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Kimono 
 = hartioille puettava 

lähde: http://minnanokimono.com/wp-content/uploads/2014/09/tipos-kimono.jpg 

”Shiromuku is one of the most prestigious wafuku (Japanese 
traditional clothing) in Japan. Currently, this pure white kimono 
is the symbol of the traditional Shinto style wedding ceremony. 
Shiromuku and the entire ensemble the bride wears with this 
kimono is white, from her outer robe, uchikake, to the kimono 
worn beneath the robe, kakeshita, which are created in rich 
fabric, such as silk or satin, and often includes elaborate 
embroideries.” 

lähde: http://tokyopic.com/image/1994  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Mikä on kimono? 
T-mallinen, suoralinjainen, pitkä kaapu, 

jossa on kaulus ja laajat hihat 
 

Vuosisataisen käsityötaidon 
säilyttäminen on Japanissa kunnia-asia. 
Traditionaalisten työtapojen mestareita 

arvostetaan ja heidän tuotteistaan ollaan 
valmiita maksamaan huomattavia 

summia.  

Kurkikuvioinen (kurki = uskollisuuden symboli)  
hääobi 

lähde:  
http://www.tekstiilikulttuuriseura.fi/13 

Kaikki kimonot ovat samanmuotoisia ja -kokoisia; kuka tahansa voi pitää 
kimonoa sukupuolesta, pituudesta tai painosta riippumatta. Kimonot tehdään 
peruskaavasta, joka muodostuu noin 30 cm leveistä suorakulmaisista kappaleista 
ja on noin 2 metriä pitkä. Kimono ostetaan perinteisesti kangasrullana. Kangasta 
yhteen kimonoon kuluu noin 9 metriä. 

Kimonokangas leikataan ja ommellaan aina suoraan langansuuntaan. Valmis 
vaate voidaan purkaa ja ommella takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Näin tehdään 
kaikkein hienoimmille kimonoille pesun yhteydessä. Yksinkertainen muoto 
mahdollistaa kimonon ja obin taittelun ja viikkauksen suorakulmaisesti 
varastoimista varten. 
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Kimonoissa vaihtuvat vain värit ja kuviot. Jokainen kimono on taideteos, 
jonka yksinkertainen muoto toimii taitavan kirjojan, kutojan tai maalaajan 
maalauspohjana. 

Kimono kiedotaan vartalon ympäri ja sidotaan obi-vyöllä (vaatteen liika 
pituus kootaan obin avulla vyötärölle.) Obi on noin 30 cm levyinen ja jopa 
nelimetrinen. 

Kimonon osat 

lähde: (http://www.japan-zone.com/culture/kimono.shtml) 

Kimonoita on monentyyppisiä, ja niitä valmistetaan erilaisia tilaisuuksia 
varten. Muodollisuuden ja sekä kimonon että obin arvokkuuden määrittää 
useimmiten kankaan laatu, kuviointi ja väri. 

Kimonoista kaikkein muodollisin on uchikake, jota pidetään nykyisin 
morsiuspukuna. Se voi olla pohjaväriltään esimerkiksi punainen tai oranssi, ja 
kauttaaltaan voimakkaasti kuvioitu. Uchikakea pidetään auki toisen kimonon päällä, 
eikä sen kanssa käytetä obia. Myös uchikaken pituus eroaa tavallisesta kimonosta, 
sillä useimmiten se yltää maahan saakka ja helmassa on puuvillatäyte. Morsiuspuku 
voi olla myös valkoinen (ks. ensimmäisen sivun kuvat), jolloin sitä kutsutaan 
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shiromukuksi. Perinteisesti hääseremoniassa morsian pukeutuu aluksi shiromukuun 
ja myöhemmin uchikakeen.  

Kuvissa kurkikuvioinen uchikake takaa ja edestä.  
lähde: http://global.rakuten.com/en/store/k-bridal/item/909/ 

Kimonon muoto on peräisin valkoisesta alusvaatteesta, jota 
ylhäisönaiset pitivät useiden kaapukerrosten alla. 
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Kimonon määrite lmä 

Väritetty valokuva 1870-luvulta: japanilainen nainen kimonossaan. Kaulalla mahdollisesti 
länsimaisesta muodista lainattu huivi. 

”Keisari Meiji halusi uudenaikaistaa Japanin. Hän uudisti armeijan univormut, ja hovin naisille 
tilattiin pariisilaistyylisiä leninkejä kenkineen ja korsetteineen. Kansan keskuudessa tämä herätti 
sekä uteliaisuutta että epäluuloa. Miehillä, joilla ei ollut virkaa tai suhteita hovissa, oli kauden alussa 
tapana hankkia jokin vierasmaalainen asuste kuten hattu tai kengät. Asusteita käytettiin kimono-
hakama ( =perinteiset japanilaiset housut) -asun kanssa. Meiji-kauden loppupuolella yhdistelmät 
katosivat ja eurooppalaisesta puvusta tuli normaali työasu. Kimono jäi juhla- ja kotivaatteeksi. 

Naisten puku pysyi pitempään Edo-kauden muotissa; naisethan olivat enimmäkseen kotona. 
Mustatut hampaat, nypityt kulmakarvat ja vahatut hiuslaitteet katosivat vähitellen. Keisarinna lopetti 
hampaidensa värjäämisen 1873, ja monet seurasivat hänen esimerkkiään. Kuitenkin vielä toisen 
maailmansodan jälkeen Japanissa saattoi nähdä vanhempia naisia, joilla oli mustatut hampaat. 
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Kimonoiden väreihin vaikuttivat uudet kemialliset aniliinivärit, joilla saatiin aikaan kirkkaita pinkkejä, 
violetteja ja sinisiä.” 

lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kimono 

Sanan kimono nykymerkitys tietynlaisena vaatekappaleena syntyi 
Meiji-kaudella (1867–1912), kun japanilaisia vaatteita alettiin erotella 
länsimaalaistyylisistä. Aikaisemmin ei ollut tarvittu termiä erottamaan 
japanilainen vaate länsimaisesta, ja vaatteita nimettiin esimerkiksi kankaan, 
materiaalin tai käyttötilaisuuden perusteella. 

”Yuko Omori doesn’t want kimono to die out. The fashion stylist and TV costume designer has 
launched her own kimono line, Double Maison, to encourage young Japanese women to put their 
own spin on  their grandmothers’ traditional outfits, mixing and matching with other garments to 
create their own style. One of her major innovations, replacing the complex, hard-to-handle obi 
with a softer sash belt that can be tied without a struggle, will surely add to kimono’s appeal for 
those rushing to get dressed in a small apartment without anyone to help.” 

lähde: http://www.a-kon.com/ 
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Muita termejä 

 • Nagagi (pitkä vaate) – puku, jota käytettiin sisätöissä ja 
kaupungilla; työvaatteet olivat lyhyitä ja kaksiosaisia. Nykykimono on nagagi. 

 • Kosode (pienet hihat) – Heian-kaudella käytetty nimitys 
vaatteesta, jossa oli osittain kiinni ommellut hihansuut kuten nykykimonoissa, 
hovipuvuissa oli avoimet hihansuut. 

 • Wafuku (japanilainen vaatetus) – perinteinen japanilainen asu; 
länsimaalaistyylistä asua kutsutaan vastaavasti yōfukuksi. Kimono on eräs wafukun 
muodoista. 

Länsimaissa kimono-sanaa saatetaan käyttää melko löyhästi. Sillä viitataan 
usein virheellisesti esimerkiksi erilaisiin kietaistaviin aamutakkeihin tai paitoihin. 
Vaatetusalalla on myös totuttu käyttämään termejä kimonohiha ja 
puolikimonohiha, joiden muoto poikkeaa huomattavasti japanilaisen kimonon 
hihoista. 

Nykyisin tunnettu kimono muodostui samoihin aikoihin, kun 
Japani alkoi länsimaalaistua. Taustalla oli halu luoda yhtenäinen 

kansallinen identiteetti alueen, yhteiskuntaluokan tai ammatin mukaisen 
erottelun sijaan. 
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Oye ”Eye” Wakiko 
tokiolainen sinkkufashionista, jonka esikuva on  

Carrie Bradshaw ja motto:  
”Sex and the city – I’m worth both” 

Oyen äiti on 1960-luvun lopun Japanin naisten radikaalin vapautusliikeen 
ūman ribun kantavia voimia. Hän on myös kansainvälistä menestystä niittänyt 
taiteilija ja Yoko Onon salattu rakastaja.  

Vahva äiti poltti raskaushormonimyrskyssä rintaliiviensä lisäksi myös 
suhteensa Oyen isään, joka tuskin edes tiesi saattaneensa raskaaksi tämän 
japanilaisen amatsonin; luultavimmin hän vain erehtyi vaimonsa Yokon ja Oyen 
äidin välillä – naiset kun voisivat olla toistensa peilikuvia. 

Oyen äiti rauhoittaa edelleen Oyen kyselyjä ja tempoilevaa omaatuntoaan 
kuukausittaisella hyvin huomattavalla elatusmaksulla, jonka Oye saa täsmällisesti 
tililleen. Järjestely sopii molemmille osapuolille hyvin. Huolimatta 44-vuoden 
iästään, Oye pukeutuu kuin 5-vuotias ballerina. Kiitos kauneuskirurgian ja 
ravintoterapian hän näyttää korkeintaan 25-vuotiaalta. 

Oye asuu asuntoterapeuttinsa (kyllä, luit oikein) suosituksesta loftasunnossa Tokiossa, mistä syystä 
äiti on hiljattain nostanut elatusmaksua.  
lähde: http://www.apartmenttherapy.com/the-gogos-jane-wiedlin-little-105265 
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Psykoterapeuttinsa suosituksesta Oye on viime aikoina alkanut tutkia japanilaisia juuriaan kuinkas 
muuten kuin pukeutumisen kautta. Jopa äiti on tyytyväinen, kun tytär pukee ylleen muutakin kuin 
pinkin tutun ja kultaketjuja, tai sen vähän mitä Kim Kardashian viimeksi kun paparazzeja oli käsillä. 
lähde: https://www.pinterest.com/pin/535787686892764830/ 

Julkisessa ja melko suositussa lifestyleblogissaan Oye haaveilee ikiomasta 
Kihosta, jonka kanssa ratsastaa avioliiton onnelliseen satamaan. Hänen salaisin ja 
varjelluin haaveensa on kuitenkin maailmanrauha.  

Oye uneksii toistuvasti avarasta valkoisesta huoneesta ja flyygelistä. 
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lähde:  
http://www.toledotalk.com/cgi-bin/tt.pl/article/57125/Japanese_Spring_Fest__UT_-_April_23rd 

kirjallisuutta: Norio Yamanaka, The book of kimono – The Complete Guide to Style and Wear (1986) 

Liisa Pentti, Obista laukuksi – Japanilaisen kimonon obi-vyön uusiokäyttö (Lahden 
ammattikorkeakoulu, Tekstiili- ja vaatetustekniikan opinnäytetyö (2010)
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