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Kuljetus- ja maanrakennusliike R&V Ojonen toimii Jyväskylässä ja koko Suomessa
• Nosturikuljetukset
• Nostotyöt
• Rahtikuljetukset
• Lavettikuljetukset
• Pyöräkuormaaja- ja kaivinkonetyöt
• Pienkaivinkonetyöt
• Sora- ja maa-aineskuljetukset

Kysy lisää palveluistamme

Kuljetus ja maanrakennusliike R&V Ojonen Ky on 
ammattitaitoinen korkean työmoraalin yritys. Ota 
yhteyttä ja pyydä tarjous, kun luotettava palvelu on 
avain asemassa! Olemme erinomainen yhteistyö-
kumppani niin pieniin kuin isompiinkin alan projekteihin!

Intohimona Intohimona 
kengätkengät

Seminaarinmäen 
yliopistoalue rakennuksineen 
ja laajoine puistoalueineen 
tuo mieleen amerikkalaiset 
kampukset. Aki Choklat 
tutustui Alvar Aallon 
suunnittelemaan Jyväskylän 
yliopiston päärakennukseen, 
jonka laaja peruskorjaus 
valmistui vuonna 2017.

Suomen kansainvälisesti arvostetuimpien 
kenkämuotoilijoiden joukkoon kuuluva 
Aki Choklat viettää mielellään lomia 
Jyväskylässä, entisessä kotikaupungissaan. 
Rentoutumisen ohella hän työstää uutta 
huopakenkäkokoelmaa, joka esitellään 
Jämsässä loppusyksystä.
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UUSI 
LOUNASRAVINTOLA 
AVATTU 
SEPPÄLÄNKANKAALLE!

Kysy myös tilaustarjoiluja!

Pikkujouluja varataan jo nyt, 

ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä 

teille paras kokonaisuus.
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I stun aamukahvilla Aki Chok-
latin kanssa yliopiston päära-
kennuksen kuppilassa ja jut-
telemme kenkämuotoilijan 

urasta ja elämästä. Seminaarinmä-
ki kampuksineen tuo hänen mie-
leensä nuoruusvuodet, erityisesti 
musiikin ja bändit, Ilokiven klubit 
ja yliopiston päärakennuksen kei-
kat, kuten M. A. Nummisen ja hä-
nen orkesterinsa vierailun.

– Jyväskylän musiikkielämä on 
aina ollut aktiivista, mikä on hie-
noa. Kuuntelen edelleen paljon 
musiikkia ja käyn keikoilla aina 
kun vain ennätän, Choklat kertoo 
innoissaan.

Tarkkakatseinen mies rekiste-
röi kaikkien ohikulkijoiden jal-
kineet. Kahvihetken aikana hän 
on bongannut sporttisandaaleja, 
avokkaita, lenkkareita ja tennarei-
ta. Choklat muistuttaa, että ken-
gät eivät ole vain arkisia kapinei-
ta, välttämättömyyksiä, vaan ne 
ovat myös erottautumisen välinei-
tä. Hui, toimittaja säikähtää. Mitä 
punaiset, pehmeät nahkatennarit 
kertovat hänestä? Mukavuuden-
halua? Epänaisellisuutta? Sulla on 
poppia veressä, kenkämuotoili-
ja toteaa iloisesti. Ja unisex on nyt 
muotia.

Ihanteena 
James Deanin buutsit

Choklatista ei alun perin pitänyt 
tulla muotoilijaa, vaan diplomaat-
ti. Kiinnostus kansainvälisiin suh-
teisiin ja niiden hoitamiseen lienee 
tullut verenperintönä, sillä hänen 
äitinsä on suomalainen ja isä on 
kotoisin Marokosta. Aikana, jol-
loin ulkomaanmatkailu Suomessa 
oli vielä kallista ja harvinaista kä-
vi Choklatin perhe säännöllisesti 
tapaamassa sukulaisia Marokossa. 
Paikallinen käsityötaito, erityisesti 
babushi-tossut tekivät vaikutuksen 
poikaan.

– Meillä oli aika vapaa kasvatus 
ja me lapset saatiin tehdä melkein 
mitä me halusimme. Asuimme 
Lohikoskella vanhassa askeettises-
sa puutalossa. Ehkä yksinkertai-
nen elämäntapa lisäsi luovuutta. 
Me piirrettiin ja leikittiin paljon. 
Yksi varhaisimpia muistojani liit-
tyy papan harmaisiin kenkiin, joil-
la leikin, Choklat muistelee.

Choklat seurasi jo nuorena 
kansainvälisiä muoti-, musiikki- 
ja elokuvamaailman tapahtumia. 
Hän oli niitä harvoja, jotka Jyväs-
kylässä tilasivat alan lehtiä. Näyt-

telijöistä hän ihaili erityisesti Ja-
mes Deania.

– Syytän James Deania siitä, et-
tä minusta tuli kenkämuotoili-
ja. Hänellä oli aina jalassaan upeat 
buutsit. Suunnittelin ensimmäi-
set kengät 12-vuotiaana. Ne olivat 
nahkaiset buutsit, joissa oli liian 
ohuet pohjat ja löysät varret. Ne 
olivat ihan kamalat. Mutta minus-
ta ne olivat kuitenkin tosi hienot. 
Pakotin itseni käyttämään niitä 
marraskuun loskasäässä, Choklat 
muistelee nauraen.

Politiikka vaihtui 
muotiin

Parikymppisenä Aki Choklat 
muutti Jyväskylästä Yhdysvaltoihin 
opiskelemaan kansainvälistä poli-
tiikkaa. Myöhemmin bisnesmaa-
ilma alkoi kiinnostaa ja akateemi-
nen maailma vaihtui työskentelyyn 
amerikkalaisissa suuryrityksissä. 
Arki sujui hyvin, talous oli turvat-
tu, mutta jotain merkittävää puut-
tui.

1990-luvun puolivälissä Choklat 
sisarineen muutti New Yorkiin. Si-
sarukset tuunasivat marokkolaisia 
vaatteita ja kenkiä ja myivät niitä 
kaupungin kuuluisilla katumark-
kinoilla. New Yorkissa miehelle 
kirkastui, mitä hän elämältään oi-
kein halusi.

– Tajusin, että elämästäni puut-
tui intohimo ja sen myötä kaikki. 
Ymmärsin, että kengät, muoti ja 
muotoilu, ne ovat intohimoni. Jo-
tain, joka ei ole pelkkää palkkatyö-
tä, vaan elämäntapa.

Choklat pyrki ja pääsi opiske-
lemaan muotisuunnittelua arvos-
tettuun Royal College of Artsiin 
Lontooseen. Oppi-isänä hänel-
lä oli kenkämaailman legendoi-
hin kuuluva Manolo Blahnik, jon-
ka kenkiä nähtiin muun muassa 
Sinkkuelämää-sarjan tähdillä. Val-
mistumisensa jälkeen Choklat kut-
suttiin opettajaksi yksityiseen Po-
limoda-muotikouluun Firenzeen. 
Täällä hän kehitti uutta trendien 
ennustamiseen keskittyvää koulu-
tusohjelmaa.

Italialaista nahkaa 
ja suomalaista huopaa

Vuodesta 2016 lähtien Choklat on 
asunut Detroitissa, jonne hänet 
kutsuttiin johtamaan College for 
Creative Studies -koulun asuste-
muotiosastoa. Sen kehittäminen ja 
nuorten kanssa työskenteleminen 
on inspiroivaa työtä.

– Koululla on mahtavat resurssit, 
mikä näkyy kaikessa. Työtilat on 
toteutettu toiveitteni mukaan. Ke-
sällä olimme viiden viikon Euroo-
pan kiertueella ja kävimme muun 

muassa Pariisissa ja Firenzessä. 
Opettelimme tekemään nahka-
kengät alusta loppuun ilman säh-
köä, Choklat kertoo innoissaan.

Italian vahvuutena on korkealaa-
tuinen nahka. Suomessa muotoilijaa 
sijaan kiehtoo huopa, jonka kaikkia 
mahdollisuuksia ei hänen mukaan-
sa ole vielä osattu hyödyntää.

– Huopa on monipuolinen ma-
teriaali. Pakkasen ohella se kestää 
myös kosteutta. Amerikkalaisten 
mielestä huovassa on jotain maa-
gista, se on pehmeää villaa, mutta 
samalla tukevaa. Perinteisten huo-
patossujen ja aamutossujen ohella 

Éric Perrin kysyi edellisessä lehdessä:

Mikä on parasta 
suomalaisessa kulttuurissa?

Aki Choklat vastaa: ”Suomalainen kulttuuri on selkeää. Asiat 
tehdään kuten on sovittu. Ihmiset ovat oma-aloitteisia. Luonnon ja 
ihmisten välillä vallitsee vahva yhteys. Tämä näkyy muun muassa 

luontoa hyödyntävien innovaatioiden suurena lukumääränä.”

---

Aki Choklatin kysymys seuraavalle haastateltavalle:

Mitä virheistä voi oppia?
Choklat vastaa kysymykseen myös itse: ”En usko, että 

virheellisiä tekoja on. Kaikella on syynsä. Usein käy 
niin, että parhaat ratkaisut löytyvät läheltä.”

huopaa voidaan käyttää vaikka ten-
nareissa.

Aki Choklat ja jämsäläinen huo-
patuotteisiin erikoistunut Lahtiset 
Oy ovat tehneet pitkään yhteistyötä. 
Marraskuussa julkaistaan Chokla-
tin ja Lahtisten kymmenvuotisko-
koelma. Saa nähdä, päätyykö se Yh-
dysvaltojen markkinoille.

Aki Choklat suunnittelee tuotteita miehille, jotka eivät pelkää erottautua massasta. 
Pienet yksityiskohdat, kuten silkkiliina pikkutakin taskussa, tuovat twistiä pukeutumiseen.

Miten erottautua 
kengillä?
Osta aitoja nahkakenkiä. 
Nykyään markkinoilla on 
paljon keinonahkakenkiä. Aito 
nahka vanhenee kauniisti, se 
on kuluneena jopa kauniimpi 
kuin uutena.

Käytä värejä. Niillä voi ilmen-
tää persoonaa ja erottautua 
massasta. Jokin aika sitten 
minulla oli pinkit nahkatenna-
rit jalassa, jolloin tuntematon 
rekkakuski kysyi mistä niitä 
saa. Suomalainen rekkakuski 
pinkit tennarit jalassa, miten 
hykerryttävä ajatus!

Yhdistele rohkeasti eri 
tyylejä. Perinteinen malli 
yhdistettynä printtikuvioon 
tai epätavalliseen materiaaliin 
herättää kiinnostusta. Mi-
nulla on esimerkiksi klassiset 
pennyloaferit, joiden iltissä 
eli läppäosassa on käytetty 
leopardikuviota.

Satsaa yksityiskohtiin. Ken-
gät, joiden reunat on tikattu, 
näyttävät huolitelluilta.

Riko normeja. Älä mieti, mikä 
on tarkoitettu miehille ja mikä 
naisille. Vaaleanpunainen 
väri sopii myös miehelle ja 
camouflage eli maastokuvio 
naiselle.

VINKIT ANTOI AKI CHOKLAT

Kenkämuotoilija
Aki Choklat
Ikä: 55

Synnyin- ja asuinpaikka: Syntynyt 
Jyväskylässä, asuu nykyisin Detroitissa.

Perhe: Naimisissa. Pariskunnalla ei ole 
lapsia.

Koulutus: Master of Arts in Fashion 
Menswear, Royal College of Art, Lontoo 2004

Harrastukset: Käy kielikursseilla, parhaillaan 
opiskelee italiaa. Sikäläisissä tehtaissa kaikki 
eivät puhu englantia, joten italian kielen 
taidosta on paljon hyötyä. Käy kuntosalilla 
pari kertaa viikossa. Lukee myös paljon, 
lähinnä kaunokirjallisuutta.

Kulkuneuvo: Jeep Cherokee Overland. 
Se on hyvä vaihtoehto Detroitissa, jossa 
talviolosuhteet ovat vaativia. Amerikkalaisen 
auton valitseminen on myös kannanotto, 
Choklat haluaa tukea paikallista 
autoteollisuutta.
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