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Vaatteilla koreilua 
 
EU tai joku on tutkinut, että suomalaiset käyttävät vaatteisiin ja jalkineisiin selvästi vähemmän 

rahaa kuin muut eurooppalaiset. Meillä niihin kuluu tuloista viisi prosenttia, muualla kymmenen. 

Kumma juttu, vaikka meillä on Lenita ja talvipakkaset ja kaikki muutkin vitsaukset. Luulisi, että 

juuri Suomessa rätit ja lumput vievät suurimman osan kuukausituloista. Ilmeisesti me suomalaiset 

olemme Euroopan järkevimpiä pukeutujia. Me emme vaatteilla koreile, vaan tiedämme vallan 

hyvin, että ihminen tulee toimeen aika vähälläkin vaatetuksella. 

Toisaalta on vähintään yhtä kummaa, miten ihmeessä eurooppalaiset onnistuvat törsäämään 

vaatteisiin ja kenkiin niinkin paljon. Eivätkö he osaa säästää? Tuollainen kulutushysteriahan vihjaa 

siihen, että he vaihtavat esimerkiksi alushousuja joka viikko. Tai että heillä on kenkiä monta paria. 

Tosin onhan niitä suomalaisillakin, kumpparit, lenkkarit ja nappaskengät, mutta eurooppalaiset 

taitavat ostaa uusia kenkiä jo silloin, kun vanhat vielä pitävät vettä ainakin paikoitellen. 

Kun tarkasti muistelee, tulee mieleen, että myös pitovaatteissaan eurooppalaiset tuhlaavat. Enpä 

muista monesti heillä nähneeni tikkitakkia, joka riittää säästäväisen suomalaisen yleisasuksi sekä 

kesällä että talvella. Lenkillä tosin meilläkin jo nykyisin käytetään verkkareita, mutta Euroopassa 

saattaa olla käytössä vielä muitakin vaatekappaleita, kuten bleisereitä, trenssejä ja jumppereita. 

Ei taida heille talvisinkaan riittää äidiltä tai isältä peritty pomppa ja Hankkijan pipo, vaan pitää 

olla kaikenlaista tweediä ja kamelinkarvaa, ehkä peräti lierihattuakin. Kyllähän sellaisiin saa rahaa 

kulumaan, hyvinkin kymmenen prosenttia tuloistaan. 

Kun me nyt kuitenkin sattuneesta syystä olemme itsekin eurooppalaisia, kenties meidänkin pitäisi 
tehdä jotakin pukeutumisellemme, ettei tarvitse hävetä smalltalkin aikana. Mitähän jos lähtisimme 

oikein porukalla ostoksille ja hankkisimme itsellemme kolmannet kalsarit, tummat sukat ja toisen 

kravatin. Ja emännät voisivat ostaa uuden kretongin ja vaikkapa pumpulihuivin ynnä kenties peräti 

parit yhdenkoon sukkahousut. Sillä tavalla pääsisimme nousemaan vaatekulutuksessa jo melkein 

eurooppalaiselle tasolle. 

Toinen mahdollisuus on tietysti odottaa tilastoinnin kehittymistä ja laman edistymistä. 

Tuoreimpien tutkimusten mukaan jo neljäsosa suomalaisista on köyhiä, kun vielä vähän aikaa sitten 

sellaisia oli vain viisi prosenttia. Tätä tahtia meistä lasketaan kohta köyhiksi joka toinen. Silloinhan 

tietysti vaatekulujen prosenttiosuus kulutuksestamme nousee, koska tulot pienenevät, mutta 

vaatteita on kumminkin pakko hankkia. 

Kaikesta tästä päädymme siihen tulokseen, että mitä köyhempiä olemme, sitä 

eurooppalaisemmiksi tulemme. 
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