
Toimittaja Sara Nieminen: Mietitkö uusia vaatteita ostaessasi vaatteiden eettisyyttä? 

Haastateltava Vera Raineva: Öö joo, kyllä mietin ja oikeestaan mietin tota sanaa uusi, niin viime 

aikoina oon ostanut käytettyjä vaatteita enemmänkin kuin uusia. 

Haastateltava Noor Assad: Tää on nyt mulle ittelleni tosi uus ilmiö, et mä en oo aikasemmin 

miettiny. Sanotaan et niinku viis vuot taaksepäin, jos mennään, niin mä vaan ostin sitä, mikä oli 

edullista ihan vaan rahatilanteen takia, mut sit tää on nyt niinku uutena alkanu kiinnittää huomiota 

et kestääkö tää tuote, onkse eettisesti tuotettu. 

Haastateltava Jeremias Eilola: Kyllä mä näin koen, että mäkin yritän suosia noita kirppareita ja 

sitten suomalaista. 

Toimittaja Sara Nieminen: Kiinnitätkö huomiota ostamiesi vaatteiden materiaaleihin tai 

alkuperämaahan? 

Haastateltava Vera Raineva: Joo, itseasiassa yks minkä ostin just oli Kashmirneule, käytetty, koska 

se kestää tosi pitkään hyvänä. Alkuperämaat on tosi paha, koska opiskelijalla ei oo kummiskaa 

varaa maksaa ihan kauheesti, niin kylhän noi peruskaupat tuntuu olevan jostain Kaukoidästä ja 

tolleen, mut itseasiassa nää housut mitkä mul on nyt, tämmöset paperipussihousut, niin nää on 

suomalaisen valmistajan itseasiassa. Sain ne muistaakseni alennuksella nelkyt jotain euroo. Et kyl 

mä niinku jos löytyy jotain tosi kivaa suomalaista niin joo, voin ostaa 

Haastateltava Noor Assad: Joo, mulle varsinki noi materiaalit on tärkeitä. Alkuperämaata mä en 

hirveesti kattele, et se on nyt semmonen asia mihin mä aattelin kiinnittää huomiota, et kun sitä on 

tullu nyt sosiaalisessa mediassa esimerkiksi toi kiinalainen puuvilla ja siihen liittyvä orjatyö.  

Haastateltava Jeremias Eilola: Näitä oikeestaan vähemmän voisin sanoo, varsinkin tota 

alkuperämaata, ellei se oo just et kyllä siihen kiinnittää erityistä huomiota, jos on suomalainen 

mutta muista maista niin sitten se on harvemmin. 

Toimittaja Sara Nieminen: Oletko huomannut, että ihmiset ympärilläsi olisivat enemmän 

kiinnostuneita vaatteiden eettisyydestä? 

Haastateltava Vera Raineva: Somessa ehkä, niinku jossain jodelissa tai jossain. Mut en mä sit tiiä 

jos niinku kavereiden kesken tai jotain nii kyl aika monet ostaa vaan sitä mihin on niinku varaa. 

Haastateltava Noor Assad: Tää on mun mielestä tosi polarisoitunut, koska mun ystäväpiirissä on 

sekä niinku tekstiilialan opiskelijoita, jotka on sit omalta kohaltaan lisännyt tietoisuutta ainakin 

mulla ja sit tietyis piireissä, mut sit on toiset piirit, joissa niinku ei mitään kiinnostusta oo.  

Haastateltava Jeremias Eilola: Kyllä jos sanotaan viis vuot sitten, niin kyllä näin sanoisin, ja näin 

omassa lähipiirissä on paljon tästä aiheesta kiinnostuneita, niin kyllä mä koen, että se on 

muuttunut. 

Toimittaja Sara Nieminen: Koetko, että oma käyttäytymisesti vaateostoksilla on muuttunut viime 

vuosina? 



Haastateltava Vera Raineva: Ööh, kyl mä oon enemmän käytettyjä vaatteita ostanu, just vaikka 

Zadaa. Sillonku tää koronakriisi alko nii mä käytin Zadaas hirveesti aikaa ja rahaa sinne. Et just 

käytettyjä vaatteita enemmän. 

Haastateltava Noor Assad: Joo mä kiinnitän huomiota materiaaleihin ja myös siihen, et mä en osta 

ihan niinku kaikkee mitä niinku halvalla saa, vaan mietin ihan oikeesti tarviinks mä tätä, onko tää 

kestävä, aikookse kestää käyttöö vai ei ja miten niinku se pestään ja huolehditaan siitä vaatteesta, 

et ei sit niinku mee parin käyttökerran jälkeen pois. 

Haastateltava Jeremias Eilola: Kyllä sama homma, ja sitten musta tuntuu, että toi lähipiiri on 

tukenut sitä niinku puolin ja toisin. 


