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Tiina´smoko Home -näyttely  
parodioi valkoisia asuntomes-
sukoteja ja sisustuslehtien  
tapaa esitellä niitä.  
 
Tässä kodissa kaikki on väri-
kästä ja kymmeneen neliöön 
on mahdutettu eteinen,  
makuuhuone, olohuone ja 
keittiö.  
 
Asukas on halunnut vielä ra-
kentaa väliseiniä eri tilojen 
välille, jottei jo eteisestä näy 
keittiön tiskaamattomat  
astiat.  

Väri edellä pikkukodissa 
Jyväskylän ydinkeskustassa 

 
VUOSITTAIN ASUNTOMESSUILLA 

esitellään kodin utopioita: paljon ne-

liöitä vaaka- ja pystysuuntaan, val-

tavan kokoisia ikkunoita, yhtenäistä 

valkoista avaraa tilaa sisustettuna 

valkoisella. Alun perin asuntomessu-

jen idea lienee ollut esitellä talotek-

niikan uutuuksia. Varmaan niitäkin 

esitellään, mutta sisustuslehdet esit-

televät vain somia asetelmia lipasto-

jen päällä ja hienoja kattauksia. 

Kuka pystyy hahmottamaan tämän 

kerman alta, miten asunto toimii lo-

kakuussa, kun koirien kanssa tul-

laan metsälenkiltä tai mies purkaa 

hirvenmetsästysvarusteensa olohuo-

neen lattialle tai vaimolla on ruoste-

värjäysprojekti meneillään? Tai mi-

ten löytyy yksityisyyttä kaikille, kun 

sukulaisperhevierailun aikana lapset 

kavereineen haluavat katsella ko-

tisohvalta lempileffojaan sipsien ja 

limsojen kanssa.  
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Asunnon pohja on epäkäytännölli-
nen käytävä, jota asukas ei muutta-
essaan huomannut, koska joku asun-
to oli saatava heti. Muutto tuli äk-
kiä, kun perheenäiti huomasi enti-
sessä kodissaan, että liika valkoisuus 
sairastuttaa.  
Kaikki huonekalut ovat aikanaan 
saatu sukulaisilta ja ne on maalattu, 
jotteivät sukulaiset tunnistaisi niitä 
enää omikseen. 

 
 
 
 

 
 

SISUSTUSLEHTIEN  

ARTIKKELEISSA 

esitellään kuukausittain 

nuoren lapsiperheen koti. 

Perhe etsi pitkään sopi-

vaa asuntoa remontoita-

vaksi. Vihdoin se löytyy ja 

he näkevät heti, että täs-

sä asunnossa on hyvä 

pohja. Sitten remontoi-

daan pari kuukautta su-

kulaisten voimin, kaade-

taan seiniä, tilataan de-

signtapetit ja -vesihanat. 

Värejä käytetään hillitys-

ti, koska perheen äiti 

toimii työkseen värien 

kanssa. Keittiön kaikki 

kaapit eliminoidaan, 

vaikka perhe rakastaa 

ruoanlaittoa ystävien 

kanssa ja nauttii viini-

illallisten järjestämisestä. 

Jokaisen esineen muotoili-

ja on tiedossa ja perheellä 

on paljon taiteilijaystä-

viä, joiden taidetta on 

esillä tauluina ja veistok-

sina ja muutama on tuotu 

häämatkalta Bangkokis-

ta.  

 

PIENEEN ETEISEEN on mahdutettu 
bambuhirvensarvinaulakko laukuille 
ja avaimille sekä pieni jakkara ken-
kien jalkaan laittoa varten ja tieten-
kin peili.  
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Värikäs koti elää  kaupungin 
sykkeessä yötä päivää 

 
MITÄ VALKOISESSA 
KODISSA TEHDÄÄN? 
 
Mihin on piilotettu 

remonttityökalut, 

tapetintähteet, ku-

luneet ruoanlaittovä-

lineet, likaiset ja 

puhtaat pyykit, har-

rastusvälineet, lasten 

lelut, kuihtuneet ku-

kat, luetut ja luke-

mattomat lehdet, 

mainokset ja kirjat?  

 

MAKUUHUONEESEEN MAHTUU juuri ja juuri 
sänky, yöpöytä ja Swing-lipasto liinavaatteille 
sekä tuoli sängynpäähän päiväpeitettä var-
ten. Swing-lipastossa asukas säilyttää myös 
kahta Swing-levyä, jotka hänelle muutossa 
tulivat. Seinällä on suvun naisten kanavatöitä 
ja heidän elämänsä siat.  
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OLOHUONE KYLPEE iltapäivisin aurin-
gonvalossa. Rottinkituolissa on mukava 
uppoutua romaaniin ja lipastot piilot-
tavat kaiken tarpeellisen.  Valo on 
asukkaalle tärkeää. Hän polttaa paljon 
kynttilöitä ja lueskelee värikästä kirjal-
lisuutta päivänvalossa, sähkövalossa ja 
kynttilän valossa. Hän haaveileekin ko-
ko seinän peittävästä kirjahyllystä, joka 
olisi täynnä kirjoja. Seinillä on nyt itse 
tehtyjä tekstiilejä. 
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- Vaikka tuntuukin, että 

ruoanlaittotaitoni ovat 
ruostuneet, koska ei si-
tä yksinään tule mitään 
laitettua, tuumaa asu-
kas ja jatkaa, tykkään 
kyllä leikkiä ruoalla. 
Nytkin minun oli tar-
koitus tehdä teille kah-
deksan munan kakku, 
mutta sitten unohduin 
maalaamaan munia ja 
leipominen jäi. 
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SITÄ ASUKAS HARMITTELEE, ettei 
muu perhe suostunut muuttamaan 
tänne.  Perheen muut jäsenet sanoi-
vat, että kuka nyt akvaariossa halu-
aa asua ja kuka nuo ikkunatkin pe-
see?  
 

- Se hyvä puoli tässä on, etten juuri 
ehdi olla täällä, koska teen mon-
taa työtä, jotta saan maksettua 
asumiskustannukset, toteaa asu-
kas. 

MIKÄ TIINASMOKO? 
 
Tiinasmoko on Raija Mannisen 

yritys, joka yhdistelee kierrä-

tystä ja värikkyyttä sisustami-

sessa ja pukeutumisessa.  

Kaikki näyttelyn esineet olen 

itse tuunannut ja ne ovat myy-

tävänä.  

Tuunaan tilauksesta mm. asi-

akkaan omia huonekaluja uu-

teen loistoon.   

Kamppailen päivittäin tämän 

asian kanssa: Voiko virkamies 

olla luova ja saako sitä tuoda 

esille?  Vesittyykö käsityöläi-

syys, jos kuitenkin olen samalla  

virkamies?  

 

Lisätietoja:  

Raija Manninen 

raija.manninen@jkl.fi 

040 502 2887 

www.facebook.com/tiinasmoko 
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Tuotetiedot 
 
Eteinen 
 Bambuhirvensarvinaulakko 20€ 

Partybag 4/10 -laukku 45€ 
Peili 15€ 
Satujakkara 60€ 
Kynäsalkku 45€ 

 
Makuuhuone 

Rajaton riemu -yöpöytä 130 € 
Ruusutuoli 85€ 
Swing-lipasto 120€ 
Sukutaulu 80€ 
Alma antoi mulle siivet –tilkkutyö 120€ 
Teeaika-kulho kannella 35€ 

 
Olohuone  

Rottinkituoli 80€ 
Sitruunat-tyyny 35€ 
Miten isot tytöt mahtuvat tyynylle –tilkkutyö 120€ 
Martta–lipasto 120€ 
7-haarainen kyntelikkö 10€ 
Vispimunat-lokerikko 90€ 
Siemeniin on aika kapseloituna -tilkkutyö mattona 150€ 
Joulun odotus –pikku jakkara 30€ 
Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen - lipasto 165€ 
Pilkk-kyntelikkö 40€ 
Kirjaviisaan muistolipas: Poikani palasi tuonelasta 28€ 

 
Keittiö 

Pöytä 120€ 
Pinnatuoli turkoosi 80€ 
Pinnatuoli punainen 80€ 
Maalatut munat 8,50 €/kpl 
Pyörät-naulakko, seitsemän koukkua 45€ 
Tuhat ja yksi yötä –tilkkutyö 120€ 


