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IhmIseT

Saara Aalto on joskus yrittänyt hankkia 
katu-uskottavia vaatteita. Eihän siitä 
mitään tullut. Supersöpöstä tyylistä on 
turha edes pyristellä pois, sillä se tuntuu 
niin omalta.

Miten  
loihdit keiju
tunnelman?

Saara Aalto

27-vuotias laulaja-lauluntekijä.
Lähtöisin Oulunsalosta.
Asuu nykyään Helsingissä.
Uusi levy Tonight sisältää mm. 
maailmalta tuttuja rakkauslauluja 
duettona Teemu Roivaisen (tango-
kuningas 2014) kanssa.
Esiintyy huhti- ja toukokuussa 
Helsingin Casinon A Night in New 
York -konserteissa Teemu Roivai-
sen kanssa.

”Kaupassa bongaan aina 
kaiken vaalean punaisen ja 
söpön. Näen vain röyhelöt, 
pitsit ja kimallukset.  
Joskus naurattaa,  
että pukeudun vaatteisiin, 
jotka voisivat olla 
päällä viisivuotiailla.”

Tyylikysymys

SuSAnnA EkforS teksti // 
MAuri rAtilAinEn kuvA

”MEikin tEkEMiSEn olen oppinut 
musikaaliroolien ansiosta. Sain lavameik-
keihin neuvot. Ensimmäiset puoli vuotta it-
se tehty meikki näytti ihan kamalalta, mut-
ta ei se lavalla haitannut. Pidän tekoripsistä, 
joihin jää suorastaan koukkuun. Silmämeikis-
sä pitää olla näyttävyyttä, satumaisuutta ja 
fantasiaa.”

”olEn AinA pukeutunut omalaatuisesti. 
15-vuotiaana löysin musiikkivideoista Ja-
pani-popin, jossa tyttöbändeillä tyttömäi-
syys on se suurin juttu: mitä enemmän röy-
helöä, sitä parempi. Se mikä on Japanis-
sa normaalia, tuntuu kuitenkin olevan tääl-
lä Suomessa liian imelää. Joudun tekemään 
koko ajan henkistä työtä, että kehtaan roh-
keasti pukeutua niin kuin haluan.”

”käytän kihArrintA ja suo-
ristusrautaa ja pidän hiukset pit-
kinä. Kerran olen joutunut mu-
sikaaliroolin vuoksi leikkaamaan 
polkkatukan. Se oli niin rankka 
pala, että laitoin hiustenpiden-
nykset heti, kun näytelmä oli 
ohi. Värjään hiuksiani hennalla.”

”Pidän hAMEitA 
ja mekkoja. Niissä  
minulle on tärkeää, että 
vyötärö tulee esille. Tä-
män pitsimekon olen os-
tanut Lontoon Camden 
Townista.”

”En voi SAnoA olevani mikään ken-
käihminen. Talvikaudella minulla on 
yhdet hyvät talvisaappaat, joita käy-
tän pitkälle kevääseen. Pikkukengissä 
on hyvä olla kimallusta tai jotain muuta 
huomiota herättävää. Tässä työssä ker-
tyy korkokenkiä. Nämä korkkarit hankin 
maaliskuiselta Kiinan-reissulta.”

”Pidän iSoiStA, romanttisista 
ja roikkuvista korvakoruista, ku-
ten näistä itse suunnittelemista-
ni Blessed With Love -sarjan kor-
vakoruista. Pianistina olen tot-
tunut siihen, ettei käsissä ole ko-
ruja. Aikoinaan minulla oli venä-
läinen pianonsoitonopettaja, jo-
ka ei antanut pitää kynsilakkaa-
kaan. Aktiivisuusranneke onkin 
yleensä ainoa käsikoruni.”


