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NAISTEN HOUSUJEN KÄYTTÖ 
Tutkimuskysely 2006: Arja Turunen, Jyväskylän yliopisto / 
Historian ja etnologian laitos 

Nykyään lähes kaikki naiset käyttävät pitkiä housuja 

jokapäiväisenä vaatteenaan, mutta vielä 1950- ja 1960-luvulla 

ajateltiin, että naisten ja tyttöjen ei ole sopivaa pukeutua 

housuihin. Tutkin väitöskirjatutkimuksessani miten naisten 

housujen käyttö yleistyi ja miten siihen on eri aikoina 

suhtauduttu. 

Millaisia muistoja ja kokemuksia Sinulla on housujen käytöstä? 

Voit kertoa aiheesta vapaasti tai vastata alla oleviin kysymyksiin. 

Toivon vastauksia kaikenikäisiltä naisilta riippumatta siitä, 

käyttävätkö he housuja vai eivät. Myös miesten muistot naisten 

housujen käytöstä ovat tervetulleita. 

KERRO OMASTA HOUSUHISTORIASTASI: 

Mistä lähtien olet käyttänyt housuja? Millaisissa tilanteissa ja 

käyttötarkoituksissa olet käyttänyt housuja? Oletko käyttänyt 

housuja koko elämäsi ajan vai vain tiettyinä aikoina? 

Millaisia housuja olet käyttänyt? Mistä olet saanut tai hankkinut 

housusi? Jos olet käyttänyt itsetehtyjä housuja, mistä kaavat tai 
malli on saatu? 

Jos aloit käyttää housuja silloin kun se ei ollut vielä naisilla yhtä 

yleistä kuin nykyisin, kerro kokemuksistasi: Milloin ja miten 

hankit ensimmäiset housusi? Miksi aloit käyttää housuja? Missä 

tilanteissa ja käyttötarkoituksissa aloit käyttää housuja? Jos teit 

housusi itse, mistä sait kaavat tai mallin? Miltä ensimmäisten 

housujen käyttäminen tuntui? Miten muut suhtautuivat siihen, 

että käytit housuja? Kuinka yleistä naisten housujen käyttö oli 
tuolloin? Ketkä naiset käyttivät tuolloin housuja? 

Jos et käytä/et ole käyttänyt housuja, miksi? 

KERRO OMASTA PUKEUTUMISESTASI: 

Miten pukeudut, mitkä asiat ovat sinulle pukeutumisessa 

tärkeitä? Millä perustein valitset vaatteesi? Miten pukeutumisesi 

on muuttunut vuosien varrella? 

Millaista housujen käyttö on verrattuna muuhun pukeutumiseen? 

Miltä housujen käyttäminen tuntuu verrattuna esimerkiksi 
hameeseen tai mekkoon? 

Miten tapasi tai mieltymyksesi käyttää housuja tai 
hametta/mekkoa ovat muuttuneet vuosien varrella? 

VANHEMPIEN NAISTEN HOUSUJEN KÄYTTÖ 

Millaista on ollut itseäsi vanhempien naisten (esim. sukulaiset, 
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tuttavat, opettajat, kollegat) pukeutuminen housujen käytön 

osalta? Käyttävätkö/ovatko he käyttäneet housuja? 

Jos ovat, millaisissa tilanteissa ja käyttötarkoituksissa? 
Jos eivät, mistä arvelet sen johtuvan? 

Miten vanhemmat naiset ovat suhtautuneet naisten housujen 
käyttöön? Entä miehet? 

SUHTAUTUMINEN NAISTEN HOUSUJEN KÄYTTÖÖN 

Oletko kokenut tilanteita, joissa naisten housujen käyttö on 

herättänyt keskustelua tai huomiota? Millaisia nämä tilanteet 

ovat olleet, millaisia mielipiteitä on esitetty? Onko housuasu 

estänyt pääsyn johonkin paikkaan tai tilaisuuteen? Vai onko 
housujen käytöstä ollut etua? 

Miten naisten ja tyttöjen housujen ja hameen käyttöön on 

esimerkiksi työpaikoilla ja oppilaitoksissa suhtauduttu? Onko 

pukeutumisesta annettu ohjeita tai määräyksiä tai onko 

työyhteisöissä ja oppilaitoksissa ollut pukeutumista ohjaavia 

kirjoittamattomia sääntöjä? Miten nämä ohjeet tai säännöt on 
otettu vastaan? Ovatko määräykset muuttuneet? 

  

Kirjoita vastauksesi valkoiselle A4-arkille vain paperin toiselle 

puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm ja oikeaan reunaan n. 

1 cm marginaali arkistointitoimenpiteitä varten. Älä käytä 

tarroja, teippejä tai niittejä. 

Kirjoita eri liuskalle taustatietosi: nimi, osoite, puhelinnumero; 

koulutus ja ammatti (myös entiset); syntymäaika ja -paikka sekä 

allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto 
talletetaan nimelläsi tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon. 

Lähetä vastauksesi 31.5.2007 mennessä osoitteeseen SKS, 

Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai sähköpostitse 

osoitteeseen keruu@finlit.fi. Kuoreen tai viestin aihekenttään 
tunnus ”Naisten housut”. Vastaajille jaetaan kirjapalkintoja. 

Lämpimät kiitokset vastauksista! 
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