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Vuosikokous ja
MuMun hallitus

MUODONMUUTOKSIA
Taiteen ja tieteen kesä 2019

Muodonmuutoksia piti
vuosikokouksensa 23.3.
Pöllölässä Luopioisissa.
Päätöksiä tehtiin esitysten
mukaisesti - jäsenmaksu
päätettiin alentaa 10
euroon.
Muodonmuutoksia ry:n
hallitus jatkaa entisellä
kokoonpanolla:
Tiina Poutanen, pj.,
Outi Nummi, varapj.
Seppo Rinne, sihteeri
Päivi Loukamo, tiedottaja
Erkki Kaukonen
Jukka T. Lehtonen
Heli Mäkinen
Pia Suhonen

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu 10 euroa
maksetaan Muodonmuutoksia
ry:n tilille: Aito Säästöpankki
FI4345107020021036.
Maksaessasi käytä
viitenumeroa 20190.

Tulossa:
Klorofylli -jatkoleiri 2
Vohlisaaressa 18.-20.4.
Ilmoittautuminen
nummiouti@gmail.com
10.4. mennessä. Kaikki
jäsenet tervetulleita. Ei
haittaa vaikket ole
osallistunut edellisiin
leireihin.

Klorofylli - valoherkkä pigmentti

Herbarium/ Tussilago farfara, leskenlehti nro 1, 2010 © Marja Pirilä
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kootaan jyvämakasiiniin ja aittoihin, lisäksi kahvila
Pytinkiin tulee Piritta Pääkön ja Pia Suhosen
installaatio. Heidän lisäkseen näyttelyssä ovat
mukana seuraavat taiteilijat: Dotti Cichon, Ilkka Halso,
Heta Laitakari, Heli Mäkinen, Marja Pirilä, Tiina
Poutanen, Sanni Seppo, Merja Tanhua, Anja Tyrväinen ja
Marjukka Vainio. Jyvämakasiinissa kuullaan ääniteos,
jonka käsikirjoittaa Tiina Poutanen, äänisuunnittelusta
vastaa Katri Puranen, tekniikasta Veli-Matti Ilmola ja
ääninäyttelijänä kuullaan Ida Sofia Fleming. Kuunnelma
tuotetaan yhteistyössä Pälkäneen kulttuuripalveluiden
kanssa, OKM:n tuella. Näyttelyn avajaiset ovat 29.6. klo
14.00 ja se on avoinna yleisölle 31.8. asti ti-la klo 10-15.

Aikamatka lukutaitoon
kertoo Suomen luku- ja kirjoitustaidon historiasta ja
nykypäivästä tarinoin, kuvin ja tietoiskuin. Myös taide on
näyttelyssä vahvasti läsnä. Teoksia on Tiina Poutaselta ja
Emmi Niemiseltä ja kuullaanpa näyttelyssä myös
äänitaidetta: Karoliina Kantelisen itkuvirsi lukutaidosta.
Näyttelyn suunnittelu ja tekstit Outi Nummi. Näyttely
tuotetaan yhteistyössä Pälkäneen kulttuuripalveluiden
kanssa, OKM:n tuella. Se on esillä Navettakalleriassa
29.6. - 30.11.2019. ti-la klo 10-15 (syksyllä 10-14).
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Runopaja 18.5. Vetäjänä
Susinukke Kosonen alias Daniil
Kozlov. Paja on osa ”Tieto
lisää turvaa” -hankkeen
ohjelmistoa ja on ilmainen.
Ilmoittautuminen 1.5.
mennessä
nummiouti@gmail.com
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Lukusarjoja-luennot
ovat nähtävissä ja kuultavissa osoitteessa: http://
lukijakunta.videokanava.fi Luentosarja tuotettiin
yhteistyössä Pälkäneen kulttuuripalveluiden ja
Valkeakoski-opiston kanssa. Juontajana toimi Seppo
Rinne, joka kuvassa haastattelee filosofi Eero Ojasta.

Avajaiset:
”Klorofylli - valoherkkä
pigmentti” ja ”Aikamatka
lukutaitoon” -näyttelyiden
avajaiset 29.6. klo 14.00.
Kulttuurikeskus Mikkolan
Navetalla, Keskitie 5,
Luopioinen. TERVETULOA!!
Lukutaidon yö lauantaina
31.8. Kulttuurikeskus Mikkolan
Navetalla.

Lukutaitoteemaan liittyvät luennot jatkuvat syksyllä.

Hyvä jäsen

Aikamatka-näyttelyn ja luentojen lisäksi ”Tieto lisää
turvaa” -hankkeen ohjelmistoon ovat kuuluneet
koululaispajat, joita olemme pitäneet kevään mittaan
kaikissa Pälkäneen alakouluissa yhteensä 300 oppilaalle:
3-4 -luokkalaisille kaksi oppituntia kestävän ”Merkkien
luku kautta aikain” -työpajan, ja 5-6 -luokkalaisille
saman mittaisen ”Runoja ja lyhytproosaa nykykielellä”
-työpajan. Kummankin pajan vetäjänä on ollut Tiina
Poutanen. Työpajoihin saimme avustusta Luopioisten
Säästöpankkisäätiöltä. Ohessa muutama kuva Kostian
koulun tuohikirjetyöpajasta 7.3.2019

Onko sinulla yhdistyksemme
toimintaan liittyviä toiveita
tai ideoita? Otathan yhteyttä
Tiinaan horus@sci.fi, Outiin
nummiouti@gmail.com tai
Seppoon
seppo.rinne@hotmail.fi.
Mielipiteesi on meille tärkeä!

Koululaispajat

Seuraa toimintaamme
nettisivuilta tai somen kautta.
muodonmuutoksia.wordpress.com
https://www.facebook.com/
muodonmuutoksia/
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Lukutaitopuu: Tiina Poutanen

”Aikamatka lukutaitoon” -näyttelyn ingressi

Olen lukutaitopuu. Hauska tutustua.
Elän ja kasvan lukutaitometsässä
rinta rinnan kaltaisteni kanssa.
Ruokavaliooni kuuluvat kielet ja kulttuurit,
tiedot, taidot ja tuulen tuomat.
Niitä ahmin muhevasta maaperästä
hienojuurten ja sienirihmojen avustamana.
Viimeksi mainitut seurustelevat tiiviisti
naapuripuitten kanssa ja vaihtavat
reseptejä keskenään: kielet muuttuvat,
kulttuurit muuttuvat. Ei se minua haittaa.
Uudet maut ja mausteet piristävät.
Rungollani on pitkä ja hankala nimi:
”Kirjoitetun tekstin ymmärtäminen”.
Ystävien kesken lukutaito, se perinteinen.

Rungosta kasvaa kymmenittäin oksia.
Yksi on nimeltään informaatiolukutaito,
toista kutsutaan medialukutaidoksi.
Taloudellakin on oma oksansa, ja tekniikalla.
Taiteen lukutaito-oksa on täynnä silmuja,
ja se on kova kukkimaan. Tieteen lukutaidon
on välillä vaikea päättää mihin suuntaan
kasvaa, mutta hyvin se tuottaa hedelmää.
Ja uusia oksia syntyy koko ajan.
Yksi niistä on nimeltään tekoäly. Huh.
Onneksi runkoni , se lukutaito, on vielä terve
ja vahva, ja toivon, että se pysyykin sellaisena.
Elinkelpoisena kannattelemaan kaikkia
lukutaito-oksia, vanhoja ja uusia.
- Outi Nummi -
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Tulossa: MUODONMUUTOKSIA - Taiteen ja tieteen kesä 2019

Tiera, Tiina Poutanen

Vaeltaja, Heta Laitakari

Theatre II, Ilkka Halso.

Appelsiiniporkkana, Anu Tuominen

Kuunnelmateksti syntyy, näyttelyrakenteet valmistuvat ja värejä valitaan
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