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Sonja=haastattelija; Inka, Jaana ja Liisa = haastateltavia 

SONJA: Nii, kuka haluaa alottaa? Ihan vaan kertomaan että mitä, mitä nyt sitte on päällä ja 

että miks. Että miks niistä tykkää. 

LIISA: Alottakaa te nyt, ku mul on tää tee kesken. [naurahdus] 

JAANA: No alota sä sieltä. 

INKA: [inka] Puuvillavaate, tietysti. Ja yleensä tällai talvella ni se on neule. Neule että 

kaikenlaiset puuvillaneuleet ja. Ja toi, se on just että kun se niinkun, se ei purista ja, se ei 

hiosta ja, sitten niin kaikin puolin mukavampi. Ja sitte tietysti on kuitenkin lämmin. 

Puuvillahousut on ne, että yleensä ne on sitten tämmönen vähän farkkutyylinen. Ei 

puuvillahousuja mulla oikeestaan muita sillai niin ookkaan. Ainut ongelma on tosiaan niinku 

mä sanoin aikasemmin, että ne ei o heti pesun jälkeen hyvän näköset että. Sitten ne menettää 

sen muotonsa ja, polvipussit ja rypyt. 

SONJA: Nii. Mut siin vois tosiaan se lycra auttaa.  

INKA: Joo.  

SONJA: Sitä ainaki kantsii testata että. Et tuleehan niihinkin, jos niissä paljon on puuvillaa, 

se nyt on vaan sen ominaisuus. Et se ei oo kauheen kimmoisa kuitu. Et se, sit ku se venyy, ni 

se venyy. Ja sit se palautuu vasta ku se on märkä välillä, eli ku se pestään.  

INKA: Nii, ja sit housuissa täytyy olla vetoketju. Semminen mistä saa hyvin otteen, että sen 

saa hyvin kiinni ja. Sitte tämmöset vetoketjut, jotka on täällä sivussa, ni ne ei käy niinku 

ollenkaan, että niitä ei saa ja. Samoten kyl vähän tuppaa oleen housut, missä ei o vetoketjua 

ollenkaan, mis on vaan pelkät kuminauhat. Sen täytyy olla niin löysä, että ne saa niinku 

jalkaan. Alusvaatteetkin on yleensä, et niis on puuvillaa. Ja mahdollisimman vähän, ettei niin 

hirveen montaa kerrosta, ettei ne jää toisiinsa kiinni, kun yrittää pukeutua ja riisuutua. Ja 

sukkahousut on täydellisesti pannassa. [naurahdus] 

SONJA: Joo. [naurahdus] Onks sul mitään korvikkeita niille? 



 

 

INKA: No kyllä ne on melkein nää tämmöset, jonkin näköset kalsarit sitte. 

SONJA: Pitkät puuvilla vaan? 

INKA: Nii, silkkiset on kans niinku semmoset jota voi pitää.  

SONJA: Mites väreistä? Nythän sul on violetti, vai mikä toi on? Onks toi violetti vai? 

INKA: Joo, se on. Mutta mustaa niinkun, karsastan täysin. Mul ei oo mitään mustaa. Ja sitten 

niin toi. Että yleensäkin vähän väriä, täytyy yrittää tähän, tähän ankeeseen talveen. Mutta kyl 

enemmän värii sais käyttää, itsestä ainaki tuntuu. 

SONJA: Mitä värejä sä yleensä sitte käytät? Mikä on se niinku se, semmonen perusvalikoima 

mitä sulla yleensä ainakin on vaatekaapissa? 

INKA: No vihreen, semmoset sammaleen vihreen tyyppiset ja sitten on just luonnonvalkonen 

ja, valkonen ja. Euskeeta on sitten jotain ja, keltasta. 

SONJA: Minkälaista keltasen sävyä? 

INKA: Semmosta… mikähän, ei mitenkään semmosta vihreeseen menevää keltasta, vaan 

vähän semmosta lämpösempää keltasta. Ja sitten on niitä vähän oranssia. Siinäkin on 

semmonen joka menee, sanotaan semmonen terra enemmänkin. Et semmonen epäselvä. 

SONJA: Onks kesällä ja talvella eroa, tai näillä vuodenajoilla? 

INKA: On, kyllä kesällä niinkun on, punanen on yks semmonen. Ja sitten on ihan valkonen, 

ne niinku kuuluu tavallaan siihen kesään. 

SONJA: Et luonnonvalkonen ehkä talvella sitte, vai? 

INKA: Niin, joo. Paitsi tietysti paitapuserot, niin niitä on niinku sitte valkosii. Yleensä niinku 

kesä aina niinku enemmän tuo niitä värejä esille ku talvi. 

SONJA: Ja onhan sitä väriä naamassaki enemmän että, et tuntuu, et sopii kirkkaammat värit 

usein. 


