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Smart casual
Power Jump -arvokilpailun 
after ride asetti osanottajat 
uuden haasteen äärelle: 
kuinka olla tarpeeksi smart 
menettämättä casualiaan?

Kuva: Pixabay. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.
(Hänen haasteensa olisi pikemminkin päinvastainen.)



一 Studio Merilinna

“Nykyisin yhä useammin 
pukukoodina esiintyvä Smart Casual 
voi aiheuttaa hieman hämmennystä, 
eikä suotta.”

https://pukeutumisopas.com/smart-casual/


Lukijakunta 
ennusti
Kaksnelosen valveutuneet lukijat vastasivat 
ennakkokyselyyn ja ennustivat, mitkä tyyli-ilmiöt 
lyövät läpi After Ride -juhlien trendimaisemassa.



Valtaosa lukijoista odotti 
kesäisiltä juhlilta 
poikkeuksellisen paljon 
valkoista väriä, jota näkyikin 
siellä täällä. Kakkossuosikki 
keltainen ei lyönyt läpi, mutta 
muita mainittuja värejä, kuten 
burgundya ja hattaraista 
korallinpunaa, nähtiin. 
Turvallisesti mustaa veikanneet 
eivät täysin joutuneet 
pettymään hekään.

Naisten odotettiin pukeutuvan 
housupukuihin ja erityisesti 
paperipussihousuihin. Osa epäili 
taikka toivoi näkevänsä paljon 
paljasta pintaa; unelmoitiin / 
pelättiin lyhyitä helmoja, avoimia 
(mutta maukkaita) kaula-aukkoja 
sekä liiankin seksikkäitä 
pikkumekkoja. Yksi 
trendiennusteessa esiin noussut 
kategoria oli ilmavat kesämekot.

Meikkilookien ja kampausten 
osalta suurin vastaajajoukko 
(40%) odotti luonnollisuutta ja 
lisäksi kymmenen prosenttia 
vastaajista odotti juhlaväeltä 
boheemiutta. Vastapainona 
jopa kolmannes vastaajista 
kuitenkin uskoi näkevänsä 
näyttäviä kokonaisuuksia. 20% 
vastaajista uskoi, että juhlaväen 
yksilölliset tyylit näkyvät 
voimakkaasti, eikä yhtenäistä 
linjaa näin ollen löydy.

Lukijat ennustivat!

TRENDIVÄRIT NAISTEN ASUT
LUONNONLÄHEISYYTTÄ 
VAI TÄYDET TÄLLINGIT?



Lukijat povasivat ketkä ovat illan 
tyylikuninkaallisia. Yksi 
ennakkosuosikeista tosin loisti nyt 
vain poissaolollaan.

Ennakkosuosikit

Kuningatar?
Kaksi nousi ylitse muiden: 
vaaleanviileät kaunottaret 
Amanda Sokka ja Ellie von 
Brandt. Kovaa yritystä povattiin 
Sarah Reyesiltä. Muita 
ennakkoperintöprinsessoja 
olivat itseoikeutetusti etiketin 
hallitseva Isabella Sokka, 
edellisissä juhlissa kruunattu 
Inna Paakkanen, charmantti 
Tilda Mustamaa sekä hehkeä 
seinäruusu Josefina Rosengård.

Kuningas?
Luotto Kallan omiin poikiin ei 
ollut järin korkealla! Vain Power 
Jump -kilpailija, esteratsastaja ja 
edellä mainitun neiti 
Rosengårdin kanssa heilasteleva  
Rasmus Alsila mainittiin 
nimeltä. Muutoin odoteltiin 
Auburnin ulkopuolisen Power 
Jump -vieraan nostavan tasoa ja 
vievän kuninkuuden nimiinsä.

Oik. Sarah Reyes 
Garden Tea Partyissa

Yllä: Isabella Sokan
puutarhajuhlaeleganssia.
Oik. Sokka Lux Launch -jatkojen
kuningatar Inna Paakkanen.

Vas. Amanda Sokka
Sokka Luxuries Launch 
-cocktailtilaisuudessa.
Alla oik. : Ellie von Brandt 
Garden Tea Partyissa.

Yllä vas. Tilda Mustamaa Zenin Gaalaillassa.
Yllä oik. Rasmus Alsila & Josefina Rosengård
Sokka Lux Launcheilla

Kuvat: Juhliin osallistuneiden käsialaa.



Lukijakunta ruotii 
muotii!

Kaksnelosen lukijat saavat 
jälleen äänensä kuuluviin. Mitkä 
olivat juhlien topit ja flopit? 
Kansa on äänestänyt, ja kansa 
on tietysti oikeassa.

Kuvat: Juhliin osallistuneiden käsialaa.
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Mielipiteensä kullakin
“Pukukoodi oli mielestäni juhlallisuuksiin nähden hallussa! 
Etenkin naiset suosivat mekkojen sijaan tyylikkäitä, mutta myös 
käytännöllisiä asuja - housuja nähtiin yllättävän paljon. Miesväki 
tasaisen tyylikästä.”

“Housupuvut olivat selvästi muodissa naisilla! Mekot 
vähemmistössä, ennenkuulumatonta??”

“Suuria yli- tai alilyöntejä ei näkynyt ja meno oli melko 
monipuolista, vaikka housuja nähtiinkin paljon! Remmillisiä 
korkkareita oli paljon.”

“Ehdottomasti smarttii, toiset tosin elegantimpia kuin toiset.. Ei 
yllätä.”

“Yleiset trendit näkyivät näissäkin juhlissa: murretut sävyt ja 
luonnonläheiset värit, naisilla ihanan paljon housuja! Pukukoodi 
oli suorastaan hämmentävän hyvin hallussa. Yli- tai 
alipukeutumista ei ollut. Etenkin miehistä huomasi myös 
ratsastuksen vaikutuksen pukeutumiseen.”

“Naisväellä luonnolliset värit näytti olevan aika IN.”

“Runsaasti maanläheisiä värejä ja tyylikkään rentoa 
pukeutumista.”

“Ehkä liiankin casual - missä se glamour, jota näin arvokkaat 
kilpailut edellyttävät? Osa pukeutujista olisi voinut tulla suoraan 
farmin takapellolta.”



Poimintoja

“Anna Sareen joukosta erottuva ja 
huolellisesti koottu kokonaisuus 
painuivat mieleen.” “Tilda ja Anna, 
todella tyylikäs kaksikko!”
“Isabella Sokan hienostunut, harkittu 
ja ylellinen asu.” “Isabella Sokan 
valkoinen mekko.”

Mieleenpainuvin 
asukokonaisuus? 

“Anna Sare: kaulakoru!” “Anna Sareen 
statement kaulakoru!” “Annan 
kaulassa roikkuva näyttävä koru” 
“Annan kengät!”

“Josefina Rosengårdin korut!” 
“Josefinan yhtenäiset korut.” “Jusun 
ihanat, mätsäävät korut <3”

“Isabellan kultanapit.”

“Sarahin letti!”

Makein yksityiskohta?
Tilda Mustamaa x7 - miksikö? “Tilda 
Mustamaassa oli kieltämättä tyyliä, 
glamouria JA asennetta.” “Tilda M., 
ihan kuin suoraan kuvastosta!”

Billy Center x3 - “Mies ei tosiaan 
ujostele kameraa!”

Anna Sare x3 - “Anna Sare ja Tilda 
Mustamaa hoitivat homman kotiin”

“Anton Seljavaara ilahdutti, aito 
tilannekuva!“
“Sylvi Sundberg ja Sarah Reyes 
kykenivät katsomaan kameraan 
porukoidensa keskittymiskyvystä 
huolimatta - vahvaa suorittamista!”
“Oranssitukkainen Metti”

Paras pose?



10

24MUAH - Hiuksia ja huulipunaa
Kysymys kuului: Hius- ja meikkilookit 
ruodintaan! Kenellä oli näyttävin 
kampaus, kenen meikkipussilla 
vierailisit? Sana on vapaa.

Ruusuja:
“Hiuksissa taso oli kova! Etenkin letit ja kiharat ihastuttivat. Tildalla täydelliset, lyhyet laineet; Elli 
Liekkiharjulla, Elliellä, Sarahilla ja Matildalla ihania lettiyksityiskohtia; Sylvi Sundbergillä klassiset, 
kauniit kiharat ja Josefinalla paras ponnari. Nutturat ovat myös varma valinta smart casualiin, mutta 
niillä ei jää mieleen. Paras meikki Metti Säilällä, hienostunutta ja luonnollista! Toisaalta kukaan ei 
ampunut yli, kaikilla muillakin kauniit ehostukset.”

Risuja:
“Kampaukset olivat melko maltillisia, osa ei ollut tosin vaivautunut tekemään kuontalolleen mitään.” 
“Näkyi niin violettia tukkaa, kuin sinistäkin... hyrr. Ei tämä ole 3000-lukua.”

Kaiken kruunaava kampaus?
“Metillä kaunis, klassinen kampaus.” - “Metin kampauksen ja simppelin meikin voisin "varastaa".” - 
“Metti S. oli onnistunut erityisesti kampauksessaan.” - “Naisista kaunein kampaus Metillä (sopi hyvin 
asuun).” “Metti S., niin kampaus kuin meikkikin!”

Olihan siellä muitakin!
“Ellie von Brandtin ja Elli Liekkiharjun viehkeät lettikampaukset! (Ja Matteo Locatellin tupsu. Haha.)”
“Miehistä Vernerillä vallattoman ihana kuontalo.”
“Sarahin kampaus veikeä. Matildalla hyvin valittu huulipunan sävy.”
“Ellie. Mikä satujen prinsessa!”
“Josefinan rento mutta huoliteltu ponnari oli cool, Elli Liekkiharjulla kaunis kampaus myös!”

Kuvituskuvat: Pixabay. 
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Vapaan sanan voimaa
“Ihania yhteispotretteja, vau!” “Oli hirmuisen vaikea valita suosikkeja, koska asujen kirjo oli laaja ja jokainen oli 
onnistunut valitsemaan itselleen sopivan asun.”
“Ihania asuja ja erittäin kauniita ja komeita ihmisiä! <3”
“Nyt oli ekstrapaljon vaikeuksia valita parhaita paloja! Rakastuin (naisten) housulookeihin sekä kaikkiin 
esiteltyihin tyyleihin. Voisin napata kaikki naisten asut omaan kaappiini!! Myös miehillä yhteneväisen tyylikäs ja 
komea asulinja.”

“Neiti Sokan hienostunut mekko ja Sarah Reyesin seksikkäät kengät ansaitsevat maininnan.”
“Inna Paakkasella hyvin hienostuneet värit, näyttävämmällä kampauksella olisi kova sana!”
“Sarah Reyesin rento kampaus tekee kokonaisuudesta juuri sopivan.”
“Pidin Annan kaulakorusta.”
“Jusun paidan väri oli ihana.”
“Myös Ellien ja Sarahin letit kampauksessa oli oikein kiva yksityiskohta!”
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Terveisiä 
vierailijoille
“Ihanaa myös, että näitä 
Auburnin ulkopuolisia 
powerjumppaajia uskaltautui 
mukaan juhlimaan!”

“Matteon ja Akselin upeat parrat!!” “Matteon ja 
Akselin partalookit ihastuttivat nekin!”
Ja toimitus sanoo tälle kommentoijalle OHHOH: 
“Partasuiset ystävykset, ellei teillä olisi daamit 
kainalossa niin voisin hakeutua jompaan kumpaan.”

Daameja ei unohdettu! Ellistä lisää meikki- ja 
kampausosiossa, mutta Sylville vielä omat 
erityisterveisensä: “Sylvi Sundberg kykeni katsomaan 
kameraan porukoidensa keskittymiskyvystä 
huolimatta - vahvaa suorittamista!”

Alex Kristensen, alku ei ehkä ollut lupaava: 
“Alex Kristensen - miten tuo päästettiin edes 
sisään?! Portsarit torkuilla?”
Mutta kauhistelijoista viis!
“Alex Kristensen toi väriä juhliin.” “Upeat 
hiukset!” “Alex Kristensen - mieleenpainuva, 
muista erottuva väriyhdistelmä asussa! 
Siniset housut yhdistyivät kivasti hiuksiin, 
okra (tumma oranssi??) toi asuun lämpöä ja 
kontrastia.””Paita on kyllä upea!”



Toimitus havaitsee: Kallassa ei selvästikään oltu vielä valmiita 
kansainväliselle muodille!
“Miesväki tasaisen tyylikästä, pois lukien Billy (Center) joka näytti saappaita ja 
kypärää vaille valmiilta palaamaan Power Jump -radalle…”
“Mutta mitä ihmettä Joachimilla (Altmann) on päällään?!” “Joachim näyttää 
rantagigololta.”
Mutta saivat he kehujakin!
“Jopa hupsun oloinen Joachim sai oman asunsa toimimaan skarppien nuorten 
miesten rinnalla.”
Billy valittiin useaan otteeseen parhaaksi poseeraajaksi, ja hänen takkinsa ja 
silkkiruusunsa mainittiin makeimpana yksityiskohtana.
“Billy Center hyvin uskollinen kisatapahtumalle, selvästi luottaa luontaiseen 
charmiinsa etenkin kameran edessä.”
Ja ainakin nämä tyypit muistetaan!
(Mieleenpainuvin asukokonaisuus?) “Joen kokovalkoinen hullutus ja Billyn erittäin 
persoonallinen kokonaisuus.” “Joachim raitoineen ja valkeine kenkineen erottui 
miesjoukosta!” (Makein yksityiskohta?) “Orange Wood Ranchin Billyn takki!” “Billy 
Centerin Auburniin sopiva ruusu.” “Joachimin "raitapaita"! Muilla miehillä näytti 
olevan aikalailla yksiväristä kauluspaitaa päällä, joten Saksan vahvistuksen raidoitus 
pisti silmään positiivisessa mielessä.”
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Kuningatar & Kuningas
Tämä tarvitsee oman rumpujenpärinädiansa. Siksi tässä on tämä väliotsikkoturhake.

*pärpärpärpär*
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25%  58%
Tilda Mustamaa       Verneri Kaajapuro

17%  19%
Anna Sare, Josefina Rosengård          Billy Center, Rasmus Alsila

Äänestyksen tulos

12,5% 4%
Metti Säilä, Sarah Reyes                    Matteo Locatelli

Ellie von Brandt, Isabella Sokka
8%



Kuningas Kaajapuro

“Tasaisen tyylikäs asukokonaisuus joka sopii hyvin 
teemaan.”
“Ehdottomasti illan tyylikkäin ja komein. Ja no siis panisin.”
“Klassisen tyylikäs mutta raikkaan värinen asukokonaisuus.”
“Komeaa ja klassista!”



Kuningatar Mustamaa

“Tyylikäs ja hyvin kannettu kokonaisuus, näyttävät korvikset 
viimeistelevät lookin.”
“Henkeäsalpaava kaunotar!”
“Mielettömän ihana asu!! Pukee naista täydellisesti. Muodikas, 
mutta samalla tyylikkään ajaton kokonaisuus.”
“Tilda, olet luonnollisen hot.”
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Kruununperilliset

“Tämä oli vaikea. 
Haluan sanoa Anna 
Sare, koska 
kokomusta asu on 
yksinkertaisesti 
tyy-li-käs!”

“Josefinan 
[Rosengård] tyyli 
iski omaan 
makuun.”
“Olisipa vielä 
korkkarit!” (toim. 
huom. ei 
tunnetusti osaa 
kävellä 
sellaisilla.)

“Metti Säilä tuolla 
"kiltin ja 
huomaamattoman 
tytön" lookilla jäi 
parhaiten mieleen. 
Yksinkertainen on 
useimmiten kaunista.”

“Perintöprinsessana 
Sarah Reyes - 
valkoinen 
kaksiosainen asu on 
kaunis ja sopivasti 
seksikäs, kampaus 
ja meikki 
täydentävät 
kokonaisuuden.”

“Perintöprinsessa
na luonnollisen ja 
runollisen kaunis 
Ellie von Brandt.”

“Isabella Sokalla (toim. 
huom.: joka vältteli 
tilaisuudessa vallan 
epäilyttävästi kameroita) 
upea mekko kiinnostavilla 
yksityiskohdilla.”
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Kruununperilliset

“Billy Center, yleensä koppava 
ja ylimielinen asenne on 
negatiivista mut nyt ei.”
“Billy, jota ei pelottanut 
erottua joukosta.”
“Perintöprinssinä Billy Center: 
positiivisesti erottuva asu!”

“Matteo Locatellille 
perintönallekarhupalkinto!”

Perintöprinssinä Rasmus Alsila, 
joka näytti kovin skarpilta (ja 
unelmapoikaystävältä 
tyttöystävään mätsäävällä 
paidallaan).

Somebongaus!
Nuori lempi leimusi livenä ja 
instagramissa. Ihanaa, ihanaa 
- ja vähän ärsyttävää.



24Seurapiirit
Mitä tapahtui kilpailuiden After Ride -jatkojen 
tuoksinassa? Voi! Vaikka mitä! Kaksnelosen 
toimitukseen tulvi paikalla syystä taikka 
toisesta notkuneiden lukijoiden vinkkauksia.
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Kuka tapasi kenet ja sitä rataa

Alexander Rosengård ja Inna Paakkanen viettivät jälleen aikaa yhdessä. Kaksikon välillä on aiemmin huhuttu 
olevan säpinää, ja ovathan he tehneet yhteistyötä Paakkasen vielä omistaessa esteruuna Tranquille K:n, jolla 
Rosengård kilpaili jonkun aikaa. Rosengård tavattiin Kallassa viipyessään myös pariin otteeseen Märta 
Merenheimon seurasta. Lisäksi miehen nähtiin silmäilevän avoimesti Tilda Mustamaata.

Michael Merenheimoa epäiltiin kenties Märtan deitiksi, mutta illan mittaan huomion varasti nainen 
menneisyydestä: mitä teki kouluratsastaja Pihla Vihtanen estekilpailuiden jatkopippaloissa?

Billy Center osoitti tiivistä mielenkiintoa Josefina Rosengårdia kohtaan, mutta tiettävästi neiti Rosengård siirtyi 
illan mittaan Matteo Locatellin seurueen kautta takaisin heilansa Rasmus Alsilan kainaloon.

Anton Seljavaara ja Aliisa Huru ne sen kuin viihtyvät keskenään vapaalla, tallilla ja juhlissa — vai viihtyvätkö 
sittenkään? Loppuillasta ystävykset/pariskunta tavattiin kireissä tunnelmissa.

Jesse Arolla ja Matilda Tammilehdolla riitti juhlittavaa: toisesta oli vastikään tullut isä ja toisesta Kallan 
ruusukehai. Taisi pariskunnan välillä kuitenkin piisata myös asioita, joita ei sanottu ääneen.



Toimitus nostaa
Maukkaimmat lainaukset 
käydystä roolipelistä



Mielentilat

Inna Paakkanen

Musiikki soi juuri sopivalla 
voimakkuudella, jos ei sattunut 
kärsimään koko päivän kestäneestä 
päänsärystä. Sehän nimenomaan oli 
hiertänyt Innan päänuppia koko 
päivän. Matilda Tammilehto

Jessestä oli tullut 
edellispäivänä isä 
toisen naisen lapselle.

Jesse Aro

[Kingissä] taas... Hän oli käynyt siellä 
tasan kaksi kertaa ja ensimmäisen 
käynnin "seuraus" oli syntynyt 
edellisenä iltana.

Anton Seljavaara

Koska Anton oli toiminut pari päivää 
Vilan kisahoitajana - anteeksi, 
groomina niin kuin hienot ihmiset 
sanoivat - oli hän ainakin omasta 
mielestään kaljansa ansainnut. Ja 
kaljaa hän oli kyllä kiskonutkin hyvää 
tahtia jo ennen virallisten After 
Ride-pippaloiden alkamista. 

Sylvi Sundberg & seurue

Sylviä ei tarvinnut kahteen kertaan 
käskeä, vaan hän alkoi jo kaivaa 
puhelinta laukustaan kävellessään 
ulos luonnonvalkoisten pitsihelmojen 
hulmutessa. Olihan nainen ollut 
pienestä tyttärestään erossa jo 
kokonaista.. mitä, kaksi tuntia? Billy Center & seurue

»Mitä paskaa!» Billy viskasi kypäränsä 
menemään. »Kolmaskymmenesneljäs! 
Vasta kolmaskymmenesneljäs!»
»Taaksesi jäi kuitenkin toistakymmentä.»
»Se oli yksi puomi–»
»Ja kielto.»
»–yksi vaivainen puomi, joka vähän 
kopahti–!»



Tekstinostot

Hän ei katsellut kasvoja: ne eivät kiinnostaneet. Harvoin näki oikeasti viehättäviä sellaisia, aina 
niissä oli jotain häiritsevää. Naisilla liikaa ehostusta kuvitellen siten peittävänsä rumuutensa. 
Miehillä epämiellyttävä, usein ahne katse silmissä. Tai mikä vielä pahempaa, naisilla 
epämiellyttävä katse ja miehillä liikaa ehostusta.

Billy Center

"No, sinuna en ehkä kukkoilis tässä kohtaa sieltä häntäpäästä," Akselin ilme kirkastui hieman.
"Hantapaesta? What does that mean?"
"That means you were almost the last one", Elli käänsi ystävällisesti ja taputti Matteon 
käsivartta. Nyt oli italiaanon ilmeen vuoro lässähtää.

Matteo Locatelli & seurue



Inna istui selin kaikkeen tapahtumaan, joten hän ei huomannut lähestyvää vaaraa. 
Särkylääkkeen otosta ei ollut kulunut vielä edes kauaa, kun lisämigreenin aiheuttaja saapui 
pöydän luokse seuralaisensa kanssa. Eikä Inna tarkoittanut lisämigreenin aiheuttajana Aliisa 
Hurua, vaan Alexander Rosengårdia, jonka seuraa nainen oli vältellyt koko Power Jumpien ajan 
onnistuneesti.

Inna Paakkanen

Anton vilkaisi Paakkasen ja Alexander Rosengårdin suuntaan tuhahtaen kaljatuoppiinsa. 
Alexander sitä ja Alexander tuota. Ei ollut Aliisa oikein muusta puhunutkaan viime päivinä.
Antonilla itsellään ei ollut hajuakaan, millainen tyyppi tämä Alexander oli, eipä ollut tullut 
tutustuttua. Ainakin yleisilmeeltään mies vaikutti ihan yhtä positiiviselta tyypiltä, kuin Martta, 
Amanda, Mikke ja Matilda. 

Anton Seljavaara

"Voi, toivoin piristäväni kanssaihmisiä! Säkin näytät vähän sitruunan syöneeltä." 
Märta Merenheimo



Kunniamaininnat

Jesse Aro & Matilda 
Tammilehto
Perinteiden vaalijat. Tequilaa? 
Tequilaa. Ja toistensa seura 
paras seura.

Räikein torjunta. Kuule, jos 
tuntisit Märta Merenheimon, et 
noin vain blokkaisi hänen 
keskustelunaloitettaan. Onneksi 
pääset kauas pakoon.

Billy Center
Innokkain tutustuja. KUMMA 
kyllä, Kallan ujopiimä sukkuloi 
vieraasta seurasta seuraavaan. 
Onko hänestä tullut rohkea?

Josefina Rosengård

Empimättömin tuppautuja. 
Ensin Billy Centerin ja Josefina 
Rosengårdin keskusteluun ja 
sitten Inna Paakkasen ja 
Alexander Rosengårdin. 
Sanoinko jo Rosengård?

Märta Merenheimo
Villeimmät tanssimuuvit. 
Seriously. Toimittajalla on yhä 
mustelma käsivarressa, koska 
sattui kulkemaan liian läheltä 
ohi.

Kitty Loop
Paras pelastus. Kun Aliisa Huru 
tahdittomasti tuppautuu 
seuraan, jossa häntä ei ehkä 
kaivata, Anton tietää kuinka 
toimia: juomaa kaikille!

Anton Seljavaara
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“Onneksi Power Jump on vain
kerran vuodessa.”

Kyllä, lainasimme loppukaneetiksi tätä oivallista asiantuntijalausuntoasi, L. Merikanto, kun 
emme omaakaan keksineet. Nämä erikoisnumerot nipistetään toimituksen yöunista. Mutta 

rakastamme työtämme. Ja juoruja. Kiitämme. Kaikkia. Kaikesta.

24toimitus@fiktivemail.com 
+358 987456321
kallan24.fiktiofi


