
LOVE STORY

Kerro vaatteesi tarina



Me rakastamme muotia 

ja nautimme 

saadessamme pukeutua 

mieleisiimme vaatteisiin. 

Vaatteet ovat meidän 

viestimme maailmalle, 

koska ne kertovat muille 

jotain meistä itsestämme. 

Usein vaatteemme osaavat 

kuitenkin kertoa enemmän 

meistä kuin me osaamme 

kertoa vaatteistamme.



Vaatteen valmistaminen 
on monivaiheinen prosessi. 

Yleensä tiedämme vaatteen valmistuksesta vain 
pienen osan, kuten suunnittelijan tai brändin. 
Puuvillan viljelijät ja poimijat, kehrääjät, kutojat, 
värjääjät, ompelijat sekä muut vaatteitamme 
valmistavat tehdastyöntekijät jäävät usein 
huomiotta, koska vaatteemme valmistavat ihmiset 
ovat meidän kannaltamme näkymättömissä.

Jos emme tiedä vaatteemme valmistajia, 
emme voi olla varmoja, onko vaate valmistettu 
oikeudenmukaisessa, puhtaassa 
ja turvallisessa ympäristössä.
 
Sen vuoksi kysymme vaatemerkeiltä 

  #whomademyclothes.

Me haluamme tietää, että ostamiamme vaatteita ei 
valmisteta toisten ihmisten tai ympäristön 
kustannuksella.



Tällä hetkellä vaateteol-
lisuus käyttää valtavat 
määrät vettä, energiaa 
sekä maapinta-alaa. 
Silti valitettavan suuri 
osa vaatteistamme 
päätyy kaatopaikalle tai 
poltettavaksi hyvin 
lyhyen käyttöajan 
jälkeen. Siksi meidän on 
löydettävä uusia vaattei-
den kuluttamisen tapoja.
    Jatkossa meidän on 
ostettava vähemmän 
mutta parempilaatuisia 
vaatteita sekä vastustet-
tava kertakäyttömuotia 
ja turhia heräteostoksia. 
Tärkeintä on kuitenkin 
sitoutua hankkimiimme 
vaatteisiin. Meidän tulisi 
pitää vaatteistamme 
hyvää huolta ja käyttää 
jokaista vaatettamme 
vähintään 30 kertaa.

Kukaan ei voi korvata 
isoäidiltäsi perimää 
kaunista takkia tai sitä 

LIITY MUKAAN
VAATEVALLANKUMOUKSEEN!

täydellistä mekkoa, jonka 
ostit lomamatkalta 
itsellesi matkamuistoksi.  
   Mitä enemmän kiin-
nymme jo omista-
miimme vaatteisiin, sitä 
paremmin pidämme 
niistä myös huolta. 
   Osallistu Vaatevallan-
kumoukseen jakamalla 
sosiaalisessa mediassa 
jonkin rakastamasi vaat-
teen tarina ja rohkaise 
muita tekemään samoin. 

What’s your love story?



Valokuvaa vaatteesi

Jaa valokuva 
rakastamastasi 
vaatteesta. 
Kerro vaatteesi tarina 
ja miksi se on sinulle 
erityisen tärkeä. 
Voit myös tehdä 
valokuvakollaasiin 
kuvista, joissa esiinnyt 
vaate päälläsi. Jaa 
kuvasi instagramissa tai 
facebookissa 
tunnisteilla 
#fashionrevolution ja 
#vaatevallankumous.

Jaa rakastamasi 
vaatteen tarina 
sosiaalisessa mediassa 
Vaatevallankumouksen 
kampanjaviikon aikana. 
Rohkaise myös muita 
osallistumaan 
Vaatevallankumoukseen 
ja jakamaan omien 
vaatteidensa tarinoita.

Miten voit osallistua?

Kirjoita vaatteestasi

Kirjoita vaatteellesi runo 
tai kirje. Voit myös tehdä 
esimerkiksi radio- 
ohjelman tai podcastin, 
jossa haastattelet 
ystäviäsi heidän 
lempivaatteistaan 
– tyyli on vapaa! 
Tärkeintä on innostaa 
ympärilläsi olevia 
ihmisiä rakastumaan 
jo omistamiinsa 
vaatteisiin!



Tee vaatteestasi video

Kerro vaatteesi tarina lyhyellä videolla. 
Vaate voi olla päälläsi tai voit poimia 
sen vaatekaapistasi. Voit jopa jakaa 
tarinan kokonaisen asukokonaisuuden 
taustalla! Lataa video esimerkiksi 
Youtubeen ja liitä videon kuvaukseen 
linkki Vaatevallankumouksen 
nettisivuille http://fashionrevolu-
tion.org/country/finland/. Liittämällä 
videon otsikkoon sanan 
”Vaatevallankumous” voit varmistua 
siitä, että myös kampanjatiimimme 
huomaa videon.
 
Jos kaipaat ideoita videon tekemiseen, 
niin katso DJ ja Stylisti Fabiennen 
YSL jakkupuvustaan tekemä video, 
Mariah Idrissin Mikki Hiiri -paidan 
tarina ja Tolly Dolly Poshin 
videokertomus kolmesta vaatteestaan.

https://www.youtube.com/watch?v=H8JOp3R-L4w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Jt-sLQRbIQM
https://www.youtube.com/watch?v=ZIGcdECZs-8


Tekstiilien käsittely 
ja värjäys aiheuttaa 

20% 

maailmanlaajuisista 
teollisuuden 

vesisaasteista.

Vaateteollisuus tuottaa nyt arviolta 

150 miljardia 
vaatekappaletta vuodessa. 

Neljä vuotta aiemmin 
määrä oli 

80 miljardia.

Elinkaarensa aikana 
farkut kuluttavat lähes 

3500
litraa vettä.



Emme malta odottaa että saamme 
kuulla tarinasi! 
Julkaisemme mielellämme tarinoita 
myös Vaatevallankumouksen 
instagramissa sekä facebook-sivulla. 

Tarinoita voi lähettää meille myös 
sähköpostitse osoitteeseen 
info@vaatevallankumous.fi. 

FB: facebook.com/vaatevallankumous
Instagram: @vaatevallankumous
Twitter: @Fash_Rev_Finl
 
http://fashionrevolution.org/country/finland/
http://fashionrevolution.org

Löydät englanninkielisen Love Story – materiaalin 
Vaatevallankumouksen kansainväliseltä 
kampanjasivustolta.

Teksti Johanna Valkola  /  Graafinen ilme Matilda Niemi

www.fashionrevolution.org/country/finland/
www.fashionrevolution.org


WEAR
CLOTHES

THAT
MATTER
– Solitaire Townsend –



There’s nothing interesting 
about looking perfect 
– you lose the point. 

You want what you’re wearing 
to say something about you, 

about who you are.

– Emma Watson –




