
Uusittu ilme
Anna-Kaisa Tirkkonen on suunnitellut
Mumulle uuden ulkoasun, josta tämä
jäsenkirje esimerkkinä.  
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Kielen ja kulttuurin verkostot 

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 10.4. klo 16.00.
teamsin kautta etänä. Hallitukseen valittiin
uusi jäsen Anna-Kaisa Tirkkonen.
Puheenjohtajana jatkoi Tiina Poutanen,
varapuheenjohtajana Outi Nummi sekä
sihteerinä ja rahastonhoitajana Seppo
Rinne. Muut hallituksen jäsenet ovat: Erkki
Kaukonen, Jukka Lehtonen, Heli Mäkinen
ja Pia Suhonen. Jäsenmaksun suuruus on
tulevana toimintavuonna 10 €. Sen voi
maksaa tilille FI4345107020021036.
Vuoden 2020 toimintakertomus: 
https://www.muodonmuutoksia.fi/yhdistys-
2/toimintakertomukset/2020/

Petri Pykäläisen teoksia Pytingin yläkerran
näyttelytilakokeilussa. Kuva: Outi Nummi 

"Kun sienirihmastojen yllä humisee metsä, mikä humisee ajattelun verkostojen yllä?
Ajattelumme lävistävä salattu rihmasto tulee näkyväksi kielen kautta. Merkityksellisyyden
ketjut syntyvät sosiaalisissa verkostoissa ja vuorovaikutuksessa. Meissä ajattelevat myytit ja
maisemat, vanhat ja vastaluodut jumalat, todet ja epätodet olennot.” – Tiina Poutanen  

Elämän verkostot -trilogian kolmas näyttely "Verkostot"  järjestetään kesällä 2022. Sen
teemoihin pureudutaan kesäkuun tiede/taide -leirillä (ks. alla) ja kevään 2022 luentosarjassa. 

Uusi toimisto 
Mumulla on uusi toimisto osoitteessa Museotie 3. 
Samassa osoitteessa sijaitsevat myös taideresidenssitilat.
Postiosoitteemme on edelleen Keskitie 5, 36760 Luopioinen  

https://www.muodonmuutoksia.fi/yhdistys-2/toimintakertomukset/2020/


Kohtaamo-hanke sai jatkoa. Kohtaamo2 jatkaa residenssitoimin-
taa ainakin syyskuun 2021 loppuun. Residenssiaikoja voi hakea
viikoksi tai kahdeksi. Asunto ja työskentelytila sijaitsevat
osoitteessa Museotie 3, aivan Muodonmuutoksia ry:n näyttely-
tilojen vieressä ja parin sadan metrin päässä kyläkeskuksesta
(kauppa, apteekki, ravintola, uimaranta yms.). Yhteydenotot ja
lisätiedot: horus(at)sci.fi. 

Kohtaamo2 jatkaa myös kurssitoiminnan kehittämistä.
Järjestämme mm. osallistavan ja poikkitaiteellis/tieteellisen
"Sirkus saapuu kylään -projektin" yhteistyössä Aitoon
koulutuskeskuksen ja Pälkäneen peruskoulun kanssa. Osa-
aikaisina hanketyöntekijöinä jatkavat Tiina Poutanen ja Outi
Nummi. Hanketta rahoittaa Leader Pirkan Helmi Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 
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Kohtaamo -esiselvityshanke päättyi helmikuun lopussa. Kuusi
kuukautta kestäneen projektin aikana käynnistimme
residenssitoiminnan Museotie 3:n tiloissa. Näyttelytiloja
laajennettiin Pytingin yläkerran aulatilaan, työpajoja ja kursseja
järjestettiin. Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijoille pidimme
”Luovuus lentoon” -työpajan yhteistyössä koulun Tyrsky -
hankkeen kanssa (alla Tiina Poutasen piirtämä kuva ääni
väreinä harjoitteesta), sekä "Valo, väri, liike" -maalauskurssin
yhdistyksen jäsenille ja paljon muuta.

KohtaamokuulumisiaLuentosarja
Mumu otti digiloikan. Kerrostumat
-luentosarja järjestettiin etänä.  

• 10.4. klo 14.00 – 16.00
oikeusgenetiikan dosentti Jukka
Palo (Helsingin yliopisto): ”Suo,
kuokka ja DNA: genetiikan kerto-
maa Suomesta ja suomalaisista.”
Luentoon otti osaa 78 henkilöä.

• 24.4. klo 14.00 – 16.00 arkeologi
Jasse Tiilikkala (Turun yliopisto):
”Asutus Hauhon ja Luopioisten
seudulla rautakaudella ja keski-
ajalla.” Luento tavoitti 55 kuulijaa.

• 8.5. klo 14.00 – 16.00 historian
professori Pertti Haapala
(Tampereen yliopisto): "Kokemus,
muisti ja kerronta. Historiallisen
tiedon kerrokset.” Luentoon
osallistui 43 kuulijaa.

Kerrostumat
”Elämän verkostot” -trilogian
toinen näyttely "Kerrostumat" on
yleisölle avoinna 1.7.–30.9.
tiistaista sunnuntaihin klo 10–17.
Lisätietoa nettisivuilta.  

Tervetuloa Verkostot-leirille Aitoon
koulutuskeskukseen nauttimaan
yhdessäolosta, keskusteluista,
saunomisesta, uimisesta ja hyvästä
ruuasta. Ideoimme leirillä kesän
2022 näyttelyä. Leiriluennon pitää
Leena Viukari (FT, kognitiotiede).  
Hinta on jäsenille 40 €. Lisätietoja
ja imoittautuminen 31.5. mennessä,
horus@sci.fi tai
nummiouti@gmail.com. 

Leiri 18.–20.6.

Kohtaamo2
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