
Liite 2: Nuorisokulttuureja. Lue kuvaukset ja yhdistä oikeat kirjaimet ja numerot. 

a. gootti 
b. emo (tulee sanoista emotional hardcore), usein käytetään myös nimitystä emo-kid 
c. hoppari 
d. peikkis 
e. pissis (kielinäyte: M1tä T3 P1Ss1Ks1T PuhU773 ku ettE NiinQ 33z t11Ä MooN P1Ss1S 
4EveR ja IHKUU D44 123123) Tee pissistesti osoitteessa 
http://koti.welho.com/mgasik/quiz/quiz.html?lastQuestion=27&answers=5&submit=nam+%
3E%3E&ccount=13 
f. hippi 
g. skini (tulee sanasta skinhead) 
h. lolita 
i. punkkari 
j. hevari 
k. Fruittari tai fruide (tulee sanasta fruitcake) 

1. Mä käytän vaatteis aika räikeitä värejä ja batiikkivärjättyjä ja solmuvärjätyttyjä vaatteita. 
Sit niissä on usein kuvioita ja painatuksia. Tunikat, leveälahkeiset, trumpettimalliset farkut 
tai pitkät mekot on mun juttu. Mulle sopii myös helmet ja riipukset kaulaan. Sit huivit ja 
kukat on kivat pitkissä hiuksissa. Mullon isot aurinkolasit ja rannekoruja myös. 
Monilla meikäläisillä on nykyään rastat ja moni on kasvissyöjä tai vegaani. 
Mäki diggailen psykedeelistä rockia, progea, reggaeta ja sellasta. 
Me ollaan sillä tavalla sopivan kapinallisia. Välillä mäki boikotoin vähän kaikenlaista eikä 
meikäläiset meinaa mennä armeijaan. 

2. Mä tykkään liikkuu kavereitten kaa ja me halataan ja irrottaudutaan arjesta ja tehdään 
ihq ”greizejä” juttuja. Mä seuraan aina viimeisimpiä muotitrendejä. Muoti on kato elämä! 
Elämä on niiin ”ihqdaa”. Meillon niin omat jutut, niinku ihq, lol, angsti, v*ttu, horo. 
Mullon tiukat farkut tai hame ja korkkarit ja laukku tietty. Sit on isot korut, napakoru. Noi 
topit ja stringit on ihan must! Mä tykkään kundeista, joillon sellanen rennon urheilullinen 
staili niinku niittivöyöt, aurinkolasit ja yli sata euroa maksavat skeittikengät. 

3. Mä pukeudun usein mustaan, kun se sopii jotenkin mun melankoliaan taipuvaiseen 
mielialaan. Mä oon usein vähän yksinäinen ja masentunut. Mä voin korostaa näitä synkkiä 
tunnelmia ja teen kajalilla silmämeikit ja hiukset mä värjään tummiksi. Mut otsatukan mä 
laitan silmille tai toisen silmän päälle. Sit mullon huulikoru tai pari sekä pinssejä ja 
bändirannekkeita. Mut mä käytän myös bändi- ja raitapaitoja ja pillifarkkuja. Kengät mullon 
usein Converse- tai Vans-merkkiset. 

4. Me pidetään ulkonäöstä huolta ja ollaan niin tyyliteltyjä ja siistejä, kato vaikka!  Me 
meikataan ja molemmissa korvissa on lävistykset. Vaatteet pitää olla merkkivaatteita ja 
värit niis on OK. Raitapaita on ihan HOT. Kengät pitää olla esim. Lacosten.   Meillä on 
olkalaukku, sekä hiusten värjätty tyylikkyys erottuu.  Hiukset pitää olla myös tyylikkäästi, 
niinku siisti pystytukka geelillä tai ns. surffaritukka. Siis se muoti viikko on aivan ihq. Mä 
aion ostaa ne tummat pillifarkut! 

5. Mä kuuntelen metallimusiikkia. Mä voin moshailla mun pitkät hiukset kuiviksi jos ne 
sattuu kastuun. Mä teen itelleni usein goottimeikit ja mullon mustat vaatteet, nahka-
asusteet tai maastokuvioiset housut. Sit ketjut, lävistykset, niittikaulapannat sopii mun 
tyyliin. Jotkut tykkää käyttää rässiliivejä ja ommella niihin bändimerkkejä. 



6. Mä heitän läppää ja räppään. Multa sujuu breakdance ja graffititaiteilu ja mä bommaan 
tagei. Sit mä laitan parit bling bling -korut ja asusteet, ko ne on ihan yoyo. 
Mulla on rennot kuteet. Sellaset liian isot vaatteet, niinku löysät housut, isot hupparit ja t-
paidat. Päässä pitää olla suoralippainen lippis tai pipo. Joillekin meist on tärkeää, et on 
merkkivaatteet, kuten Kani ja Urban Classics. 

7. Mun tyyli on vähän japanilaista. Mä haluun olla vähän söpö, pikkutyttömäinen ja omata 
sellasta rokokoon hempeyttä. Tyylini lähtökohtia ja tärkeimpiä vaikutteita on rokokoon 
ohella viktoriaanisesn aikakauden lastenvaatteet ja posliininuket. Päivänvarjot, erilaiset 
päähineet, korut ja pitsikäsineet kuuluvat mun tyyliin. Mä ompelen usein omat vaatteet ja 
tuunailen niihin kaikkee erikoista. Jotkut meistä puhuvatkin hiukan vanhahtavasti. Tässä 
meidän tyylissä on monenlaisia muunnoksia. 
 
8. Mun vaatteet on usein ihan mustat, mutta mä tykkään korostaa pukeutumista erilaisilla 
shokkiväreillä esim. mun hiuksissa. Mä käytän tummia silmämeikkejä, jonka kanssa 
valkoinen naamapuuteri luo hyvän kontrastin. Huulipuna voi olla ihan punaista tai vaikka 
mustaa. Kulmat voin nyppiä ihan kokonaan pois ja värjätä ne itte sellasiksi kun haluan. 
Esimerkiksi kaikki naamalävistykset, ketjut ja niitit ja verkkosukkahousut tai korsetti sopii 
ihanasti mun tyyliin. Meidän pukeutumistyyli on niin huomiota herättävä, että sen sanotaan 
perustuvan sellaseen "hautausmaaestetiikkaan". 
Mä luen romaaneja, sarjakuvia ja kattelen elokuvia, joiden aihepiirit liittyvät usein kauhuun 
ja fantasiaan. Jotkut meistä tykkää vaan hienoista vaatteista mutteivät käytä paljoa 
meikkejä. 

9. Mullon tupeerattu takkutukka, jonka mä voi koristella kukilla ja hiusvärillä, niinku 
perusruskeella tai vaikka pinkillä. Mun vaatteet mä valitsen vähän tunnelman mukaan. Kun 
on hyvä päivä ja ihanan kirkaan värit. Mä oon tällainen tosi maanläheinen ja inhoan 
kaikkee kaupallista. 

10. Mun pää on kalju ja mä käytän pilottitakkia. Mul on ylöskäännetyt farkunlahkeet ja 
työsaappaat.  Mä oon sellanen maskuliini tyyppi. Mun arvoja sanotaan konservatiivisiksi, 
kun mä olen patriootti ja mä kannatan kovaa työtä enkä mitään hempeilyä ja päähän 
silittelyä. Kaikki meist ei oo rasisteja, vaikka kaikki yleensä niin luulee. 

11. Mullon sellanen kauhtunu nahkatakki, josson ainaski kilo niittejä. Ja mun T-paidassaon 
muutama hakaneula ja mul on maiharityyliset saappaat ja välillä sellaset kirkkaan väriset 
tennarit. Sit tytöillä on risoja verkkosukkahousuja. Mul on ihan hirveesti lävistyksiä ja 
värjätty irokeesi tai moppitukka silmillä. Mun mielestä systeemi haisee. Mä kato tykkään 
kapinoida auktoriteetteja vastaan. 
 


