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Kirjan salaisuus 
paljastuu lukemalla

Sarjan kirjoittaja Raija Manninen on ollut kierrätysintoilija jo yli kahdenkymmenen 
vuoden ajan. Hänen tuotteisiinsa pääset tutustumaan www.facebook.com/Tiinasmoko.

Käs i l lä   Dyykkaa, Innostu ja yhDIstele  2 / 3

Kirjat ovat 
ensimmäisiä kulttuurin 
massatuotteita 
ja nykyisin niihin 
on varaa kaikilla. 
Kirjastot ja lukijat 
luopuvat vuosittain 
lukemattomista 
kirjoistaan ja 
kirpputorien hyllyt 
notkuvat kirjoja, joita 
kukaan ei enää halua 
lukea eikä omistaa. 
Kuitenkin kirjojen 
käyttö muuhun 
tarkoitukseen kuin 
lukemiseen ärsyttää 
monia. 
Kuvat  Lauri Lempiäinen, 
raija manninen, Tuomo 
poveLainen, aneLma SavoLainen

Tiinasmoko:
Linnoituksen iloiset rouvat
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A
ikoinaan kun kirje oppikou-
luun pääsystäni tavoitti ko-
titaloni, niin samaan aikaan 
pyyhkäisi pihaamme Volvo 
Amazonillaan tietosanakirja-
kauppias. Myyntimies hyp-

pelehti isäni perässä liiterin ja tallin 
väliä uskotellen ettei hänen lapsen-
sa pärjää kunnallisessa keskikoulus-
sa ilman Tiedon portaat -tietosanakir-
jasarjaa, jossa on kaikki tieto. 

Tietoahan niissä oli, muttei kos-
kaan tarvittavaa tietoa. Monet kym-
menet vuodet kirjasarja vei tilan kir-
jahyllystäni minulle tarpeellisilta kir-
joilta. Onneksi nyt olen päässyt eroon 
tästä roskasarjasta, enkä edes oman 
käden kautta. En halunnut koskea nii-
hin edes hävitysvaiheessa, koska har-
mittelin isäni puolesta suurta hukka-
investointia. 

Onkohan kirjojen tuhoaminen vuo-
sisatoja tavoitellun tiedonhallinnan 
kyseenalaistamista? Ajatellaanpa sel-
laisia tiiliskivi-asiakirjoja kuin lakikir-
ja, verokirja ja tietosanakirja. Ne eivät 
ole pienen ihmisen lukukirjoja ollen-
kaan. Ne puhuvat samoista tavallisis-
ta asioista kuin painoltaan kevyemmät 
kirjat mutta ihan eri kielellä. 

Kansilla on ollut 
tärkeä merkitys 
kirjalle ja sen 
kaupallisuudelle. 
Aluksi kannet 
suojasivat sisältöä. 
Myöhemmin 
teknologian 
kehityksen myötä 
kirjojen kansista tuli 
yhä visuaalisemmat 
ja tärkeä osa kirjan 
myynnin edistämistä. 

TäsTä esimerkkinä 
ilmoitus Kansan
valistus seuran 
kalenterista vuodelta 
1903:

”J.l. Runebergin 
Vänrikki Stoolin 
tarinat. Tästä 
kansallis runo
kokoelmastamme 
on Kansan valistus
seura painattanut 

eri painokset, jotta 
jokainen olisi 
tilaisuudessa 
varojensa mukaan 
hankkia itselleen 
tämä kirja sellaisessa 
asussa, mikä häntä 
parhaiten miellyttää. 
Kaikkiaan on tarjolla 
viisi eri asuista ja eri 
hintaista laitosta:
Paksulle paperille 

painet tuna, 

vaatekansissa, 
kultareunuksilla, 
248 siv. Smk 4:

Sama painos kuin 
edellinen, mutta 
paperi päällyksissä 
Smk 2:50 

Ohuemmalle paperille, 
vaatekansissa. 
Tekijän muoto
kuvalla, 193 siv. 
Smk 1:50

Sama painos kuin 
edellinen mutta 
yksinkertaisissa 
paperilla 
päällystetyissä 
kovissa kansissa. 
Smk 1: 

Koulupainos kovissa 
kansissa 75 
penniä."

kannen merkItys

Esimerkiksi puolisoiden verotuk-
sesta, holhouksesta ja omaisuuden 
jakamisesta kerrotaan romaaneissa 
näin: Beehm: Näin se alkoi, Rautapa-
lo-Rapp, T.: Hänkin etsi totuutta, Mar-
quand, John P.: Vainajan muotokuva. 
Jo romaanin nimi maalaa mieliimme 
uuden maailman tai vähintäänkin yh-
den illan kestävän kohtauksen, kun 
taasen asiakirja paaluttaa meidät ah-
taalle ja jättää ymmälleen. 

TaiTeiliJaKiRJaT –  
aRTisTs’ booKs

Kuusikymmentäluvulla taiteilijat kiin-
nostuivat kirjasta taide-esineenä. Tai-
deteokset saivat kirjan ulkoisen muo-
don tai niiden lähtökohtana oli kirjan 
muoto tai idea. Yhteistä niille oli, et-
tä ne haastoivat, vastustivat tai ironi-
soivat kirjojen sisältöön tai ulkoasuun 
liittyvää perinnettä. 

Ranskalainen taiteilija ja readyma-
de-taiteen keksijä Marcel Duchamp 
(1887–1968) määrittelikin sen näin: 

”Taiteilijakirja on sellainen, jonka tai-
teilija on tehnyt tai sellainen, jota tai-
teilija sanoo taiteilijakirjaksi.” 

taIteIlIjakIrjat ovat IrtI lItteästä 
lukukokemuksesta.

Tiinasmoko:
Sisäinen kauneus kinkkumittarilla

Tiinasmoko:
Anna metsän pitää omansa 
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Taiteilijakirjojen materiaaleina voi 
olla mitä tahansa ja kirjan rakenne it-
sessään on jo viesti. Tyypillistä taitei-
lijakirjoille on, että ne vaativat läheltä 
lukua, käsissä pitämistä, ne ovat veis-
toksia, numeroituja piensarjoja tai 
uniikkikappaleita. Ne ovat irti litteäs-
tä lukukokemuksesta. 

Useissa maissa toimii taiteilijakirjoi-
hin erikoistuneita kustannusyhtiöitä 
ja kirjakauppoja sekä kirjastoja. Hel-
singin Rickhardinkadun kirjastossa 
on yli 400 teosta käsittävä taiteilijakir-
jakokoelma ja se löytyy myös netistä 
(www.rikart.fi).

alTeRed booK –  
muunnelTu KiRJa

Vaikka kirjojen tarinat ulottuvat eri 
maailmoihin, on kirja esineenä rajal-
linen muotonsa ja kokonsa puolesta 
ja siksi niin kiinnostava muunteluun. 
Kirjojen muuntelu ei ole uusia asia. Jo 
keskiajalla munkit muuttivat kirjojen 
sisustaa poistamalla entiset kirjoituk-
set pergamentista (lampaannahkaa) ja 
kirjoittamalla uudet. Nyt vanhaa ku-
lunutta kirjaa käytetään oman ilmai-
sun pohjana. 

Kirjaa valittaessa kiinnitetään huo-
miota kirjan ikään, nimeen, sisältöön 
ja sivujen paperin laatuun ja tuntuun. 
Kirjoja muunnellaan poistamalla si-
vuja, lisäämällä uusia sivuja, kuvia ja 
esineitä. Sivuja käsitellään repimällä, 

sivun teokset ovat 
Tiinasmokon valmistamia.

leikkaamalla, liimaamalla, ompele-
malla ja maalaamalla. 

Kirjan muuntelussa paperin koostu-
mus ja painojälki peitetään rosoisella 
kädenjäljellä. Siihen käytetään leima-
simia, muista julkaisuista revittyjä ku-
via, leikellään aukkoja sivuihin, pei-
tetään alkuperäiset kannet tai sidon-
ta puretaan. 

Näin massatuotettu kirja palautuu 
uniikiksi käsin työstetyksi kappaleek-
si.

KannesTa KanTeen

Nykyisin on enää vaikea löytää vaa-
tekantisia romaaneja tai marmoroituja 
tai muuten hienosti kuvioituja kirjan 
kansia. Kirjat ovat nyt kansiltaan yk-
siväriset ja kirjan visuaalinen ulkonä-
kö on painettu suojapaperiin, joka re-
peytyy ja katoaa muutaman lukuker-
ran jälkeen. Olen vuosien aikana teh-
nyt erinäisiä kokeiluja, miten kaksi 
kauniskantista kirjaa saa yhdistettyä 
kirjaviisaan muistolippaaksi tai use-
amman kirjan seinätauluksi – suurek-
si tarinaksi. Tartu sinäkin kirjaa kan-
sista kiinni. 

näIn massatuotettu 
kIrja palautuu 
unIIkIksI käsIn 

työstetyksI 
kappaleeksI.

kirjojen kanssa 
taiteillessa mielikuvituksella  

ei ole rajoja.
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OHjeeT TiinaSmoko / raija manninen
KuvaT raija manninen ja Laura maTeroKäs i l lä   

luKupiiri

lukemisen nautinto nousee 
huippuunsa lukupiirissä. on hienoa 
jakaa ja kuulla, miten toiset ihmiset 
ovat kokeneet saman kirjan. 
lukupiirissä voidaan keskittyä joko 
yhden kirjailijan koko tuotantoon  
tai lukea kirjoja laidasta laitaan  
ja väristä väriin. 

palttina-Kudontapiiri 
Kehikkona alumiiniympyrä halkai-
sijaltaan noin 40 cm. Kirjojen selät – 
noin 60 kappaletta – on punottu yh-
teen palttinaksi yhden alta ja yhden 
päältä. Kun punottu levy on riittävän 
suuri, liimaa reunimmaiset suikaleet 
yhteen, jotta punos pysyy kasassa. 

Liiman kuivuttua kiinnitä punos 
kehikkoon muutamalla pistolla, pu-
jottamalla rautalanka kehikon ympäri 
ja pistämällä kirjan selästä läpi ja sen 
jälkeen pujota molemmat rautalan-
gan päät puuhelmen läpi ja käännä 
rautalangan päät mutkalle. 

Vihreä liiKe -luKupiiri 
Kehikkona alumiiniympyrä, halkaisija 
noin 40 cm. Kirjojen selät – noin 25 
kappaletta – on kiinnitetty ensin ke-
hikon reunoihin. Jokainen selkä on 
kiinnitetty erillisellä rautalangalla ja 
helmellä. 

Sen jälkeen selät on koottu keskel-
le ja alle on laitettu pienen pieni lam-
punvarjostimen kehikko, joka nostaa 
keskiosan koholle. Selät on kiinnitet-
ty satunnaisesti kehikkoon ja ompe-
lus peitetty sokerilla kovitetulla pitsi-
kukalla ja helmellä. 

siniset ajatuKset -luKupiiri
Kehikkona alumiiniympyrä, halkaisija 
noin 40 cm. Kirjojen selät on kiinni-
tetty rautalangalla ensin kehikon reu-
noihin. Sen jälkeen selkiä on punottu 
reunoilta keskelle päin pujotellen nii-
tä satunnaisessa järjestyksessä. Tässä 
on kolme kättä tarpeen, jotta punon-
ta pysyy kasassa. 

Kun selkiä on tarpeeksi pujoteltu 
toistensa lomiin, pysyy punos kasas-
sa ilman liimaa. Selkiä tässä on noin 
60 kappaletta. •

LukupiiriT vasemmalta: Vihreä liike, 
Palttina ja Siniset ajatukset
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Vuoraa laatikon kansi hauskal-
la kuvalla. Etsi muovilaatikko, joka 
mahtuu kirjalaatikkoon. Leikkaa jos-
tain toisesta kirjan kannesta kehykset, 
jotka peittävät muovilaatikon reunat. 
Istuta kivikkokasveja muovilaatik-
koon ja siirrä se kirjalaatikkoon ja li-
sää kehykset päälle. Ja nyt sinulla on 
pala maata, joka odottaa uutta kan-
saa. Litteästä lukukokemuksesta tuli 
kolmiulotteinen salainen puutarha. •

KaiKKi Kirjat oVat 
puutarhaKirjoja

Pienoispuutarhaan tarvitaan kaksi  
tietosanakirjaa: Maa ja kansat I ja II. 
Lainaus Kansanvalistusseuran vuoden 
1909 Tietokalenterin ilmoitusosassa: 
Kansalaisten kotiopistoon suositte
lemme seuraavia huomattavia ja 
alallaan parhaimpia tietokirjoja: 
Maa ja kansat. Kirjallisuutemme 
arvokkain teos maantieteen alalta. 
Professori J.E. Rosbergin kirjoittama. 
Kaksi kuvitettua nidosta. Werner 
Södeström O.Y., Porvoo.

Leikkaa molemmista kirjoista sisuk-
set pois. Leikkaa toisen kirjan kansis-
ta 5,5 cm:n levyiset suikaleet laatikon 
reunoiksi. Mittaa reunapalat vähän 
pienemmäksi kuin kirjan kannet, jot-
ta kansi avautuu ja sulkeutuu. Liimaa 
PVA-liimalla reunakappaleiden kul-
mat yhteen ja vahvista liimapaperilla. 
Liimaa reunat kiinni kirjan takakan-
teen. Yhdistä liimapaperilla laatikon 
kansi ja reunat.
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Kirjasiepon Kotipesä 
– yksiö vapaana siistille 
perheelle hyvällä 
näköalalla 

kirjapönttöjen teko on kuin 
piparkakkutalon kokoamista. leikkaa 
osat kirjan kansista ja liimaa ne 
yhteen. 
Harjakattoisissa pöntöissä on idea-
na, että kirjaa voi sellaisenaan käyt-
tää kattona. Kattoja vaihtelemalla voi 
vaihtaa pöntön ilmettä. 

Reikäsahalla eli rasiaporalla teet 
siistin pesäaukon. Kiinnitä kansipah-
vi ensin tukevasti puiseen alustaan, 
jotta pora voi porautua ensin puu-
hun ennen kuin se tekee reiän pah-
viin. 

Jos haluat liimata pöntön esimer-
kiksi kirjankanteen, leikkaa pöntön 
alareunaan käännevara. Siis kun leik-
kaat pöntön osia, jätä alareunaan 
noin sentin levyinen kaistale ylimää-
räistä. Tee viilto vain pahvin puoli-
väliin ja taita kaistale pöntön sisään 
viiltoa pitkin. Näin saat liimauspintaa 
enemmän. 

Liimaa pöntön takaseinään kuva 
asukkaista, uteliaita ohikulkijoita var-
ten. Nosta kirja katoksi tai leikkaa 
kirjan kannet pienemmiksi ja yhdis-
tä kannet katonharjalla liimalla ja tei-
pillä. •
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luKulamppu

lukulamppu syntyy 
kirpputorivalaisimesta, jossa on 
irrotettava lampunvarjostin ja josta 
purat pois edellisen kankaan tai 
paperin. lisäksi tarvitaan kaksi 
muovikassillista kirjoja. 

Nylje kirjat eli poista kirjoista sisuk-
set. Avaa kirjan kansi ja viillä katko-
teräpuukolla kirjan sivuosat irti kan-
nesta ja tee tämä sama takakannen 
puolelta. Leikkaa sitten kannet irti 
selästä. Selkiä tarvitset paljon, tässä 
lampussa niitä on 41. Jos et pidä kel-
taisesta kirjallisuudesta, voit etsiä kä-
siisi pelkkiä valkoisia kirjoja. 

Maalaa selkien nurjat puolet kul-
lanvärisiksi tai valkoisiksi, jotta ne 
heijastavat valoa. Tee jokaiseen sel-
kään kaksi reikää, jotka ovat samalla 
etäisyydellä toisistaan ja leveisiin sel-
kiin neljä reikää. 

Kiinnitä selät hevosenhäntäsolmuil-
la varjostimen alaosaan käyttäen vah-
vaa lankaa tai muovitettua metalli-
lankaa. Sen jälkeen asettele selät var-
jostimen yläosassa selät toistensa lo-
miin käyttäen apuna maalarin teippiä. 
Ompele selät kiinni kehikon yläreu-
naan. Viimeistele alareuna tasosol-
muilla. 

Käytä lampussasi energian säästö-
lamppua, joka ei kuumene. •
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