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Tässä työssä on  
käytetty kahta  
MoMan digitaalisen  
kokoelman kirjain- 
tyyppiä, Gothamia ja 
Mercurya. Molemmat 
fontit ovat Jonathan 
Hoeflerin ja Tobias 
Frere-Jonesin  
suunnittelemia.
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01  Aluksi

24. tammikuuta 2011 uutisoitiin, että New Yorkin 
Modernin taiteen museo MoMa oli ostanut kokoel-
miinsa 23 digitaalista tai digitaalinen vallankumous 
mielessä suunniteltua kirjaisintyyppiä. 1

Tätä ennen MoMan arkkitehtuuri- ja designko-
koelmissa oli ollut vain Max Miedingerin vuonna 
1956 suunnittelema 36 pisteen Helvetica Bold, joten 
uutinen oli kirjaisinsuunnittelun näkökulmasta mer-
kittävä. Se tarkoitti, että etabloitunut museomaailma 
hyväksyi fontit tuolien ja valaisinten rinnalle muse-
on design-kokoelmiin. Kirjainsuunnittelun arvotus 
nousi. 

Idea käsillä olevasta lopputyöstä syntyi saman 
tien. Nämä MoMan hankkimat 23 fonttia ikuistai-
sin 23 ristipistotyöksi. En pysty sanomaan miten ja 
miksi nämä asiat, MoMan hankinnat ja ristipistotyöt, 
törmäsivät mielessäni. Ehkä siksi idea tuntui niin 
vastustamattomalta. 

Jo aiemmin olin asettanut lopputyöni henkilö-
kohtaisiksi tavoitteiksi, että 

x oppisin prosessissa uutta,  
ehkä kokonaan uuden taidon

x saisin paneutua johonkin graafisen  
suunnittelun osa-alueeseen syvällisesti

x se ei suoranaisesti liittyisi  
työhöni aikakauslehtigraafikkona 

x sitä ei kokonaisuudessaan voisi tehdä  
tietokoneella

x väreillä olisi siinä merkittävä osuus

Typografiset ristipistotyöt vaikuttivat täyttävän 
nämä kriteerit. Uskoin, että aihetta voisi lähestyä 
taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta ja että siitä 
syntyisi jotain kiinnostavaa. Myös ajatus kirjainmuo-
toilusta lopputyöni keskiössä tuntui hyvältä. Asetin 
päämääräkseni esittää nämä 23 MoMan hankkimaa 
kirjaintyyppiä muotoina ja yksittäisinä merkkeinä, ei 
äänteiden symboleina.

Eric Gillin klassikkositaatti ”letters are things, 
not pictures of things” muotoutui ohjenuorakseni.

Halusin tuoda mukaan myös tarinat fonttien 
takana, kertoa miksi tai mihin tarpeeseen, millaisis-
ta lähtökohdista kukin näistä 23 kirjaintyypistä oli 
syntynyt.   

x  x  x

Lopputyöni on kolmiosainen. 
1) Työn taiteellinen ja ajallisesti mittavin osuus, 

27 typografista ristipistotyötä, on esitelty tässä ra-
portissa blogin yhteydessä sekä pitkin tekstiosuutta 
yksittäisinä kuvina, ja aivan lopuksi vielä kaikki työn 
koosteena.

Työt ovat esillä Helsingissä Lokal -gallerian Ke-
vätsalonki -näyttelyssä 8.5.–8.6.2013.

2) Lopputyön varsinainen tekstillinen tutkimus 
on näistä kirjaintyypeistä kirjoittamani tarinat. Mo-

1 

(http://www.moma.org/exp-

lore/inside_out/2011/01/24/

digital-fonts-23-new-

faces-in-moma-s-

collection#comment19343)
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nissa näkökulma on historiallinen, jotkut fontit taas 
ovat syntyneet teknologisen kehityksen tarpeisiin. 

Näistä tarinoista yhdessä ristipistotöideni kanssa 
syntyi Typostitch 23 -blogi, jonka esittelen tässä 
yhteydessä printattuina pdf-tiedostoina. Suosittelen 
lämpimästi, mutta vakavasti tutustumista blogin 
sähköiseen muotoon, sillä printattuna esimerkiksi 
valitsemani kirjaintyypit ovat muuttuneet muiksi. 
(Selitys tähän on Macin ja PC:n eri selainten erilaiset 
ominaisuudet tukea kirjaintyyppejä...)

Blogi löytyy osoitteesta typostitch.wordpress.com.
3) Käsillä oleva paperille printattu kooste saat-

taa lopputyöni kansien väliin ja kertoo tutkimuksen 
taustat sekä metodit. 

Tämä paperinen versio ei mielestäni tee oikeutta 
blogille eikä itse ristipistotöille; blogi printattuna on 
outo ajatus, mutta vielä välttämättömyys. 

x  x  x

Tässä työssä käytetyt kirjaintyypit ovat MoMan ko-
koelmiin kuuluvat Tobias Frere-Jonesin ja Jonathan 
Hoeflerin suunnittelemat Gotham sekä Mercury.
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02  Typostitch 23 -blogi

” Living with  
computers gives 
funny ideas.”

– Wim Crouwel
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typostitch.wordpress.com

varoitus!
Tämä printattu versio 
typostitch-blogista ei 
vastaa sähköistä versiota. 
Suosittelen luettavaksi 
originaalina = sähköisenä 
versiona.
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03  Tutkimuksen rakenne ja taustaa

” Type is a living  
entity integrated  
into society’s  
moods  
and trends.”

– Erik Spiekermann
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Keväällä 2010 osallistuin viikon mittaiseen juliste 
-work shoppiin Pariisin Ecole Intuit Labissa. Valitsin 
neljästä mahdollisesta työpajasta teeman ”unplug-
ged”, mikä tarkoitti, että teimme töitä ilman tietoko-
neita. Työpajan veti tanskalainen graafinen suunnit-
telija Gitte Kath. 

Pian kävi ilmi, että Gitten työpajassa emme teh-
neetkään julistetta, vaan pieniä 10 x 10 cm töitä, ku-
kin itse valitsemallaan tekniikalla. Valitsin ompelun, 
tai oikeastaan se valitsi minut. Olin - jälleen - ilman 
suunnitelmallista ajattelua, ”sattumalta”, pakan nut 
mukaan paitsi perillä tarpeettomaksi osoittautuneen 
tietokoneen ja guassit, myös paksuja neuloja ja 
lankaa. Päädyin maalaamaan, ompelemaan ja muiste-
lemaan. Miettimään rakkautta ja kuolemaa... Ymmär-
sin, kuinka olen kiinni suvussani, kaikkien neljän iso-
vanhempani käsityöläisyydessä ja rakkaudessa käsillä 
tekemiseen. Muistin ensimmäiset ompeluhetkeni 
äidin kanssa keittiön lampun alla. Ja tajusin, kuinka 
neula ja lanka ovat minulle mieluisia työvälineitä.

Gitte korosti tekemisessä nurjan puolen merki-
tystä. Joskus se mikä työssä on kiinnostavaa onkin 
siellä, hän sanoi. Tämä oli minulle, paperille suunnit-
telijalle, aikakauslehtigraafikolle, mullistava ajatus. 
Siihenhän liittyi työprosessin ”näyttäminen”. Se tun-
tui hankalalta ajatukselta, kun oli tottunut tekemään 
mahdollisimman siistiä jälkeä. Kaikki ne langanpäät 
ja solmut, outo orgaanisuus, niinkuin työ olisikin 
prosessi tai elävä organismi.

Nurjasta puolesta tuli lopputyöni elimellinen osa. 
Ristipistotöissä se on väistämätön, silti se harvoin 
näytetään. Aika pian huomasin, että monien töitteni 
nurja puoli on varsin kiehtova. En yrittänyt tehdä 
niitä ristipisto-oppaiden mukaan siisteiksi. On kiin-
nostavaa havaita, että kun oikealla puolella on tietty 
struktuuri, ei nurjakaan puoli ole struktuuriton, sen 
struktuuri vain on erilainen. Mitä monimutkaisempi 
kuvio ja kirjasin, sitä kiinnostavampi nurja puoli, 
voisi yleistää. Nurja puoli lisäsi kaksiulotteiseen 
typografiaan kolmannen ulottuvuuden. 

x  x  x

Siri Hustvedtin romaanissa Kesä ilman miehiä 
(The Summer Without Men, 2011) tapahtuu seuraa-
vaa: kirjan keski-ikäisen päähenkilön Mia Fred-
ricksenin mies ilmoittaa haluavansa ”pitää taukoa 
avioliitosta”. Mia saa hermoromahduksen, joutuu 
sairaalahoitoon ja toivuttuaan päättää muuttaa takai-
sin kotikau punkiinsa lähelle äitiään. Äidillä on neljä 
hyvää ystävätärtä, joista vanhin, yli yhdeksänkymp-
pinen Abigail,  harrastaa käsi töitä. Mia ystävystyy 
Abigailin kanssa, joka uskoo Mialle salaisuu den: kä-
sitöissä on salai sia elementtejä, joita Abigail kutsuu 
salahuveiksi. Hän on lisännyt perinteisiin kirjontoi-
hin piilotettuja aluskuvia. Esimer kiksi:

”Se on tuo. Avaa se ja vedä.”

03  Tutkimuksen rakenne ja taustaa

< Wim Crouwelin New Alpha-
bet oli ensimmäinen fontti, 
jonka pistelin merkkausliinak-
si, eli koko aakkoston (ransk. 
abécédaire point de croix).
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Työnsin napin sisään napinlävestä ja vedin. Ruu-
sukuvio antoi tietä toisenlaiselle näkymälle. Sylissäni 
oleva ristipistotyö esitti isoa siniharmaata pölynimu-
ria, jonka kylkeen oli kirjottu Elektroluxin merkki. 
Kapine ei ollut maassa vaan ilmassa, se oli lentävä 
imuri, ja sitä käytteli imuriin nähden epäsuhtaisen 
pienikokoinen, liki alaston nainen - jalassa vain korko-
kengät - joka leijui sinisellä taivaalla imurin vieressä 
ja piteli sen letkua. 1

Kuvailu jatkuu, näkymä on huikea, sen pistele-
miseen on mennyt päiviä, kuukausia. Salahupi, jota 
kukaan ei ehkä koskaan näe, mutta siellä se on. Te-
kijä tietää kuvan olemassaolon, saa siitä mielihyvää, 
vaikkei kukaan muu - paitsi nyt ainakin Mia - kuvaa 
näkisikään. Mikä kannustin saa ihmisen tekemään 
tällaista työtä? 

Ajattelin työhön huvennutta aikaa ja nautintoa joka 
oli varmaan kannustanut häntä jatkamaan, salais-
ta mielihyvää, joka kumpusi vihasta tai kostosta tai 
ainakin hilpeästä sijaistuhoamisesta.2

Tällä vielä varsin vaatimattomalla kokemuksella 
tunnistan jo mielihyvän, jota ristipistotöiden teke-
minen tuo. Toki on tärkeää, että ne nähdään ja saan 
asettaa ne näytteille, mutta myös itse tekeminen 
sinänsä on ollut tyydytystä ja onnellisuutta tuotta-
vaa toimintaa. Se myös koukuttaa tekijänsä samaan 

tapaan kuin mieluisa urheilulaji. Mikään aika ei ole 
liian myöhäinen tai aikainen hiihtoon tai ristipiste-
lyyn – niin kauan kuin lunta tai valoa riittää. Tekemi-
sen nautinnollinen flow on helppo saavuttaa. 

Nyt kun työ on liki valmis tuntuu turvalliselta 
asettaa itselle myös kysymys: Oliko tekemisessäni 
mukana ”vihaa, kostoa tai hilpeää sijaistuhoamista”?

Ehkä ei juuri noita. Mukana oli kuitenkin ripaus 
työelämän kasaamaa frustraatiota ja hilpeää tunnetta 
siitä, että sain pitkästä aikaa totaalisen kontrollin 
omaan työhöni. Tästä kerron lisää johtopäätöksiä 
-kappaleessa.

x  x  x

Lopputyöni on produktiopainotteinen. Tämä työ ei 
ratkaise tiettyä design-ongelmaa. Tämä työ asettaa 
yksittäisen merkin katseen kohteeksi ja pyytää katse-
lijaa keskittymään yksittäisen merkin muotoon. 

Tässä työssä kirjaintyyppi asetetaan designiksi 
lamppujen tai tuolien tapaan, kuten MoMan kokoel-
missa. 

Tämä työ kysyy seuraavia kysymyksiä:
Mitä ristipisto paljastaa fontista?
Mitä tapahtuu kun merkki ristipistellään?
Mikä on fontin muodon ja piston pituuden tai 

tiheyden yhteys?
Voinko kertoa kirjaintyypeistä jotain erityistä 

tällä tekniikalla?

1

Siri Hustvedt, Kesä ilman miehiä, 
s.52

2

Ibid. 
Minulla ei ole mitään käsitystä 
onko näitä töitä todellisuu-
dessa olemassa vai ovatko ne 
Hustvedtin mielikuvituksen 
tuotetta. Hustvedtin fiktiivisessä 
tuotannossa kuvataiteella on 
merkittävä rooli, hän on lisäksi 
kirjoittanut esseistiikkaa kuvatai-
teista, mm. Mysteries of Retangle.
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Onko ristipistotöiden tekemisellä ja kirjainmuo-
toilulla jotain yhteistä?

Lähestyn kysymyksiä tekemisen kautta. Etsin 
vastauksia yksittäisen työn tai töiden sarjan kautta. 

Työ koostuu kolmesta osasta: taiteellisesta pro-
duktiosta, Typostitch 23 –blogista (www.typostitch.
wordpress.com)sekä tästä kirjallisesta osuudesta, 
joka avaa työn taustoja ja nivoo kokonaisuuden 
yhteen.

Tämä työ olisi ollut mahdollista toteuttaa myös 
konseptilähtöisesti. Vaikkapa näin:

x 23 keskenään samankokoista ristipistotyötä valkoi-
selle aida-kankaalle
x kirjaimet mustia, lisäksi 7 värin valikoima, joista 
valitaan työkohtaiset värit, max 5
x 50 % kirjasintyypeistä merkintätaulu, 50 % aakko-
nen, numero tai merkki

Valitsin kuitenkin prosessiluonteisen metodin, 
jota ehkä voisi kutsua taiteelliseksi tutkimukseksi, 
ennen kaikkea siksi, että tekniikka, jolla aioin työn 
toteuttaa oli minulle tuntematon. En halunnut lukita 
sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia niitä tunte-
matta. Valitsemallani metodilla olen edennyt risti-
pistotekniikkaa opetellen, kirjaintyyppejä tutkien ja 
ristipistellen. 

Kun aloitin lopputyöni muodon ja sisällön 
pohtimisen kävi mielessäni ajatus huoneentauluista 

eri kirjasintyypeillä. Idea kilpistyi onneksi nopeasti 
kahteen seikkaan: Ensiksikin en löytänyt mieleis-
täni mietelausetta/ runoa/ ajatusta. ”Never Miss a 
Change to Dance” ei kelvannut. Eikä mustalle poh-
jalle mustalla langalla Blur-kirjasimella tehty teksti 
”blind”.

Ja toiseksi, Eric Gillin klassikkolause ”Letters 
are things, not pictures of things” kertoi täsmälleen, 
miten näitä kirjaintyyppejä tuli kohdella, muotoina, 
muotoiluna. Päädyin kirjaimiin, numeroihin ja väli-
tai erikoismerkkeihin. 

Typografisia ristipistotöitä syntyi 27 kappaletta. 
Alkuperäinen tarkoitukseni oli tehdä niitä tasan 23, 
MoMan fonttien määrän mukaan eli yksi per kirjain-
tyyppi, mutta jotkut fontit veivät tutkijan mukanaan. 

Aloitin tekemällä perinteisen merkkausliinan eli 
pistelemällä Wim Crouwelin vuonna 1967 suun-
nitteleman New Alphabetin koko aakkoston. Tämä 
erikoinen kirjaintyyppi taipui vaivattomasti ristipis-
tomuotoon. Seuraava kirjaintyyppi oli muodoltaan 
toisesta laidasta: Matthew Carterin Miller, joka 
pitikin tehdä melko suureen kokoon, että hieno font-
ti saisi oikeutta. Jatkoin American Typefoundersin 
OCR-A:lla, vuodelta 1967, jolla tein ”näköiskuvan” 
Siri Hustvedtin What I Loved -romaanin viivakoo-
dista, johon tosin lisäsin värit. Tobias Frere-Jonesin 
suunnittelemasta Interstatesta tein neljä muodol-
taan toisiaan kovasti muistuttavaa gemenaa neljällä 
eri vahvuudella (thin b, regular d, bold p, black q). 
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Käytin näissä Eeva Haaviston Ristipistomallejamme 
(WSOY, 1955, Porvoo) sekä Martta Pyykön & Katinka 
Mikkilän Ristipistomalleja, (Tammi, 1977, Helsinki) 
esiteltyjä kuvioita sekä suoraan että muunneltuna. 
Osan malleista suunnitelin itse.

Töistä muodostui sarjoja. Tuli perinteisin risti-
pistokuvioin taustoitetut kirjaimet sekä ”maalauk-
sellinen” sarja, jossa pyrkimyksenäni oli tutustua ris-
tipistotekniikkaan, siihen miten piston pituus ja eri 
värien päällekkäisyys vaikuttivat. Näistä töistä tuli 
kokonaisuuden ”abstrakteimpia” tai seikkailullisim-
pia. Näissä töissä väriharmonian merkitys korostuu, 
kun selkeää kuosia tai kuviota ei ole. 

Paitsi kirjaintyypit myös ristipistotekniikka vei 
mukanaan. Vanhoissa ristipisto-oppaissa oli graa-
fisesti hienoja kuvioita. Niitä oli kokeiltava, sekä 
testatattava millaisia kuvioita itse voi suunnitella 
tradition pohjalta. Ristipistotekniikka mahdollistaa 
periaatteessa kaiken sen minkä pikselöintikin. Haas-
teena työssä oli jatkuvasti rajata erilaisia vaihtoehto-
ja pois, tekniikka ei itsessään sitä tehnyt. 

Voi kysyä oliko taustaa pisteltävä, eivätkö työt 
olisi voineet olla yksittäisiä mustia kirjaimia valkoi-
sella taustalla? Tai yksittäisiä värillisiä kirjaimia? Tai 
mustalla pisteltyjä kirjainsommitelmia? Värillisiä 
kirjainryhmiä? Tai olisiko kirjaimista voinut suun-
nitella kuvion tai kuosin? Ja niin edelleen. Vastaus 
kaikkiin on kyllä. Kaikki muut vaihtoehdot olisivat 
olleet mahdollisia, ja jotkut niistä ehkä lopputulok-

sen kannalta jopa mielekkäämpiä. Kuvat luonnos-
kirjastani paljastavat, että tämän kysymyksen äärellä 
olen muutaman hetken viipynyt. Ei todellakaan ollut 
– kuten idean fonttien ja ristipistotekniikan yhdistä-
misestä saatuani hetken kuvittelin – itsestäänselvää, 
millaisia työt tulevat olemaan. Tämä lienee kahden 
asian törmäyttämisen uhka ja mahdollisuus, loput-
tomat vaihtoehdot ja rajaamisen paine. 

En rajannut töiden tyyliä tiukasti, joten niistä tuli 
keskenään erikokoisia ja erityylisiä. On todennäköis-
tä, että jos tämän jälkeen teen ristipistotekniikalla 
jonkun kokonaisuuden rajaus tulee olemaan tiukem-
pi. Tiedän tekniikasta jo jotain.

Tutkimuskohteenani on kirjaintyypin näkyvin 
visuaalinen ominaisuus, sen muoto sekä tämän 
digitaalisen muodon ”kääntäminen” ristipistoiksi. 
Lähestymistapani ei ole tieteellinen. Lähestyn koh-
teita subjektiivisesti enkä yritäkään kohdella niitä 
demokraattisesti. Silti en ole varma näkyvätkö maku-
mieltymykseni lopputuloksessa. Esimerkiksi työstä, 
jonka tein Jonathan Barnbrookin Masonilla – joka on 
minulle hyvin vaikea fontti, en pidä siitä – tuli lopulta 
melko kaunis. Voi olla, että vesitin Masonin heavy-
musiikki– ja pakanallisuuskonnotaatiot lisäämällä 
taustaan kukkia.

On helppo järjen tasolla ymmärtää, miksi juuri 
nämä kirjasintyypit tulivat valituksi MoMan kokoel-
miin. Tunnetasolla jotkut näistä kirjaimista herättävät 
minussa ihmetystä. Tunnustan, etten suoranaisesti 
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ole yrittänytkään päästä näiden tuntemusten yli, vaan 
muotoilultaan ”oudot” kirjasintyypit ovat sitä minulle 
edelleenkin. Jotkut kirjaintyypit paljastivat olemuk-
sestaan uusia puolia. Ne, jotka ovat olleet minulle 
mieluisia, suorastaan rakkaita, ovat sitä edelleenkin. 
Kuriositeetit, jotka aikanaan olivat trendikkäitä, näyt-
täytyvät edelleen kokeiluina, jotkat onnistuvat varsin 
oivasti välittämään 1980–90 –lukujen postmodernin 
muotoilun henkeä ja ajatuksia kaksoiskoodauksineen, 
esimerkiksi Dead History, FF Beowulf tai FF Blur. 
Historiaan pohjautuvien klassikkofonttien muoto 
säilyy klassikkomaisena vaikka niihin yhdistää ”maa-
lauksellista” ristipistoa tai perinteistä kuviointia.

x  x  x 

Ristipistoperinteen näkökulmasta lopputyöni 
produktio-osuuden voi luokitella koostuvan

x yksittäisistä kirjaimista, numeroista tai merkeistä 
ilman taustakuviontia 
x yksittäisistä kirjaimista, numeroista tai merkeistä, 
joiden taustalla on perinteinen ristipistokuvio
x yksittäisistä kirjaimista, numeroista tai merkeistä, 
joilla on ”maalauksellinen” tausta
x merkkausliinoista
x 1 ”esittävästä” työstä (OCR-A:lla pistelty EAN-
koodi)

Ristipistotöistä ja terminologiasta kerron tar-

kemmin tuonnempana.

x  x  x

Typostitch 23 -blogin mukaantuloa on syytä hieman 
selittää.

Ristipistotöitä oli valmiina noin puolet ja olin 
miettinyt lopputyön kirjallisen raportin formaattia 
jo aika pitkälle, kun ajatus blogista syntyi. Blogia 
puolsivat seuraavat seikat: oppisin tässäkin uuden 
taidon, lisäksi blogi-muodossa työni ja tekstini olisi-
vat nähtävillä helposti laajemmalla yleisölle. Päätin 
kirjoittaa englanniksi.

Blogimuodon avoimuus ja prosessimuotoisuus 
kauhistutti ja kiehtoi minua. Joku voisi oikeasti 
nähdä myös keskeneräisen työni ja lukea tekstiäni! 
Nuoremman AD-kollegan apu  oli sekä asenteen että 
välineen ominaisuuksien hyväksymisessä tärkeää. 
3 Blogin luonteeseen kuuluu orgaanisuus, sen ei 
tarvitse olla ”valmis”. Tämä oli minulle aluksi vaikea 
ajatus.

Blogin nimi Typostitch 23 syntyi helposti. Siinä 
yhdistyvät sanat typografia/typography ja cross 
stitch. Stitch yksinään on pisto. Yhdistettynä ne – 
toivottavasti – kertovat mistä blogissa on kysymys. 
Nimi on tosin saanut aiheellista kritiikkiä siitä, että 
typo tarkoittaa kirjoitusvirhettä. 

Perustin blogin WordPress -pohjalle. Blogipohjaa 
oli mahdollisuus kustomoida maksamalla pieni lisä-
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maksu. Fonttivalikoima tuotti ongelmia. Halusin blo-
gin fonteiksi jonkun MoMan klassikkovalikoimasta, 
mutta saatavilla oli vain FF Meta. FF Meta ei ehkä 
ole Typostitch -blogiin kaikista osuvin kirjaintyyppi, 
mutta tässä kohtaa periaate meni tyylin ohi. 

Ensimmäinen blogi-pohja (Wu Wei) osoittautui 
aika pian jähmeäksi ja vaihdoin muutaman viikon 
kuluttua blogin Skeptical-pohjalle. Kun kaikki 23 
kirjaintyyppiä on ristipistelty ja tekstit kirjoitettu on 
aineiston määrä niin suuri, että tuottaa jo hieman 
vaikeuksia löytää blogista mitä etsii. Tarkoitukseni 
onkin muuttaa blogi saittimaiseksi, kunhan koko 
aineisto on kasassa. Tämä osuus ei kuulu lopputyö-
höni. Tällöin prosessiluonteisesta blogi-aineistosta 
tulee pikemminkin hakemisto, josta esimerkiksi 
näyttelyn yhteydessä katsojan on mahdolllista hakea 
tietystä fontista tietoa. 

Kiinnostavaa aineiston keruussa ja kirjoittami-
sessa on ollut havaita miten erilaisista lähtökohdista 
ja eri tavalla kirjaintyypi voi syntyä: intohimosta, 
obsessiosta, tilauksena, tutkimuksena, kokeiluna... 
Jokaisen kirjaintyypin takana on suunnittelija tai 
useampi. 

Blogin myötä viestinnällinen aspekti on tullut 
mukaan. En ole kirjainmuotoilija enkä ole koskaan 
suunnitellut itse fonttia. En ole myöskään typogra-
fiaspesialisti. Tämän työn myötä olen saanut paneu-
tua aiheeseen syvällisemmin. Se on ollut palkitseva 
matka. Olen saanut miettiä kuinka kirjoittaa kirjain-

tyypeistä muille typografian ystäville. Olen kirjoit-
tanut 23 kirjainklassikosta varsin eri tyylillä ja eri 
näkökulmista. 

Näkökulma on muotoutunut sen mukaan, mikä 
minusta on tuntunut tarinankertomisen kannalta 
kiinnostavimmalta. Esimerkiksi ITC Galliardin syn-
nystä tuli historiallinen tarina, jossa usean henkilön 
rakkaus fontin esiäitiin/isään synnytti tämän hienon 
klassikon. Joistain kirjaintyypeistä kirjoitan henki-
lökohtaisesti. Osa saa analyyttisemman kohtelun, 
joissan yritän paneutua enemmän kirjainmuotoihin. 
Kaiken kaikkiaan teksti ei kuitenkaan ole suunnattu 
ensisijaisesti kirjainmuotoilijoille, sellaiseen eivät 
taitoni riittäisi. 

Vain muutaman kirjaintyypin kohdalla kirjoitin 
”kääntämiskokemuksesta”, eli miten fontti muun-
tui ristipistoksi. Tätä kuvailen toisaalla tässä työssä 
lisää. Pitäydyin myös enimmäkseen töideni selittä-
misestä. Muutaman työn kohdalla, kuten vaikkapa 
FF Blur pays homage to Black Square, koin kuitenkin 
tarpeelliseksi taustoittaa työni syntyä hieman.

Blogikirjoittamisen rajoite tuntui minusta olevan 
myös tekstin mitta. Kuvittelin, etteivät tekstit voisi 
olla kovin pitkiä. Tämä on kuitenkin asia, josta mi-
nulla ei ole mitään varmuutta. Voi aivan yhtä hyvin 
olla, että tekstit voisivat olla vaikka kuinka pitkiä, 
kunhan ne ovat tarpeeksi hyvin kirjoitettuja.

Blogin lisäksi perustin Typostitch 23:lle myös 
Facebook-sivun, johon päivitin tiedon aina kun 

3

Kiitos Hannu! 
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blogiin tuli uutta materiaalia. Tässä kohden mai-
nostustaidoista olisi ollut apua. Ylipäänsä jouduin 
pohtimaan sosiaalisen median lainalaisuuksia ja 
”sääntöjä” ensimmäistä kertaa. Mikä on se tapa, mil-
lä ihmisiä kosketetaan niin paljon, että he klikkaavat 
blogiin saakka? 

Sekä blogikirjoittamiseen että blogin markki-
nointiin on saatavilla runsaasti ohjeita. En tehnyt 
markkinoinnin hyväksi paljoakaan, silti blogi on 
saanut 200-300 kävijää kuukaudessa. Suurimman 
suosion saivat postaukset, jotka olivat kiinni juuri 
tässä hetkessä ja joita mainostin Facebook -sivuilla 
parhaiten, toisin sanoen onnistuin puhuttelemaan 
lukijoita tässä hetkessä. Moni FB-tykkääjä ei kuiten-
kaan klikannut blogiin saakka. Suosiolla ja töitteni 
laadulla ei vaikuttaisi olevan juurikaan tekemistä 
toistensa kanssa. 

Englannin kielen valinta oli hyvä ratkaisu. Typos-
titch 23 -blogilla on ollut lukijoita yli 40 maassa. Eni-
ten blogia on luettu Suomessa, Japanissa, Saksassa, 
Tanskassa, USA:ssa ja Ranskassa. 

Kirjoitin blogiin myös muista aiheista, esimer-
kiksi omasta työhuoneesta, flow’sta, taiteelliseen 
prosessiin liittyvästä ahdistuksesta. Nämä olivat 
tavallaan sivuraiteita, mutta kuuluvat blogin pro-
sessimaiseen luonteeseen. Esittelin myös aiheeseen 
liittyvää kirjallisuutta sekä suomalaisia ja ranskalai-
sia ristipistoaakkostöitä. 

Blogikirjoittaminen aikataulutti tekemistäni: Seu-

raavan kirjaintyypin valinta, lähestymistapa, luon-
nos ja mallinnus tietokoneella, itse ristipistely, työn 
valokuvaus, tekstin kirjoittaminen, julkaisu, FB-päi-
vitys. Päivitin blogia 2–3 kertaa viikossa, joskus jopa 
useammin. Neljä päivitystä viikossa oli liikaa sekä 
lukijoille että minulle.

x  x  x

Seuraavassa luvussa esittelen New Yorkin Modernin 
taiteen museon fonttivalinnnat ja valintaperusteet 
sekä käsittelen niiden osakseen saamaa kritiikkiä. 

Pikseleistä pistoiksi -luvussa kerron kuinka 
kirjaintyypit kääntyivät ristipistopiksi ja käsittelen 
aihettani typografian näkökulmasta. Kerron risti-
pistotekniikan ja digitaalisen tekniikan yhteneväi-
syyksistä ja eroista käyttäen lähteenä muun muassa 
Zuzana Lickon Oakland-kirjaintyypin yhteydessä 
julkaisemaa tekstiä.

Käyn lyhyesti läpi ristipistotöiden historiaa ja 
teen pikakatsauksen nykytilanteeseen. Hieman laa-
jemmin kerron Ranskasta, sillä se on ristipistotöiden 
luvattu maa. Keskityn ammattimaisiin taide- tai de-
signlähtöisiin projekteihin tai tuotteisiin. Esittelen 
muutamia ristipistotekniikkaa käyttäviä mielestäni 
kiinnostavia nykytekijöitä.

Johtopäätöksissä kerron ristipistotöiden teke-
miskokemuksesta sekä Jyrki Siukosen Vasara ja 
hiljaisuus -kirjan teemoista, ajattelun ja käsilläte-
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kemisen suhteesta, sanallistamisen vaikeudesta ja 
tekemisen flow’sta. Esittelen lyhyesti myös Richard 
Sennettin The Craftsman -kirjan ajatuksia, jotka 
monin paikoin ovat yhteneviä Siukosen esittämien 
ajatusten kanssa. Kerron johtopäätökseni ja käyn läpi 
taiteellisen tutkimukseni synnyttämiä jatkosuuntia. 

Kirjallisen osuuden laajin osuus on Typostitch 
23 -blogi pdf-muotoisena ja printattuna. Se käsittää 
ristipistotyöni sekä 23 MoMan digitaalisesta kirjain-
tyypistä kirjoittamani tarinat. Suurin osa tämän työn 
aineistonkeruusta on keskittynyt fontteja käsittele-
vään osuuteen. Blogiosuus on myös sivumäärällisesti 
laajin. Olen käyttänyt sähköisten lähteiden lisäksi 
lehtiartikkeleita sekä kirjoja. Useimmista kirjain-
tyypeistä on onneksi löytynyt tietoa varsin hyvin. 

Fonteista kertovissa tekstilähteissä varsin suuri osa 
on silkkaa faktaa, vuosilukuja, tilaajia, tapahtumia, 
fontin luokittelua groteskiksi tai antiikvaksi ja niin 
edelleen. 

Historiallisen näkökulman lisäksi olen käyttänyt 
fonttitarinoiden kirjoittamisessa puhtaasti esteettis-
tä sekä teknologista ja teknisistä näkökulmaa. Olen 
pyrkinyt ottamaan huomioon fontin synnyn vaikutti-
met ja ottanut lähtökohdakseni ne.  

Törmäsin muutamiin varsin herkullisiin, ihastut-
taviin tai kauheisiin tarinoihin, jotka sinne oli kirjoi-
tettava. Blogin seurassa on tarkoitus paitsi sivistyä 
myös viihtyä.
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” Language and  
typography are living 
tools that can be  
used to establish  
an identity and in fact, 
a culture.” – Margaret Re

04   Mitä MoMan 23 digitaalisen  
kirjaintyypin kokoelma kertoo?
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23 fonttia,
jotka MoMa hankki   
kokoelmiinsa 
tammikuussa 2011
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MoMan arkkitehtuuri ja design -osaston vanhem-
pi kuraattori Paola Antonelli kertoo 23 fontin vallin-
nasta MoMan nettisivuilla varsin seikkaperäisesti.1 
MoMa käytti fonttien valinnassa apuna graafiseen 
suunnitteluun erikoistuneita kriitikkoja, suunnit-
telijoita ja  historioitsijoita. Valintakriteereit olivat 
samat kuin muitakin objekteja arvioitaessa: esteetti-
nen ja historiallinen merkittävyys, funktionaalisuus 
ja sosiaalinen merkitys, teknologinen kekseliäisyys 
ja taloudellinen aspekti. Erityishuomiota kiinnitet-
tiin tavoitteiden, käytettyjen keinojen ja eleganssin 
synteesiin.

Osa fonteista, Verdana esimerkiksi, on tuttu 
jokapäiväisestä elämästämme koneiden kanssa, 
Gotham taas on amerikkalaisille tuttu presidentti 
Barack Obaman kampanjafonttina, OCR-A löytyy liki 
jokaisen tavaran viivakoodista, kun taas Walkeriin tai 
Template Gothiciin törmäämme harvemmin, mutta 
nämä kirjaintyypit ovat siitä huolimatta merkittäviä, 
Antonelli arvioi.

Tätä ennen MoMan kokoelmissa oli vain yksi 
fontti: Max Miedengerin vuonna 1957 suunnittelema 
Helvetica ja siitä 36 pisteen Helvetica Bold. Tämä 
fontti on MoMan kokoelmissa metallikirjakkeena 
(lead type). 

Vuonna 2011 hankitut 23 kirjaintyyppiä olivat 
MoMan aloitus fonttihankinnoille. Tarkoituksena 
on kuroa kokoelmiin puuttuvia fontteja nykypäiväs-
tä taaksepäin. Tässä 23 kirjaintyypin kokoelmassa 

kriteeriksi oli asetettu, että fontti on digitaaliseksi 
suunniteltu tai että se on suunnteltu digitaalista 
vallankumousta silmällä pitäen.

Antonellin mukaan jokaisen fontin on ajateltu 
olevan merkkipaalu typografian historiassa. Ko-
koelma ”alkaa”  American Typefoundersin OCR-A 
-fontista vuodelta 1966 ja Wim Crouwelin vuonna 
seuraavana vuonna suunnittelemasta New Alphabe-
tista. OCR-A on suunniteltu liike-elämän tarpeisiin. 
Se on ensimmäinen kirjaintyyppi, jota kone osaa 
lukea. New Alphabet taas syntyi Crouwelin jär-
kytyksestä, kun hän näki messuilla Saksassa miltä 
digitaalisesti tuotettu Garamond näytti. Crouwel tuli 
siihen tulokseen, että olisi syytä suunnitella fontti, 
joka toimisi tekniikan ehdoilla. New Alphabetissa on 
siksi vain 90 ja 45 asteen kulmia. Lopputuloksena on 
syvästi geometrinen ja modernistinen kirjaintyyppi, 
jonka hienous on sen omaperäisyydessä ja periaat-
teellisuudessa. Vastaava kokeilu oli Zuzanna Lickon 
vuonna 1984 Macintosh tietokoneella suunnittelema 
pikseleille ja gridiin perustuva Oakland-fontti.

1990-luvulle tultaessa kirjainsuunnitteluohjel-
mat kehittyivät ja tietokoneiden kapasiteetti kasvoi. 
Kokeilullisuus typografiassa lisääntyi. Barry Deck 
suunnitteli Template Gothicin pesula-automaattien 
merkin pohjalta ja Jeffrey Keedy suunnitteli oman 
Keedy Sansinsa, sillä hän koki ettei mikään olemas-
saoleva fontti täyttäynyt hänen tarpeitaan graafisena 
suunnittelijana.

1 

http://www.moma.org/exp-
lore/inside_out/2011/01/24/
digital-fonts-23-new-faces-
in-moma-s-collection

04   Mitä MoMan 23 digitaalisen  
kirjaintyypin kokoelma kertoo?
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Postmoderni filosofia oli voimissaan designissa, 
eikä voinut olla vaikuttamatta myös typografiaan. 
Zuzana Licko ja Rudy VanderLans perustivat Emigre 
-lehden vuonna 1984 San Fanciscossa, Kalifornias-
sa. Emigreä tehtiin alusta pitäen DTP-tekniikalla ja 
Macintosh-tietokoneella. Emigrellä ja sen piirissä 
suunnitelluilla fonteilla (Oakland, Dead History, 
Template Gothic, Keedy Sans, Mason) sekä lehden 
artikkeleilla oli suuri merkitys muihin design -julkai-
suihin ja graafisen suunnittelun maailmaan.

Ajat olivat kiinnostavat graafisen suunnittelijan 
näkökulmasta. Euroopassa typografiset kokeilut 
olivat hieman toisenlaisia, joskaan tuskin vähemmän 
kokeellisia. Visuaalisen viestinnän rajoja testattiin ja 
venytettiin tarmokkaasti. Neville Brodyn FF Blur oli 
tarkoituksellisesti out-of-focus eli sumea. Just van 
Rossumin ja Erik van Blokland FF Beowulf taas toi 
sattuman ja epävarmuuden takaisin typografiaan. 
FF Beowulf on koodattu niin, että kirjain muuttaa 
muotoa, eikä näytä kahta kertaa samalta.

Toisaalta osa suunnittelijoista jatkoi sitkeästi mo-
dernin ideaalien, selkeyden ja yhtenäisyyden parissa. 
Esimerkiksi Erik Spiekermannin FF Metan (1984-
1991) ja Albert-Jan Poolin FF Dinin (1995) voi ajatel-

la olevan Helvetican klasisen perinteen jatkajia.
Miksi sitten juuri nämä fontit valittiin? Antonelli 

vastaa:
Jotkut kirjaintyypit ovat selkeästi elegantteja 

vastauksia tiettyihin design-ongelmiin. Esimerkiksi 
Bell Centennial, Mercury, Miller ja Retina on suun-
niteltu painettavaksi pienellä pistekoolla ja halvalla 
musteella sanomalehtipaperille. 

Myös teknologian kehitys on vaikuttanut kir-
jaintyyppien estetiikkaan. MoMan kokoelmiin on 
pyritty valitsemaan digitaalisen vallankumouksen 
aikana syntyneistä eleganteimmat typografiset rat-
kaisut. Esimerkiksi OCR-A, Oakland, New Alphabet, 
Verdana ja Beowolf ovat typografisia vastauksia 
monitorien, ohjelmoinnin ja Internetin asettamiin 
uusiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Typografialla on myös suhde omaan menneisyy-
teensä, fontteja suunnitellaan koko ajan uudestaan. 
Näitä edustamaan on MoMan kokoelmiin valittu 
HTF Didot, Galliard, Big Caslon, Mantinia ja DIN. 
Edellä mainituissa ilmenee typografian historia, 
mutta niissä on myös nykyhetki. Dead History taas 
on esimerkki kirjaintyypistä, joka henkii historiaa, 
mutta tulkitsee sitä uudella tavalla (yhdistämällä 

MoMan Standard Deviations 
-näyttely 2.3.2011–30.1.2012 
esitteli kokoelmiin hankitut 
kirjaintyypit.



87

kaksi hyvin erilaista fonttia).
Osa fonteista valittiin, koska ne heijastavat 

visuaalisesti tarkkaan sitä aikaa ja paikkaa, jossa ne 
on suunniteltu. Interstate ja Gotham ovat puhtaasti 
myöhäisen 1900-luvun amerikkalaisia kirjaintyyp-
pejä, ”kansallisia”, amerikkalaisia kirjaintyyppejä 
nykyaikaisina.

Walker, Meta, Blur, Keedy Sans, Mason ja Temp-
late Gothic taas ovat fontteja, jotka edustavat eri-
tyistä aikakautta digitaalisessa vallankumouksessa: 
1990-luvun alkua, jolloin digitaalinen kirjaintyyppi 
alkoi syntyä.

Edellä mainitut fontit valittiin kulttuurihistorial-
lisen merkittävyytensä sekä kokeilevuutensa vuoksi.

x  x  x

Keskustelu ja kritiikki MoMan 23 digitaalisen 
kirjaintyypin valinnasta alkoi välittömästi MoMan 
uutisen jälkeen. 

Iloittiin, että digitaalinen typografia oli notee-
rattu. Todettiin, että valintaprosessi oli farssi, sillä 
Hermann Zaphin suunnittelemia fontteja ei ollut 
mukana. Listaa oli hankala tajuta myös, koska Matt-

hew Carterin ja Frere-Jones & Hoeflerin suunnite-
lemia fontteja oli liikaa mukana. Keedy Sans, Walker 
ja Template Gothic eivät sopineet erään kriitikon 
ajatuksiin typografian virstanpylväistä. Valikoimaan 
kuvattiin – mielestäni melko osuvasti – aikakapseliksi. 
Kirjaintyypit jaettiin työhevosiin ja temppuponeihin.

Kanadalainen graafinen suunnittelija Dominic 
Ayre kiteyttää mielestäni MoMan kokoelman osu-
vasti:

”The majority of the selections in this list made an im-
pact not because they were fantastic designs for your 
next book project. They are here because they make 
a comment on the movements in society of the time. 
Also there is representation here of type designers 
moving the technology of the time forward.”2

x  x  x

On selvää, että MoMan 23 digitaalisen fontin valikoi-
ma on perin amerikkalainen. Kuusi kirjasintyypeistä 
on Yhdysvaltoihin Iso-Britanniasta emigroituneen 
Matthew Carterin suunnittelemia (Bell Centennial, 
ITC Galliard, Miller, Walker, Mantinia ja Verdana). 

2

Kannanotot löytyvät heti 
Moman uutisen jälkeen
http://www.moma.org/exp-
lore/inside_out/2011/01/24/
digital-fonts-23-new-faces-
in-moma-s-collection
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Toiset kuusi on Tobias Frere-Jonesin ja Jonathan 
Hoeflerin yksin tai yhdessä suunnittelemia (Big 
Caslon, Interstate, Retina, HTF Didot, Mercury ja 
Gotham). Emigre-fontteja mukana on viisi: Zuza-
na Lickon Oakland, Jonathan Barnbrookin Mason, 
Jeffrey Keedyn Keedy Sans, Barry Deckin Template 
Gothic ja P. Scott Makelan Dead History. Näiden 
lisäksi amerikkalaista syntyperää on vielä OCR-A, jo-
ten muille ”fonttikansallisuuksille” jää viisi paikkaa. 
Nämä paikat kuuluvat FF Metalle, FF Blurille, FF 
Beowulfille, FF Dinille ja New Alphabetille. Esimer-
kiksi ranskalaisia fontteja mukana ei ole.

MoMan 23 digitaalisen ja esidigitaalisen ajan 
kirjaintyyppikokoelma edustaa siis ennen kaikkea 
amerikkalaista fonttisuunnittelua ja näkökulmaa 
fonttisuunnitteluun. On itse asiassa yllättävää, että 
edes nämä viisi eurooppalaista alkuperää olevaa 
fonttia ovat päässeet pujahtamaan valikoimaan. Vai 
onko? Onko fontilla ”alkuperämaa”? Ja jos on, onko 
sillä merkitystä? Nämä kysymykset tosin eivät kuulu 
tutkimukseni piiriin, enkä siten aio niihin vastata... 

Silti pieni ajatusleikki: kuvitellaanpa, että valikoi-
ma olisi MoMan sijasta vaikkapa Moderna Museetin. 
Olisiko se sama? Melkoisella varmuudella voi vas-
tata, että kyllä osittain ja siihen kuuluisi myös aimo 
määrä ruotsalaisten suunnittelijoiden kirjaintyyp-
pejä. Entä jos kokoelman olisi hankkinut Designmu-
seo tai Kiasma? Painotus muuttuisi kenties hieman 
suomalaiseen suuntaan.

Mielenkiintoista MoMan kokoelmassa on mi-
nusta se, että siihen on onnistuttu haarukoimaan 
mukaan reilu määrä myös kokeilullisia fontteja 
työhevosten lisäksi. Olisi vaikea kuvitella digitaa-
listen fonttien kokoelmaa ilman esimerkiksi Wim 
Crouwelin New Alphabetia tai Zuzana Lickon Oak-
landia, niin vallankumouksellisia ne ajattelussaan ja 
suunnittelussaan ovat. 

Kirjaintyyppejä syntyy kuten designia yleensäkin 
erilaisista lähtökohdista. Yksi innoittaja voi olla uusi 
tekniikka, joka kaipaa ja vaatii uutta muotokieltä. 
Fontti voi olla myös ratkaisu tekniseen pulmaan, 
kuten Mercury, joka suunniteltiin vastaamaan pai-
noteknisiin ongelmiin.

Fontin synty voi olla myös rakkaustarina, kuten 
ITC Galliardin tarina 1570-luvun Pariisista 1950-lu-
vun Antwerpenin kautta 70-luvun Amerikkaan, jossa 
kolmen miehen yhteinen fonttirakas lopulta syntyy.3

  MoMan 23 fontin hankinta kokoelmiinsa on 
merkittävä tapahtuma fonttivalikoimasta riippumat-
ta. Se viestii, että kirjainmuotoilu on alkuperältään 
samaa ajattelun tulosta kuin muukin design. Se 
nostaa kirjainsuunnittelun yhä useampien ihmisten 
katseen kohteeksi. Se lisää kirjaimiin äänteen lisäksi 
muodon myös muiden kuin kirjainsuunnittelijoiden, 
graafisten suunnittelijoiden ja arkkitehtien silmissä.

Väitän, että tästä saamme kiittää paitsi ”työhevos-
kirjaintyyppejä” suunnittelevia kirjainmuotoilijoita, 
myös rajanvenyttäjiä, jotka töillään asettavat kysy-
myksen: Voiko näin tehdä? Voiko kirjain olla näin?   

3

Tarina kokonaisuudessaan
http://typostitch.wordpress.
com/2013/03/16/723-matthew-
carter-itc-galliard-1978/
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” Standing by  
itself, a letter can 
create a focal 
point in a typo-
graphic design.”– Carl Dair

05   Pikseleistä pistoiksi

” Standing by itself, a letter can create a focal point in a typographic design; its size, or its unusual characteristics, 
or the very fact of its isolation can draw attention to it, and thus it will swing the reader into the message.”  
(Dair, s.16)
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Pikselimuodon historia on pitkä. Sitä on kaikkial-
la: mosaiikkikuvioissa, mosaiikeilla tehdyissä kir-
jaimissa, seinävaatteissa, kudonnassa, neulonnassa, 
kirjonnassa ja tietysti ristipistoissa.

Vanhoja ranskalaisia merkkausliinoja voi katsoa 
myös ajatellen perin karkeaa pikselirakennetta. Näis-
sä liinoissa piston ei ole tarkoituskaan olla huomaa-
maton, vaan merkkien rakenne perustuu pistolle, ne 
on suunniteltu ristipistotekniikkaa varten.

Tässä työssä olen testannut erilaisia skaaloja, eri-
laisia piston pituuksia, erilaisia intensiteettejä ja eri 
säiemääriä. Olen tehnyt kirjaimia, joissa ristipistora-
kenne on juuri ja juuri nähtävissä ja kirjain näyttää 
lähes tasaisen mustalta. Ja toisaalla olen testannut 
kuinka pitkä pisto voi olla, jolloin pisto todella näkyy. 

Ristipistojen pohjina käytetään usein pellavaa tai 
aida-kangasta. Valitsin aidan, sillä se toimii gridin 
tavoin; siinä on olemassa eri tiheyksiä, kuten on eri 
resoluutioitakin. Mitä tiheämpi aida-kangas, sen 
tarkempaa, hienompaa jälkeä. Harvemmalla aida-
kankaalla taas on mahdollista tehdä suurikokoisia 
töitä vähemmillä pistoilla.

Zuzanna Lickon Oakland, uudelta nimeltään Lo-
Res vuodelta 1985, on hieno esimerkki havainnollista-
maan tätä pikselin ja piston yhteyttä. Licko suunnitteli 
Oaklandin ensimmäisellä Macintosh-tietokonesuku-
polvella ja fontin karkea pikselirakenne on välineen 
tuonaikaisille teknisille ominaisuuksille uskollinen.

Oaklandin pistekoon kasvaessa pikselirakenne, 

josta kirjaimet muodostuvat säilyy samana, ne eivät 
lisäänny, vaan kasvavat kokoa.

Myös Wim Crouwellin New Alphabet vuodelta 
1967 on suunniteltu sen hetkistä digitekniikkaa aja-
tellen. Crouwell itse kertoo mainiossa filmipätkässä 
kuinka hän järkyttyi nähtyään Saksassa messuilla 
upouudella digitekniikalla tuotetun Garamondin, 
jonka ääriviivat olivat muuttuneet pallomaisiksi. 
Crouwell toteaa:

”Maybe we should create typeface that is suitable for 
the machine.”1

New Alphabet oli Crouwellin vastaus tähän 
teknologiseen muutokseen. Se on paitsi 1960-luvun 
digitekniikalle sopiva kirjaintyyppi myös erinomai-
sen helppo fontti ristipisteltäväksi, sillä siinä on vain 
90 ja 45 asteen kulmia. Vaikka sen pistelisi melko 
pieneen kokoon ei tapahtuisi Garamond-järkytystä.

Samoin käyttäytyviä fontteja näiden kahden 
lisäksi on MoMan 23 digitaalisen fontin valikoimas-
sa vain OCR-A. Muut fontit taipuivat ristipistoiksi 
sitä huonommin mitä enemmän niissä oli kaaria ja 
pyöreitä muotoja. 

Aloitin työni tutkimalla jokaista 23 kirjaintyyppiä 
ja sen aakkosia, numeroita ja väli- ja erikoismerk-
kejä. Huomasin, että yksittäisten kirjainten käsin 
kopioimisesta, piirtämisestä oli minulle apua. Se oli 
lisäksi mukavaa.

05   Pikseleistä pistoiksi

1

www.design.nl/item/wim_crou-
well_on_hi_80th_birthday)
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Pyrin valitsemaan jokaisesta kirjaintyypistä yh-
den merkin, joka pystyisi kiteyttämään mistä fontissa 
on kysymys, miten se on, ja jonka perusteella ainakin 
typografi voisi tunnistaa, mistä kirjaintyypistä on 
kyse. Eristin merkin toisista merkeistä ja koros-
tin sen olemuksen visuaalista muotoa, ei sitä mitä 
se merkitsee eli kielellistä symbolia. Vein sen siis 
tavallaan typografian ulkopuolelle. Yritän pitää sen 
kuvana, en kieleen kuuluvana merkkinä. Pyrin tällä 
valinnalla kiinnittämään katsojan huomioon ennen 
muuta muotoon ja – silloin kun on mahdollista kat-
soa useampaa kirjainta samaan aikaan – eri kirjain-
tyyppien yksittäisten kirjainten erilaisiin, toisistaan 
poikkeaviin muotoihin.

Carl Dairin mukaan typografian peruselementti 
on yksittäinen merkki – kirjain, numero, tai väli-
merkki. Ilman perusteellista ja syvää yksittäisen 
merkin muodon kunnioittamista suunnittelija ei voi 
olla tehokas, hän väittää. 2

Jokainen erilainen A-kirjain on itsessään erilai-
nen muoto, mutta samalla jokaisessa A-kirjaimessa 
on kyseisen kirjaimen tunnistettava struktuuri, hah-
mo, joka tekee siitä A:n. Toisaalta taas yksi kirjain-
tyyppi käsittää toisistaan keskenään kovinkin paljon 
poikkeavat 28 aakkosta, jotka on helppo hahmottaa 
samaan kirjaintyyppiin kuuluvaksi. 

Tässäkin on luonnollisesti poikkeuksia. Esimer-
kiksi Matthew Carterin vuonna 1994 suunnittele-

Netistä cross stitch -haulla 
löytynyt ristipistotyö. 
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2 

Dair Carl, s. 15.

3

Mts. 19.

4

Mts. 17.

5

Pyykkö & Mikkilä, s.8-9

6

Haavisto, s.8

7

Ibid.

man Big Caslonin 0 (nolla) näyttää siltä kuin se olisi 
tupsahtanut jostain toisesta fontista. Tai – jälleen 
Matthew Carterin – Bell Centennialin, 1976-78, ja 
Tobias Frere-Jonesin ja Jonathan Hoeflerin Retinan, 
1999, numero neljät ovat keskenään lähes identtiset 
vaikka fontit muuten poikkeavat toisistaan. 

Oli kiinnostavaa huomata, että &-merkki on kir-
jainmuotoilijoille varsin rakas temmellyskenttä.

Postmodernin aikakauden kirjainmuotoilijat taas 
herkuttelivat väli- ja erikoismerkkien suunnittelulla.

Dairin mukaan samalla kun kirjaimet yhdistyvät 
toisten kirjainten kanssa ja muodostavat sanan, rivin, 
kappaleen, ne muuttuvat vähitellen anonyymeim-
miksi yksittäisinä hahmoina. 3 Ne muuttuvat ensin 
rytmiksi, sitten kieleksi.

Kun luemme, yritämme ymmärtää sanojen 
merkityksen. Useimmat eivät ajattele kirjainten 
muotoja, ainoastaan merkitystä. 

Pyrkimykseni on saada ihmiset ajattelemaan 
kirjainten muotoja ja sitä kautta näkemään, kuinka 
suuri merkitys kirjaintyypillä on.

Carl Dair esittää asian näin:
 

”Letters are a lot like people: they come in all shapes 
and sizes, with different personalities and charms and 
foibles, but all with the same basic reason an purpose 
for existence.” 4

x  x  x

Kirjapainotaidon keksiminen vaikutti yllättävää kyllä 
myös ristipistokirjontaan, sillä tekniikka pääsi le-
viämään todellisena muotivirtauksena vasta kun oli 
mahdollista painaa mallikirjoja. 1500-luvulle saakka 
ristipistokirjontaa oli tehty lähinnä hoveissa sekä 
kirkkotekstiileihin varsin ammattimaisesti. Ristipis-
tokirjonnasta tuli vähitellen harrastus, jota muut-
kin kuin ammattimaiset koristeompelijat pystyivät 
mallikirjojen avulla oppimaan. Koristeaiheet olivat 
geometrisesti toistuvia ornamentteja tai kertovia, 
tarinnallisia kuva-aiheita. 5

1700-luvulla hovi- ja porvarispiireissä suosituiksi 
tulivat niin sanotut merkkaus- tai merkkuuliinat, 
ranskaksi abécédaire. Merkkuuliinat tehtiin usein 
pellavalle punaisella langalla. Liinoihin kirjottiin aak-
koset, tekijän nimi ja vuosiluku sekä usein numeroita, 
ornamentteja, sydämiä ja kasvi- tai eläinaiheita. 6

Nämä liinat olivat nuorten naisten kypsyysnäyt-
teitä aikana, jolloin käsityötaito oli arvostettu hyve. 

Kansallisromantiikan ja jugendin kausi viime 
vuosisadan alussa toi koristekäsityön uudelleen kun-
niaan. 7 Englannista 1800-luvun lopulla levinneellä 
arts and crafts -liikeellä oli näihin suuri vaikutus.

1900-luvun alussa teollisesti tuotettujen tavaroi-
den vyöry alkoi haudata alleen perinteisin menetel-
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min tehtyjen esineiden maailmaa. Käsityöstä, joka 
aiemmin oli ollut vallitseva tekemisen muoto, tulikin 
nyt jotakin, joka merkitsi aikaa, paneutumista ja 
yksilöllisyyttä. Samalla käsintehtyjen asioiden pienet 
epätäydellisyydet ”kasvoivat todisteeksi laadullisesta 
ylemmyydestä” 8.

Sodanjälkeinen nopean teollistumisen kausi 
1950-luvulla katkaisi tämän kehityksen. Folklore-
innostuksen myötä 1970-luvun loppupuolella kan-
sanomainen käsityötaito nousi uudestaan suosioon. 
Tältä ajalta (1977) on peräisin lähteenä käyttämäni 
Martta Pyykön ja Katinka Mikkilän Ristipistomalleja 
- kirja. Eeva Haaviston perusteellinen ja runsaas-
ti malleja sisältävä Ristipistomallejamme ilmestyi 
vuonna 1955, ilmeisesti ei lainkaan yhtä otolliseen 
aikaan, mikäli teoksen sävystä voi jotain tulkita. Siinä 
pahoitellaan, että 
”koristeompelu on meillä viime vuosikymmeninä kul-
kenut harhapoluilla... on turvauduttu liiaksi ulkomai-
siin ja vieraisiin malleihin...” 9

x  x  x

8

Sennett 2008, s. 117, lainaa 
Thorstein Veblenin teokses-
saan The Theory of the Leisure 
Class, 1899, esittämää ajatusta.

9

Haavisto, s.8

10

felicityhall.co.uk

Ristipisto -googlaus eri kielillä tuottaa mielenkiintoi-
sia tuloksia. Suurin osa on harrastajien usein val-
miiden mallien pohjalta tekemiä käsitöitä. Maakoh-
taiset erot ovat huomattavia. Suomessa suosittuja 
aiheita ovat lapsille suunnatut aiheet sekä maisemat, 
eläimet, karjalaiset mallit, mutta myös merkintä- ja 
huoneentaulut (”Iloinen mies on elämän suola”) sekä 
muotokuvat valokuvista. 

Korsstygn -haulla löytyy kirjaimia, lasten motiive-
ja sekä uusia sananlaskuja ja huoneentauluja:

”Hur svårt kan det vara?”
”Sluta gnälla, gör något.”
”Helvetens gävla skit.”
Ruotsalainen nettifirma on myynyt edellä mainit-

tuja viisauksia sisältäviä ristipistopaketteja muuta-
mien vuosien ajan. Tilaaja saa parillakymmenellä eu-
rolla pienen huoneentaulun tekemiseen tarvittavat 
välineet: kankaan, langat, neulan sekä piirrosohjeen. 

Kreuzstichilla löytyy merkintäliinoja ja huoneen-
tauluja, myös moderneilla viesteillä. Saksalaisella 
kielialueella ristipistotöitä on tehty ja tehdään edel-
leen paljon punaisella langalla. Perinteiset kuviot 
ovat suosittuja.

Ranskalaisen graafisen suun-
nittelijan Pierre-Yves Brun’n 
”Helvetica 1957-2007 50 ans” 
on Helvetica ristipistoiksi 
muunnettuna Helvetican 50 
vuotispäivän kunniaksi. 
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Cross stich -haulla löytyy paitsi Barack Obama 
myös maisemia, ornamentteja, lasten aiheita, klas-
sisia merkintätauluja, moderneja huoneentauluja 
sekä tetrispalikoita. Brittisuunnittelija Felicity Hall 10 
suunnittelee tyynyjä ja iltalaukkuja, joiden kuviot ovat 
art deco -henkisiä ja varsin tyylikkäitä. Näitä myy-
dään paitsi nettikaupassa myös Liberty-tavaratalossa 
Lontoossa. 

Punto croce -haku tuottaa melko räikeän valikoi-
man Pinokkioita, Disney-aiheita, muutaman orna-
mentin ja merkintätaulun. 

Ranskassa ristipistoperinne on ilmeisen pitkä ja 
arvostettu. Siksi siitä hieman usempi sana. Merk-
kausliinat ovat edelleen suosittuja aiheita. Ristipis-
tokirjaimista on tehty kauniita kirjoja, kuten Valérie 
Lejeunen Bible, des lettres au point de croix (myös 
englanniksi Cross Stich Letters Bible) ja Françoise 
Prax’n ABC Miniatures, plus de 30 grilles au point 
de croix. Jälkimmäisessä valokuvat on rakennettu ja 
sommiteltu ilmaviksi ja vaaleiksi, museaalista tunk-
kaisuutta ei ole. Jos kirjan kuvamaailmaa lähtee us-
kaliaasti hieman tulkitsemaan, ja sen aion nyt tehdä, 
voisi ajatella, että ristipistotöiden tekeminen esite-

tään järjetystä luovana, jopa puhdistavana toiminta-
na. Tämä ristipistomaailma on kaukana pinokkioista 
ja nokkeluuksista. Graafisen suunnittelijan silmää 
kirja rauhallisuudessaan ja klassisessa typografian 
käytössä miellyttää. Merkillepantavaa on sekin, että 
Ranskassa ristipistomallikirjoja saa myös sähköisille 
lukulaitteille.

Vanhoja merkkausliinoja, ”abécédaires au point 
de croix”, on Ranskassa keräiltäväksi asti. Ystäväni 
vieraili viime kesänä ranskalaisessa linnassa, jos-
sa emäntä oli ripustanut keräilemänsä kymmenet 
merkkausliinat linnan portaikkoon. Vanhimmat 
liinat olivat yli 150 vuotta vanhoja.

Muriel Brunet’n ja Françoise Ritzin typografi-
sesti eleganttiin kirjaan Les marquoirs d’ecole on 
kuvattu vanhoja ranskalaisia merkkausliinoja vuo-
silta 1840–1938. Merkkausliinat on nimetty tekijöi-
den mukaan ja niistä on tehty piirrosmallinnokset. 
Valokuvat on huolellisesti rakennettu ja valaistu. 
Työt saavat niille kuuluvat arvon ja merkityksen.  
Ranskalaisia kirjoja katsoessa ei jää epäilystäkään 
ajatellaanko siellä, että on sama kuka ja missä työn 
tekee. Töillä on itsessään esteettinen arvo, ne tuo-
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vat kauneutta ympäristöön sekä iloa ja (henkistä) 
hyvinvointia tekijälleen. Ilmeisesti tämänkaltaisen 
ajattelun perinne on pitkä ja vankkumaton. 

”Taiteen tekemisen järki on kuitenkin siinä - ja näin 
myös Rousseau ajatteli, vaikka tuskin itse osasi kutoa 
tai veistää kiveä - että tekeminen tekee jotain tekijäl-
leen. Nämä vaikutukset ovat ei-esineellisiä. Loppu-
tulos ei ole vain jokin toteutunut tavara, vaan myös 
ihmisen itseymmärryksen lisä.” 11

Ihmisen itseymmärryksen lisä? Siukosen – ja sitä 
myötä Jean-Jacques Rousseaun  – ajatukset vaativat 
hieman lisää pohdintaa, niihin palaan lopuksi työn 
tekemistä ja flow’ta käsittelevässä Johtopäätöksiä 
-luvussa.

x  x  x

Ristipistotekniikka on jälleen jo muutamia vuosia ol-
lut nousussa käsityöläisten keskuudessa. Blogimaa-
ilma tarjoaa runsaasti esimerkkejä näistä. Niitä en 
kuitenkaan aio esitellä. Rajaan tarkemman esittelyn 

ammattimaisiin suunnittelijoihin sekä taiteilijoihin.
En malta kuitenkaan olla kuriositeettina mai-

nitsematta radical cross stich –sivustoa 12 Näiden 
ristipistotöiden painopiste on useimmiten viestissä 
(feminism is the radical notion that women are peop-
le), ei typografiassa.

Toisaalta taas typografia käsintehtynä on myös 
ollut jo muutamia vuosia suosittua. Wallpaper -lehti 
tilasi viime vuonna 30 suunnittelijalta ”käsintehdyn” 
kannen. 13

Erilaisilla käsintekemisen tekniikoilla tehtyjä 
typografisia projekteja ja kirjoja on helppo löytää, 
paljon. Rajaan ne kuitenkin tämän työn ulkopuolelle 
ja pitäydyn tiukasti ristipistotekniikassa.

Ristipistotekniikkaa käyttäviä suunnittelijoita ja 
taiteilijoita on paljon. Vaikka tekniikka on suhteel-
lisen hidas, se on yksinkertainen ja joustava samas-
sa mielessä kuin painotekniikka. Sillä saa aikaan 
tarkkaa, häilyvää, esittävää, abstraktia, yksiväristä, 
moniväristä... Se voi olla 10 x 10 cm, kuten pellavalle 
tehtävissä merkkaustauluissa, tai 7 x 2 metrinen ku-
vio verkkoaidassa. Suunnittelijat ja taiteilijat erottaa 
lähinnä teoksen/objektin monistettavuus versus 

Merkkausliinoja kokoelmasta. 
Vanhimmat merkkausliinat, 
”abécédairet”, ovat yli 150 
vuotta vanhoja. >>

11

Siukonen, s.11.

12

http://radicalcrossstitch.com

13

http://www.wallpaper.com/
design/handmade-2012-
custom-covers/5818#63824

Kokoelma ristipistotöitä rans-
kalaisen linnan seinällä. 
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uniikkius, ja sen funktionaalisuus tai olemassaolon 
oikeutus ilman käytännöllistä syytä. 

Varsinaisia typografisia ristipistotöitä en kuiten-
kaan yhtä lukuunottamatta onnistunut löytämään. 
Evelin Kasikovin graafiselle suunnittelulle uskolli-
sesta ”CMYK-embroidery”-projektista kerron hieman 
myöhempänä tässä luvussa.

Ranskalaisen graafisen suunnittelijan Pierre-Yves 
Brun’n ”Helvetica 1957-2007 50 ans” on Helvetica 
ristipistoiksi muunnettuna Helvetican 50 vuotispäi-
vän kunniaksi. 14

Max Miedingerin ja Edouard Hoffmanin 36 
pisteen Helvetica Bold oli ensimmäinen fontti, jonka 
MoMa hankki kokoelmiinsa vuonna 2007. Se ehti 
edustaa MoMan kokoelmissa kirjainmuotoilua yksin 
neljä vuotta. Pierre-Yves Brun käänsi Helvetican 
digitaalisiksi monistettaviksi ristipistoiksi, ei käsin-
tehdyiksi.

Kuvataiteen puolelta eri tavoin ristipistoa käyt-
täviä  tekijöitä ja mielenkiintoisia projekteja ei ole 
vaikeaa löytää. Niistä muutama sana, vaikka typogra-
finen aspekti puuttuukin. Kiinnostavaa näissä töissä 
on kuinka joustava tekniikka ristipistely on. Sitä voi 

tehdä todella monenlaiselle pohjalle, monenlaisella 
langalla sekä mitä erilaisemmilla mittakaavoilla. 
Esimerkki melko suuresta mittakaavasta on vaikka-
pa englantilainen Sarah Corbett, joka luo ristipisto-
graffiteja ympäristön aitoihin. Hän käyttää merkkejä 
sekä tekstiä, lähestymistapa on rennon anarkistinen. 
Tekstityypit eivät ole tunnistettavia, kirjaintyypin 
valinta  ei ole hänen töissään merkityksellinen. 15

Saksalaista misscrossstitch -blogia pitävä taiteili-
ja tekee niin ikään työnsä ympäristöön; puistoihin, 
kahviloihin, aitoihin. Hänen ympäristötaideprojek-
tejaan on muun muassa Berliinissä, Hampurissa, 
Stuttgartissa ja Milanossa. Kuva-aiheet ovat esittäviä 
ja ne liittyvät usein ympäristöönsä. 16

Liettualainen taiteilija Severija Incirauskaite-
Kriauneviciene käyttää ristipistotekniikkaa muun 
muassa autojen oviin, lapioihin, silitysrautoihin. 
Hänen valurautapannuun porattuihin reikiin risti-
pistellyt paistetut kananmunansa on paitsi humo-
ristinen myös kenties perhepoliittisia konnotatioita 
herättävä työ. 17

Tuorein havaintoni on Lontoossa parhaillaan 
oleva Traditional Twisted (mikä hieno nimi!) -näyt-

14

http://www.behance.net/gallery/
Helvetica-x-point-de-croix/787204

 15

http://design-milk.com/craftivism/

16

http://misscrossstitch.
wordpress.com/

17

http://www.thisiscolossal.
com/2011/08/embroi-
dered-car-doors/

18

http://www.charlottelancelot.com/

19

http://evelinkasikov.com/
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<< Miss Cross Stitch on 
blogisti ja ympäristötaiteilija, 
joka kutsuu töitään katukir-
jonnaksi. 

< Belgialainen muotoilija 
Charlotte Lancelot käyttää 
ristipistotekniikkaa matoissa 
ja tyynyissä. 

Evelin Kasikovin CMYK-kir-
jonta perustuu CMYK-väreille 
sekä rasteripisteiden aidoille 
kulmille. >

tely, jossa mukana on Michelle Taylorin dekonstru-
oitu kuppi ja lautanen (Elle Decoration, April 2013). 
Taylor käyttää töissään keramiikkaa ja ristipistoja. 
Näissä töissä pistot ovat äärimmäisen pieniä.

Designin saralla mielestäni yksi hienoimpia 
ristipistotekniikan käyttäjiä on belgialaisen muotoi-
lija Charlotte Lancelot. Hän on suunnitellut mattoja 
sekä tyynyjä, joissa mittakaava on laaja. Työt on tehty 
huopapohjalle paksulla villalangalla, kuviot ovat 
esittäviä sekä abstrakteja. Tuotteet on suunniteltu 
korkealaatuisesti, niissä käytetään hyviä materiaale-
ja, mutta ne ovat silti monistettavia, vaikka tuotanto-
volyymit eivät olekaan IKEA-tasoa. Näiden esinei-
den on ajateltu olevan laadukkaita designtuotteita, 
jotka hankitaan koko elämäksi, eikä esimerkiksi 
vuodeksi pariksi ennen roskiinheittämistä. 18 

x  x  x

Toistaiseksi ainoa löytämäni ristipistotekniikkaa 
graafisen suunnittelun keinoin käyttävä suunnitte-
lija on lontoolaistunut liettualainen Evelin Kasikov. 
Kasikov aloitti CMYK-kirjontaprojektinsa opiskel-

lessaan MA tutkintoa Central St Martinsissa vuo-
sina 2006–2008. Hän käyttää neulaa sekä syaania, 
magentaa, keltaista ja mustaa lankaa, joilla hän 
luo nelivärirasteroinnin vaikutelman. Projekti on 
lähtökohdiltaan graafista suunnittelua, tekniikkana 
ristipisto yhdistettynä CMYK-väritykseen. Kasikov 
käyttää töissään perinteisiä rasterikulmia: syaani 
105˚, magenta 75˚, keltainen 90˚ ja musta 45˚. Pohjiin 
merkitään pisteet pistoja varten. 19 Työssä käytetään 
CMYK-värisiä puuvillalankoja, värin intensiteetti 
määrää kuinka monta säiettä langasta kulloinkin 
käytetään. Lopullinen tuotos on käsintehty ”pai-
nettu” sivu. Kasikovin työ yhdistää huikealla tavalla 
ristipiston ja kirjapainotyön.  Hän käyttää töissään 
abstrakteja muotoja, mutta myös typografiaa. Tällä 
hetkellä suuri osa hänen töistään perustuu käsinteh-
dylle CMYK-kirjonnalle. Kasikov on muun muassa 
tehnyt kuvituksia The Guardianille ja WIREDille. 
Evelin Kasikovin originaalitöitä voi ostaa hänen 
nettikaupastaan.
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” Koin ne  
erityisellä tavalla 
onnelllisiksi ja  
mielekkäiksi  
päiviksi.”

06   Johtopäätöksiä

– Jyrki Siukonen
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06   Johtopäätöksiä

Moni flow’ssa ollut tunnistanee ”vai olinko aja-
tellut mitään?” -kysymyksen1. Flow-tilassa ajattelu 
tapahtuu ajattelua ajattelematta, pinnistelemättä, 
rennosti, huomaamatta, ja – kun kysymys on visuaa-
lisesta tekemisestä – ilman sanoja.

Oman melko suppean ja lyhytkestoisen ristipisto-
töiden tekemiskokemuksen pohjalta voin todeta, että 
käsillä tekeminen sinänsä tuottaa suurta mielihyvää. 
Käsin tekemisen ja käsityön psyykkistä hyvinvointia 
lisäävästä vaikutuksesta on viime vuosikymmenen 
aikana julkaistu lukuisia artikkeleita ja tutkimuksia, 
mutta ne eivät kuulu tämän lopputyön aihepiiriin. 
Sen sijaan kerron lyhyesti käsitetaitelija, kuvanveis-
täjä ja tutkija Jyrki Siukosen muutama vuosi sitten 
ilmestyneessä kirjassaan Vasara ja hiljaisuus esit-
tämiä näkemyksiä käsillä tekemisestä sekä Richard 
Sennettin The Craftsman -teoksen samansuuntaisia 
ajatuksia.

Molemmat pohjaavat jossain määrin 1800-luvun 
Englannissa eläneen Arts & Crafts -liikeen perusta-
jan, kirjailija-runoilija-taidekriitikko-taiteilija John 
Ruskinin ajatuksiin. Ruskinin mukaan taide, luonto, 
moraali ja ihminen kuuluvat yhteen. Arts and Crafts 
-liikkeen keskeisiä ajatuksia olivat muotojen yksin-
kertaisuus ja uskollisuus materiaaleille. Persoonal-
lista tyyliä arvostettiin yli ”sieluttomien” teollisten 
tyylijäljennösten. Esineet saatettiin jättää tarkoituk-
sella viimeistelemättä, jotta niiden käsityömäisyys ja 
maanläheisyys korostuisi. 

Arts and crafts -liike vaikutti voimakkaasti myö-
hempiin taide- ja designsuuntauksiin, muun muassa 
de Stijliin ja bauhausiin.

Yllätys ei liene, että kirjainmuotoilija ( ja kuvan-
veistäjä) Eric Gill yhdistetään Arts and Crafts -liik-
keeseen. Eräs Gillin usein siteerattu ajatus kuuluu 
näin:

”Kaikki vapaat työmiehet ovat taiteilijoita. Kaikki työ-
miehet jotka eivät ole taiteilijoita ovat orjia.”  2

x  x  x

Jyrki Siukosen Vasara ja hiljaisuus, Lyhyt johdatus 
työkalujen filosofiaan (Kuvataideakatemia 2011) 
käsittelee käsillä tekemistä taiteilijan näkökulmasta. 
Siukosen tarkastelun kohteena on käsin tekeminen 
sekä tekemisen sanattomuus:

”Taitava puuseppä tai muurari tietää tarkasti, miten 
ja miksi hän tekee niin kuin hän tekee, mutta hän 
ei useinkaan osaa sanallistaa saatikka teoretisoida 
tekemistään.” 

Siukosen pyrkimys on kirjassaan osoittaa, että 
käsin tekemiseen olemukseen kuuluu sanattomuus, 
ja että tämä ”hiljaisuus” on periytynyt myös kuvatai-
teen tekijöille. 

Siukonen ihmettelee, miksi ymmärretään, että 

1

Siukonen, s.15

2

Mts. 18 
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matemaatikko ei ajattele sanoin vaan matemaatti-
sin käsittein ja kuvanveistäjän oletetaan ajattelevan 
sanoin?

Näin eivät oleta toiset muotoilijat tai taiteilijat, 
vaan ehkä toivomus sanallistamiseen tulee yleisön 
taholta. Töiden sanallistaminen on kuitenkin taiteili-
jalle usein vaikeaa. On mahdollista kertoa taustasta, 
synnystä, tekoprosessistakin, mutta työn sanallinen 
selittäminen on vaikeaa, ehkä turhaa ja mahdoton-
takin. Toisaalta on mahdotonta ajatella suunnitteli-
jaa, joka ei jollain tavoin kykenisi avamaan työtään 
yleisölle tai tilaajalle sanallisesti. Tulemmeko tässä 
siihen, että kun on helppo ilmaista E= mc2 ja se au-
keaa asian tunteville ilman sanallista selitystä, sama 
asia on huomattavan vaikea kääntää toiselle kielelle? 

Siukonen toteaa kirjassaan, että työkalun ole-
muksen ymmärtämiseksi sitä on käytettävä. Vajaat 
30 ristipistotyötä elämässäni tehneenä voin alle-
kirjoittaa tämän. En missään tapauksessa kuvittele 
edelleenkään olevani sen enempää ristipisto- kuin 
typografiavelhokaan, mutta jotain ymmärrän typo-
grafian tekemisestä ristipistotekniikalla. Tätä ym-
märrystä minulla ei olisi ellen olisi tehnyt näitä töitä. 

Työskentelin enimmäkseen kotikeittiössäni, 
ensin marraskuisessa harmaudessa ja keinovalossa 
(kamalaa, eikä sopinut tekniikkaan), sitten syyskui-
sessa ja lopulta kirkkaassa kevättalven valossa, joka 
oli ideaali tekniikan kannalta. Myös mustalle kirjo-
minen onnistui toisin kuin marraskuussa, jolloin se 

otsalampusta huolimatta osoittautui liki mahdotto-
maksi.

Yhden työn tein elokuisessa Roomassa Villa 
Lanten pienessä, mutta näköalaltaan huikeassa huo-
neessa. Ristipistelyn kannalta olennaista on valon 
määrä. Sitä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista kovin 
pimeässä tehdä.

Flow’n saavuttaminen ei tuottanut ongelmia. Pis-
tely vei mukanaan tuntikausiksi, aika unohtui. Kuten 
Siukonen kirjassaan flow-päivistä toteaa ”koin ne eri-
tyisellä tavalla onnelllisiksi ja mielekkäiksi päiviksi.” 3 
Tämänkaltaista kokemusta on vaikea saavuttaa ilman 
yksinäisyyttä ja omaa huonetta. Työelämässä flow’n 
kesto on usein itsestä riippumatonta. Puhelin soi, 
joku astuu huoneeseen, sähköposti pyytää pikaista 
vastausta... Ja silti: paitsi että flow tuo mukanaan 
suurta tyydytystä, se myös mahdollistaisi keskitty-
neen, ja – näin väitän – siten laadukkaan tekemisen 
ja ajattelun.

Näiden flow-tilojen kokeminen, ja naiivilta kuu-
lostamisen uhallakin sanon näin, onnellistutti teke-
mistä sekä tekijäänsä. En silti halua idealisoida käsin 
tekemistä, enkä asettaa sitä itsetarkoitukseksi.

Siukonen siteeraa kirjassan Jean-Jacques Rous-
seaun kysymystä: 

”Mitä hyödyttää käyttää kutojien ja kivenhakkaajien 
ammattiin järjellisiä ihmisiä?” 4 

Ja vastaa, ettei ehkä hyödytä ja siksi kutominen 

3

Siukonen, s.16

4 

Mts. 10
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ja käsityö on ulkoistettu kaukaisiin maihin, entistä 
enemmän myös taiteen puolella.

Ajatellaan, että ajatuksen valmistuttua sen voi 
toteuttaa vaikka se, joka tekee sen edullisesti. Onko 
itse työläästi tekemisessä tosiaankaan mitään järkeä? 
Eikö lopputulos kuitenkin ratkaise?

”Taiteen tekemisen järki on kuitenkin siinä - ja näin 
myös Rousseau ajatteli, vaikka tuskin itse osasi kutoa 
tai veistää kiveä - että tekeminen tekee jotain tekijäl-
leen. Nämä vaikutukset ovat ei-esimeellisiä. Loppu-
tulos ei ole vain jokin toteutunut tavara, vaan myös 
ihmisen itseymmärryksen lisä. Kättään käyttäessään 
ihmisestä tulee enemmän ihminen...”  5

Olisi periaatteessa ollut mahdollista vain suunni-
tella typografiset ristipistotyöt ja antaa ne nopealle 
tekijälle tehtäväksi. Olisin voinut suunnitella työt 
pisto pistolta tietokoneella ja lähettää mallin ohjei-
neen Ilomantsiin, Vienan Karjalaan tai kauemmas ja 
jäädä odottamaan valmiin työn putkahtamista kir-
jekuoressa postiluukusta. Olisin maksanut tekijälle 
minimaalisen korvauksen, sillä käsityön tekemisestä 
ei makseta mitään. 

Tämä mahdollisuus ei käynyt mielessäni lain-
kaan.

Halusin tehdä nämä työt itse, tekeminen sinänsä 
tuntui merkitykselliseltä minulle.

”Craftmanship names an enduring, basic human im-
pulse, the desire to do a job well for its own sake.” 6

Richard Sennettin mukaan työn tekeminen 
mahdollisimman hyvin, täydellisyyttä tavoitellen, 
tuo tekijälle syvän sisäisen tyydytyksen. Ammattilai-
suuden tai ammattitaitoisuuden, craftmanship, edut 
ovat lisäksi ihmiselle emotionaalisesta näkökulmasta 
kahtalaiset: tekijä ankkuroituu fyysiseen todellisuu-
teen sekä voi olla ylpeä työstään. 7

Sennettin mukaan työn jakaminen kahteen osaan 
käsillä tehtäväksi ja aivotyöksi on harhaanjohtavaa. 
Siukonen siteeraa Griselda Pollockia ja esittää että 
olisi suotavaa että ”tekeminen ja tehty työ ymmärret-
täisiin paremmin saman prosessin osina”. 8

Siukonen tosin käsittelee teoksessaan taiteellista 
työtä, Sennett ulottaa craftmanship -käsitteensä niin 
kapellimestariin kuin tietokone-eksperttiinkin. 

Taiteellisen työn tekijälle on tärkeää säilyttää 
määräämisvalta ja kontrolli omaan työhön. Myös 
täydellisyyden rajat pitäisi voida määritellä itse. Mitä 
syvemmälle konseptien kenttään sukelletaan, sitä 
vähemmän tekijällä on kontrollia omaan työhön-
sä, ulkopuolisten vaatimusten ja paineiden määrä 
kasvaa.

x  x  x

On aika paljastaa taiteellisen tutkimukseni tulokset. 

5

Siukonen, s.11

6

Sennett, s.9

7

Mts. 21

8

Siukonen, s.85
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Mikä on pikseleiden ja pistojen yhteys?
Kirjainmuotoilua ja ristipistotöiden tekemis-

tä yhdistää craftmanship-asenne. Tai ehkä pitäisi 
sanoa, että se yhdistää kirjainmuotoilijaa ja kirjaimia 
ristipistelevää henkilöä. Ehkä heitä yhdistää myös 
rakkaus muotoon ja yksityiskohtien kauneuteen. 
Pikseleiden ja pistojen yhteys taas on samankaltainen 
kuin minkä tahansa gridipohjaisen muodon, mosa-
iikkilaattojen vaikkapa. Mitään sen syvällisempää 
yhteyttä niillä ei ole. Mitä yksinkertaisempi pikselira-
kenne fontilla on sen pienempänä se on mahdollista 
toteuttaa ristipistotyönä. Eli New Alphabetin voi 
tehdä hyvinkin pienessä koossa, Milleriin tarvitaan 
suurempi koko.

 Käsillätekeminen ja sen mukanaan tuoma flow 
taas sinänsä tekee suunnittelijalle hyvää. Tämän 
todensin empiirisesti ihmiskokeellani.

Typografian näkökulmasta löydökseni se, että 
kun merkin tekee ristipistoksi on todennäköistä, että 
katsoja helpommin erottaa muodon ja ”sisällön” tai 
äänteen toisistaan. Ristipistotekniikan kotoisuus ja 
perinteikkyys tekevät kohteesta, tässä tapauksessa 
digitaalisista kirjaintyypeistä, varsin mutkattomasti 
lähestyttävän. 

Käsin yksittäisen kirjaimen pisteleminen auttaa 
myös käsittämään ja ymmärtämään yksittäisen kirjai-
men suunnitteluun tarvittavan ajan ja paneutumisen 
määrää. 

Lopputyöni tuloksena syntyi 27 typografista risti-

pistotyötä, jotka saavat galleriassa kohtelun taidete-
oksina. Toivon, että olisi mahdollista saada näytte-
lykokonaisuus vielä toisen, kenties kolmannenkin 
kerran esille.  

Ristipistotöiden tekeminen on aikaavievää, mutta 
käsillätekemisestä pitävälle suhteellisen helppoa. 
Varsinkin vanhemmissa ikäluokissa on naisia, jotka 
ovat tehneet ainakin koulussa ristipistotöitä. Nuo-
rempien sukupolvien keskuudessa taas on viime 
vuosina virinnyt kiinnostusta mitä erilaisimpiin 
käsillätekemisharrastuksiin. Olisi kiinnostavaa jär-
jestää pienimuotoisia typografisten ristipistotöiden 
workshoppeja, joissa eri ikäluokat voisivat tavata ja 
nauttia käsitöiden tekmisestä.

x  x  x

Palasin keväällä 2010 takaisin töihin Kaksplus -leh-
den AD:ksi perhe- ja opintovapaan jälkeen. Hyvin 
pian lehtiyhtiömme palkkaama konsultti halusi 
tavata minut ja kertoa uudistuksista yhtiön toiminta-
tavoissa ja tavoitteissa.

Tuolloin kuulin ensimmäistä kertaa käsitteet 
”riittävä laatu” ja ”ylilaatu”. Kuka tahansa luovaa 
työtä tekevä ihminen lienee kanssani samaa mieltä, 
että nämä käsitteet liitettynä luovan työn yhteyteen 
ovat jossain määrin absurdeja. 

Konsultin vierailusta työhuoneessani on nyt 
kulunut kolme vuotta. ”Riittävä laatu” ja ”ylilaatu” 
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poistuivat puheesta melko pian. Se ei kuitenkaan 
tarkoittanut etteikö konsultteja olisi yhtiössä kuultu 
”herkällä korvalla”. Erilaiset muutokset prosessien 
kuluissa, yhteistoimintaneuvottelut ja lukuisat ”kon-
septoinnit” ovat johtaneet siihen, että työntekijöiden 
– niin graafisten suunnittelijoiden, toimittajien kuin 
valokuvaajienkin – on todellakin tuotettava ”riittä-
vää laatua”, elleivät he ole halukkaita tekemään ”yli-
laatua” omalla ajallaan. Monet tekevät silti sitäkin. 
Craftmanshippiä ei ole vielä onnistuttu karsimaan 
heistä.

Flow, käsillätekeminen, ristipiston ja typografian 
yhdistäminen. Epäilen, että lopputyöni aihe valikoi-

tui intuitiivisesti niin, että saisin tehdä siinä kaiken 
itse. Otin haltuun työni itsemääräämisoikeuden, 
jonka ansiotyössäni olin osittain menettänyt. 

Marx ennusti, että ”kapitalistisessa tuotannossa 
työ pilkotaan niin pieniin osiin, että kokonaisvaltais-
ta taitoa vaativa työ häviää kokonaan”. 9

Kun työn tekijä menettää oman työnsä hallinta- 
ja määräämisoikeuden, on kapitalismi saavuttanut 
huippunsa. Tarvitaan enää ”työvoimaa” (nykyretorii-
kalla resursseja), ei taitoa.

Mitä siitä seuraa?
Se on toinen tarina.

9

Siukonen, s.31.
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MoMan fonteilla tehdyt ristipistotyöt
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b –Interstate 
d – Interstate
p – Interstate

viivakoodi – OCR-A
z – ITC Galliard

y– FF Meta
x – Keedy Sans
q – Interstate
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œ –Mercury 
M – Mason

Q – Mantinia
E – FF Beowulf
g – HTF Didot

4 – Bell Centennial ja Retina
Å – Verdana

k – Template Gothic
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a –Miller 
b – FF Blur

c – Dead History
, – Big Caslon

numerot 0-9 – FF Din
3 x b– FF Blur

R – Walker
A – Miller

(tämä työ vielä kesken)
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aakkoset –New Alphabet 
T – Gotham

numerot – Oakland
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