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Jyväskyläläinen kierrätysintoilija Tiinasmoko on luonut Joutsan Taitokeskuksen näyttelytilaan kas-
vuhuoneen. Tiinasmoko on Raija Mannisen yritys, joka värittää ympäristöä tavalla tai toisella. 

Päivätyöni ohella teen vanhasta ja hylätystä uutta tai jostain ylijäämästä tarpeellista. Harhailen eri 
aikoina eri kentillä. Välillä liikun kierrättäjien kanssa samoilla roskalaatikoilla ja tunkioilla, ja käytet-
ty esine laukaisee välittömästi suunnitteluprosessin. Kierrätyskäsitöissä materiaalin keräys on iso 
osa tekemisprosessia. Käsityöläistuunaja löytää itsensä oudoista paikoista etsimässä epätavalli-
sia, outoja esineitä ja oikeastaan liian tavallisia arkiesineitä, joita muut eivät huomaa tai noteeraa. 
Kesän 2016 alussa kun Pokemon go -mobiilipeli oli kuumimmillaan, minulla oli menossa oma Pö-
lykapseli go. Etsiskelin autoillen Jyväskylän alueella pölykapseleita teiden varsilta ja niistä tuli 
Kapselijoulua-näyttely Vaasaan.  

Vuosien varrella olen tarttunut erilaisiin esineisiin. Olen rääkännyt kirjoja, lukenut niitä kannesta 
kanteen ja miettinyt miten litteästä lukukokemuksesta saisi moniulotteisen. Leipäpussin sulkijat 
ovat punoutuneet reikäleiväksi ja polkupyörän satuloista on syntynyt trofeita. Persoonallisen tro-
feen saa tehtyä sellaisesta satulasta, jonka yhteistyö takapuolen kanssa on käynyt toista osapuol-
ta kohtaan liian kuluttavaksi. Matkalaukut taas ovat käyttöliittymiä uusiin maailmoihin. Vuosikym-
meniä varastoitu matkalaukku tuunattuna voi soveltua näkyväksi säilytyskalusteeksi. Kirjoitusko-
neiden, ompelukoneiden ja muiden pienkoneiden kuljetussalkut ovat kestäviä ja tukevia. Kiinnittä-
mällä näihin salkkuihin jalat, ne yleensä lopettavat kuljeksimisen.  

Vain arkeologit näkevät eri aikakausien kokonaisia maailmoja rikkinäisissä esineissä. Meidän mui-
den on lisättävä niihin tai poistettava niistä jotain, jotta saisimme snapchatin mahdollisesta muus-
ta. 

Kun kyllästyn kuluneeseen, käyn käsiksi tilkkukasoihin. Tilkkutöissä käytän paljon itse värjättyjä ja 
maalattuja kankaita. Kuulun valtakunnalliseen Neuliaiset - luovan tilkkuilun ryhmään. Ryhmään 
kuuluu 12 naista eri puolilta Suomea ja vuosittain meillä on ainakin yksi yhteinen näyttely. Tämän 
vuoden teema on Mitä mukanani kannan?. 1.8.–3.9.2017 Näyttelytila Vinkkeli, Forssa. 

Tilauksesta tuunaan asiakkaiden huonekaluja sekä kirjoittelen artikkeleita DIY-asenteella. Elo-
kuussa olen Espanjassa taiteilijaresidenssissä miettimässä uusia kierrätysjuttuja. Joutsan kasvu-
huone on kasvukertomus tähänastisesta matkastani käytettyjen esineiden ja värikkäiden kankai-
den maailmassa – siis retrospektiivinen kokoelma menneistä päähänpistoistani.  
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