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Tämä on osa 2 sarjasta, jota seuraamalla osaat rakentaa 
ainakin yhden kehyksen näyttelykokoelman. 
SF juhlii 100-vuotista taivaltaan SFEx2020-näyttelyllä 
muiden järjestäjäkerhojen kanssa maaliskuussa 2020. 
Voit olla mukana omalla kokoelmallasi 
näiden ohjeiden avulla.

E nsimmäisessä osassa käsittelim-
me kokoelman aloittamista, sen 
hahmotusta ja rajaamista sopi-
van kokoiseksi. Tällä kertaa 

käymme läpi tarvittavat laitteistot, oh-
jelmistot ja muut kokoelman teossa vält-
tämättömät materiaalit. Näitä tarvitaan, 
jotta kokoelman voi tehdä tietokoneella.

Tietokone ja tulostin
Aiemmin kokoelmasivujen tekstiä kir-
joitettiin kirjoituskoneella tai käsin, ei-

  Tarvittavat laitteet, 
ohjelmistot sekä muut tarvikkeet

kä se tietenkään vieläkään ole kiellettyä. 
Siistinpää jälkeä saa kuitenkin aikaan 
tietokoneella ja tulostamalla printteril-
lä kokonaisia sivuja, joille kohteet sit-
ten kiinnitetään. Tietokoneet ovat siinä 
määrin halventuneet ja parantuneet, et-
tä muutamalla sadalla eurolla saa ihan 
asiallisen pöytätietokoneen eli ”läppä-
rin”, joka on nopea, kätevä ja mahtuu 
pieneen tilaan. Useimmat näistä PC/
laptop-koneista on varustettu Windows-
käyttöjärjestelmällä (Windows 10 -versio 
tällä hetkellä). PC-valmistajia on monia, 
tosin vähemmän kuin aikoinaan. Kuta 
kuinkin vastaavia koneita tekee Apple 
MacIntosh-nimellä. Niissä on Applen OS-
käyttöjärjestelmä. Applen koneet ovat sel-
västi kalliimpia kuin PC:t, ja sanotaan, 
ettei niissä ole virusongelmia tai että 
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Kokoelmaan tulevien 
kohteiden skannaaminen 
kannattaa tehdä ennen 
valmiiden sivujen tulosta-
mista. Näin voi etukäteen 
suunnitella miltä sivut 
valmiina näyttäisivät ja 
tarvitseeko mahdollisesti 
hankkia lisää kohteita 
sivuille, jotta kokonaisuus 
on tasapainoinen.
Tässä sivut on suunniteltu
InDesing taitto-ohjelmaa 
käyttäen, mutta saman-
kaltaiseen lopputulokseen 
pääsee myös muilla 
taitto-ohjelmilla.
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koneet ovat muuten vakaampia, tiedä 
häntä. Nämä kaksi tietokonemaailmaa 
ovat viime vuosina lähentyneet toisiaan, 
ja jopa ohjelmat ovat nykyään pitkälle 
yhteensopivia siten, että dokumentteja 
voidaan siirtää vapaasti näiden välillä. 

Tietokoneessa oli ennen kaikki oheis-
laitteet kiinni kaapeleilla, mutta nyky-
ään useammat toimivat langattomasti 
bluetooth-tekniikalla (hiiri) tai langatto-
man verkon kautta kuten esimerkiksi 
tulostimet. Kokoelman tekemiseen riit-
tää ihan perustietokone. Muistitilaa 
ei tarvita kovin paljon eikä myöskään 
prosessointitehoa. Lähinnä olennaista 
on suhteellisen uusi ohjelmaversio, jot-
ta saa käyttöön monipuoliset toiminnot. 
Tietokoneen lisäksi pitää olla vähintään 
mustavalkoinen lasertulostin. Laser on 
toimintavarma, kasetti kestää pitkään 
eikä ole huolta siitä, että värit kuivuvat. 
Se toimii aina, kun tulostimen kytkee 
päälle. Jos hankit väritulostimen, ne ovat 
yleensä mustesuihkutulostimia, joissa 
on vähintään kaksi mustekasettia (mus-
ta ja värillinen), toisissa on useampia-
kin. Kaikki A4-kokoiset tulostimet ovat 
nykyään suhteellinen halpoja, monia 
malleja löytyy hintahaarukasta 50-100 
eur. Kustannus pidemmällä tähtäimellä 
onkin joko laserkasettien tai mustepat-
ruunoiden ostaminen, ja niissä on kyl-
lä suuriakin eroja. Teknisesti on vaikea 
suositella tiettyä mallia. Muutamat suu-
ret valmistajat, kuten esimerkiksi Canon, 
Epson ja HP, tuovat koko ajan markki-
noille uusia malleja. Olennaista on, et-
tä värikasetteja on saatavilla muutaman 
vuoden ajan. Hyvä ominaisuus tulosti-
messa on paperin läpisyöttö, sillä silloin 
voi käyttää paksumpaakin kokoelmapa-
peria ongelmitta.

Skanneri
Skanneri on toinen kätevä apuväline. 
Skannereita on erikseen, tai sitten skan-
naus on yksi toiminto niin sanotuissa 
monitoimitulostimissa, jotka toimivat 
väritulostimena, skannerina ja myös ko-
piokoneena. Pelkän A4-skannerin saa al-
le sadalla eurolla, mutta jos koko kasvaa 
tai ominaisuudet paranevat esimerkiksi 
diojen skannaukseen, niin hinta nousee 
jyrkästi. On vaikea keksiä syytä miksi 

skanneri pitäisi hankkia erikseen, kun 
jo monitoimitulostimessa on kaikki tar-
vittava. Olennaista skannerin osalta on 
se, että skannaustasolle voi asettaa iso-
ja ja paksuja kohteita kuten kirjoja, jol-
loin skannerin kansi yleensä irrotetaan. 
Skannerit ovat helppokäyttöisiä, lähinnä 
niissä voi valita kuvan rajauksen ja skan-
nausresoluution (dpi = dot per inch), Jo 
100 dpi riittää oman kokoelman raken-
tamiseen tai vaikka PowerPoint-esityksen 
tekemiseen, mutta kokoelmat pyydetään 
yleensä digitoimaan resoluutiolla 300 
dpi. Samaa skannaustiheyttä käytetään, 
jos tarvitaan kirjapaino-originaaleja. Mi-
tä suurempi resoluutio skannauksessa, 
sitä enemmän tilaa kuvat vievät. Kuvat 
tallennetaan yleensä jpg-formaatissa.

Laitteistoon on hyvä vielä lisätä ulkoi-
nen levyasema, johon voi tallentaa koko-
elman varmuuskopion ja samalla vaikka 
tietokoneella olevien kuvien kopiot. Tai 
sitten pitää vähintään tallettaa kokoelma 
silloin tällöin muistitikulle. On nimittäin 

suuri harmi, jos tietokone jostain syystä 
sanoo ”poks” ja hajoaa, tai jos ohjelma 
kaatuu yllättäen, kun on puoli päivää 
kirjoittanut ja suunnitellut jotain. Näin 
voi todella käydä. Muistitila on nykyään 
halpaa, kymmenien gigatavujen muis-
titikun saa parilla kympillä. Melkein 
kaikki ulkoiset laitteet liitetään tietoko-
neeseen nykyään nopeilla USB-porteilla, 
joita voi olla tietokoneessa useita.

Taitto-ohjelma
Monilla ohjelmilla voi rakentaa näytte-
lykokoelman kuten vaikkapa Microsoft 
Officen Word-, PowerPoint- ja jopa Excel-
versioilla. Nämä ovat maksullisia, ja tu-
levat usein tietokoneen mukana samassa 
paketissa. MS Officeen liittyy vuosittai-
nen lisenssimaksu, jota vastaan ohjel-
mistoja päivitetään jatkuvasti. Yleensä 
vuosittain tulee yksi suurempi ohjelma-
päivitys, jonka mukana on parannuksia 
aiempiin ohjelmaversioihin. Vastaavia 

Tarvittavia tarvikkeita: Tukevaa paperia, muovitaskuja, suojaliuskoja, 
valokuvakulmia, sakset, liimaa ynnä muita tavallisia toimistotarvikkeita.
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avoimeen lähdekoodiin perustuvia il-
maisohjelmia on useita, mainittakoon 
vaikkapa Libre Office. Ominaisuuksis-
sa voi olla eroja, mutta useimmat il-
maisohjelmilla tehdyt dokumentit ovat 
yhteensopivia MS Officella tehtyjen 
dokumenttien kanssa. Tietokoneen käyt-
töjärjestelmänkin voi imuroida netistä 
ilmaiseksi, jos osaa. Eräs tunnetuimpia 
on Linux, josta on kehitetty myös kau-
pallisia versioita. Useat ilmaisohjelmat 
yrittävät kaupata käyttäjälle maksulli-
sia kehittyneempiä versioita samasta jo 
käytössä olevasta ohjelmasta. 

Varsinaisista taitto-ohjelmista tunne-
tuin lienee Adoben InDesing, jota useim-
mat ammattilaiset käyttävät esimerkiksi 
lehtien ja painotuotteiden suunnittelus-
sa. Vastaava ilmainen ammattimainen 
taitto-ohjelma on Scribus, jolla kokoel-
man tekeminen onnistuu hyvin. Ero 
näissä verrattuna vaikka MS Word-oh-
jelmaan on se, että varsinaisissa taitto-
ohjelmissa on paremmat mittatyöka-
lut, ja kuvia voi kääntää aste kerrallaan. 
Kaikilla mainituilla ohjelmilla pystyy 
tekemään yhden kehyksen kokoelman. 
Eroista lisää koulutuksen myöhemmis-
sä osissa.

Taittoon kykenevän ohjelman lisäksi 
tietokoneessa pitää olla ainakin virustor-
juntaohjelma. Tunnetuin kotimainen vi-

rustorjunnan tuottaja on F-Secure, mutta 
ilmaisia vastaavia löytyy jälleen interne-
tistä. Kaikenlaisen nettiurkinnan lisään-
tyessä nämä ohjelmat suojaavat konetta 
muiltakin harmeilta. 

Muut tarvikkeet
Tietokoneen lisäksi tarvitaan totta kai 
hyvää paperia, vahvoja muovitaskuja, 
valokuvakulmia ynnä muita ”askartelu-
tarvikkeita”, joilla palat kootaan näytte-
lykokoelmasivuiksi. Kokoelmapaperin 
tulisi olla noin 150g vahvuista (normaa-
li kopiopaperi on 80g), jotta alusta on 
riittävän tukeva kiinnitettäville koh-
teille. Paperi voi olla valkoista, mutta 
usein käytetään lievästi kellertävää tai 
harmaata paperia, joka antaa lisää ”elä-
vyyttä” kokoelmalle. Paperin tulee ol-
la puhdasta offsetpaperia, joka ei sisällä 
mitään kohteita vahingoittavia haitta-ai-
neita (päällystetyissä papereissa voi olla 
hyvin monenlaisia lisäaineita). Paperin 
tulee kulkea ongelmitta tulostimen lä-
pi. Joissain tulostimissa paperi käyristyy 
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tai voi pahimmillaan juuttua kaarevan 
kulkuväylän varrelle. Jos haluaa muo-
vitaskuun tukevuutta, voi laittaa taakse 
toisen paperin, johon taas on kätevä tu-
lostaa esittäjän yhteystiedot, jotka pitäisi 
löytyä joka tapauksessa kunkin kokoel-
malehden takaa. 

Kokoelman sivut pitää suojata kirk-
kailla tukevilla arkistokelpoisilla muo-
vitaskuilla. Nämä saattavat olla varsin 
arvokkaita, mutta ovat välttämättömiä ja 
hintansa arvoisia. Sen lisäksi, että ne suo-
jaavat kokoelmaa näyttelyssä, ne ovat 
hyvä suoja kokoelmalle myös näyttelyi-
den välillä. Nykyisten näyttelykehysten 
listojen välinen virallinen korkeusmit-
ta on 30,5 cm, mutta kokemukseni mu-
kaan 31 cm korkea tasku mahtuu hyvin 
listojen väliin. Taskun leveys ei ole niin 
tarkka, koska vierekkäiset taskut voivat 
mennä hieman päällekkäin. Muovitasku 
on yleensä auki yläreunasta tai sivulta, 
jolloin esiteltävät kohteet pitää pujottaa 
taskuun.

Kokoelmakohteet kiinnitetään sivuil-
le kirkkailla tai mustilla suojaliuskoilla, 
joissa on valmiiksi liima takana. Lius-
koja on saatavissa eri levyisiä tai sitten 
pitää leikata isommista liuskoista sopi-
van kokoisia paloja tähän tarkoitetulla 
leikkurilla, jolla reunat saa suoraan. Kir-
jeet, kortit ja muut isommat palaset kiin-
nitetään sivuille valokuvakulmilla, joita 
sai ennen marketeista ja kirjakaupoista, 
mutta nykyään ainakin valokuvausliik-
keistä. On olemassa myös isompia kul-
mia, joita ainakin joku postimerkkiliike 
vielä pitää varastossaan. Painavammat 
ja isommat kohteet on syytä laittaa muo-
vitaskuun ja liimata kiinni alustaan tai 
varmistaa teipillä. Koska sivun paksuus 
kehysten välissä saa olla maksimissaan 
5 mm, on syytä välttää tätä paksumpia 
kohteita varsinkin kehysten reunoilla 
(riveittäin sivut 1 ja 4, 5 ja 8, 9 ja 12 sekä 
13 ja 16). Näyttelykehyksen keskellä si-
vun paksuus ei ole aivan yhtä kriittistä. 

Hyvät terävät sakset tarvitaan ja mie-
lellään myös niin sanottu kirurginveitsi, 
jos sivulle pitää tehdä viiltoja upotuksia 
varten, mutta näistä lisää myöhemmissä 
oppitunneissa. Ihan tavallinen viivoitin 
on hyvä apuväline, ja lisäksi tarvitaan 
kunnollisia lyijy- ja mustekyniä varsin-
kin luonnosteluvaiheessa. 

Suojaliuskoja on 
saatavilla sekä 
mustapohjaisina 
että läpinäkyvinä. 
Merkit kannatta 
aina laittaa 
kokoelmaan 
suojaliuskoissa. 
Näin suojataan 
merkkien hampai-
ta kokoelmasivuja 
muovitaskuihin 
laitettaessa 
tai niistä 
poistettaessa. 


