siinä, että pysyin tekemäni työskentelysuunnitelman kanssa aikataulussa lukio-opiskelujen kiireistä huolimatta.
Sain työskentelyprosessiin paljon apua ja neuvoja ympärilläni olevilta ihmisiltä, ja olen siitä
heille erityisen kiitollinen. Vaikka aina ei ollut intoa työhön tai selviä suunnitelmia mielessä,
niin tärkeintä oli, että lopputyön tekeminen oli hauskaa ja mielekästä!
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Kuvat: Juha Pietikäinen
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KIITOKSET

Haluan osoittaa suurimmat kiitokseni vanhemmilleni
Anne ja Juha Pietikäiselle, veljelleni Patrik Pietikäiselle,
isovanhemmilleni Eeva-Liisa ja Heikki Partaselle sekä Liisa
ja Reijo Pietikäiselle, ystävälleni Essi Mårdille ja ohjaajilleni
Alisa Närväselle ja Aamu Salolle, jotka inspiroivat, kannustivat ja tukivat minua koko lopputyömatkan ajan alusta
loppuun sekä mahdollistivat tämän hienon kokemuksen!
					<3
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