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Yhteinen tähti – runosta lauluksi  
Luopioisten Seuratalolla vietettiin 21.4. runon ja laulun juhlaa, 
kun saimme vieraiksemme helsinkiläisen Kenkävaahto-
kuoron sekä kolme tamperelaista runoilijaa. Kuoro esitti 
Johanna Paalasen johdolla mm. Jussi Paalasen varta vasten 
Kenkävaahdolle säveltämiä kappaleita tuttujen runoilijoiden 
kuten Ilpo Tiihosen ja Pentti Saarikosken runoihin. 

Yhteinen tähti loisti Seuratalolla kirkkaana vastaanottavaisen 
yleisön ylle. Tällaistakin voi siis kuorolaulu olla! Iloista ja 
kepeää eikä tippaakaan pönöttävää. Lauluissa oli myös vakava 
sanoma, joka parhaiten heijastui juuri nimirunossa, jossa 
maapallon, ”yhteisen tähtemme”, suojelu ja hyvinvointi oli 
jutun juju. Silmäkulmat kostuivat ja vierustoverit lainailivat 
toisilleen nenäliinoja. Eikö taiteen kuulukin olla koskettavaa?

J.K Ihalaisen, Tuija Välipakan ja Tiina Poutasen runot olivat 
mainioita ja monenkirjavia, ja avasivat monelle perinteiseen 
runoon tottuneelle uusia näkymiä moderniin ilmaisuun. 
Tilaisuuden juonsi Seppo Rinne. Hän myös lausui muutamia 
Ilpo Tiihosen runoja. Tiihonen itse oli ennakkotiedoista 
poiketen valitettavasti estynyt saapumasta paikalle.
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Mumun hallitus 

Muodonmuutoksia ry:n hallitus  
jatkaa samalla kokoonpanolla 
kuin edellisenäkin vuonna 
täydentyneenä yhdellä uudella 
jäsenellä. Tervetuloa 
joukkoomme Pia Suhonen!  

Tiina Poutanen, pj.,                
Outi Nummi, varapj.,         
Seppo Rinne, sihteeri          
Päivi Loukamo, tiedottaja    
Erkki Kaukonen                    
Jukka T. Lehtonen                  
Heli Mäkinen                            
Pia Suhonen 

Uusi logo 

Yhdistykselle on valittu uusi 
logo.  

Jäsenmaksu 

Kiitos jäsenmaksunsa jo 
maksaneille! Jäsenmaksu, 20 
euroa, maksetaan tilille Aito 
Säästöpankki 
FI4345107020021036 

Käytä maksaessasi 
viitenumeroa 20187 vuoden 
2018 jäsenmaksusta. 

JÄSENKIRJE 
 HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Kuva: Juha Tyyskä
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Klorofylli 
Nyt on se aika keväästä, jolloin vihreä on heleimmillään. 
Lehtivihreä eli klorofylli imee itseensä sinisen ja punaisen 
valon aallonpituuksia ja vihreä valo heijastuu siitä pois. Tämän 
takia kasvimaailma näyttää silmissämme vihreältä. Kukaan ei 
oikeastaan tiedä miksi (se on juuri vihreä). Klorofyllipuutarha-
kin Jyvämakasiinin takana on herännyt kevääseen, kasvit ovat 
osin levinneet ja osin kadonneet, ne lopulta päättävät itse 
minne asettuvat, vaikka linnut ja nisäkkäät, kuten fasaanit, 
tapiirit ja ihmiset pyrkivät niitä siirtelemään. Klorofyllipuutar-
hassa alkaisi olla käytävien aika, ja talkoiden, tiedossa on 
juurimaton ja kivituhkan levitystä, kitkentää, kasvien jakamis-
ta ja hiukan kasvualustan tekoa ja istutustakin jonain sopivana 
kesäisenä päivänä. Ilmoittelemme tästä myöhemmin.

Näyttelyitä tiloissamme  
Tänä kesänä Muodonmuutoksia ry:llä ei ole omaa 
näyttelyä. Jyvämakasiinissa on koko kesän esillä valo-
kuvaaja Juha Tyyskän valokuvanäyttely ”Takahuoneita - 
Backstage”, jonka kuvissa esiintyy eri alojen artisteja 
muusikoista sirkustaiteilijoihin. Baren baren -taiteilija-
ryhmä (Leena Vainio, Heidi Piippo, Maija Teppo ja 
Helena Perkiö) vuokraa kesäksi Luhtiaitan kolme aittaa. 
Yhteisinstallaatio Modificatio Abies vol#2 jatkaa vuoden 
2017 teemaa. Tämän lisäksi näyttelyssä tulee olemaan 
esillä ryhmän jäsenten viimeaikaista tuotantoa. 

Tulevaa toimintaa 
Tulevaisuuden suunnitelmissa on tiivistää yhteistyötä 
Pälkäneen kunnan kulttuuripalveluiden kanssa. Yhdistys sai 
Säästöpankkisäätiöltä avustusta koululaistyöpajoja varten, 
joista lisää seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Yhteydenottopyyntö 
Hyvä jäsen! Onko sinulla yhdistyksemme toimintaan 
liittyviä toiveita tai ideoita? Mikä teema tai toimintatapa 
juuri sinua kiinnostaisi? Otathan yhteyttä Tiinaan 
(horus@sci.fi), Outiin (nummiouti@gmail.com) tai 
Seppoon (seppo.rinne@hotmail.fi). Mielipiteesi on meille 
tärkeä!
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Kutsu kesäleirille 

Tervetuloa kesäleirille Aitoon 
koulutuskeskukseen 31.8. - 2.9. 
Leirillä ryhmäydytään, verkostoi-
dutaan ja tutustutaan klorofylliin 
sekä tieteen että taiteen keinoin. 
Leirillä myös luodaan ja kehitel-
lään teosideoita vuoden 2019 
Klorofylli, valoherkkä pigmentti 
-näyttelyyn. Leirin hinta on  70 €, 
jäsenille 40 €. Ilmoittautuminen 
nummiouti@gmail.com 15.6. 
mennessä. 

Kesäleirin ohjelma 

Perjantai. Luento klorofyllistä ja 
sen mahdollisuuksista Mikkolan 
Navetalla. Siirtyminen Aikk:iin, 
missä klorofyllihaikuja ja 
tehtävänanto. Iltapala ja 
saunominen.                       
Lauantai. Klorofyllivalokuvapaja, 
klorofylliretki ja viherhiukkasruo-
kapaja, ruokailua, tehtäviin 
paneutumista ja saunomista.                        
Sunnuntai. Klorofyllivalokuvapaja 
jatkuu, brunssi sekä leiritehtävien 
purku ja esitys. 

Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

Työhuone 

Yhdistyksen toimistohuone on 
Mikkolan Pytingin yläkerrassa 
(Museotie 1, Luopionen). 
Yhdistyksen jäsenet voivat 
vuokrata tilaa 30 euron 
kuukausihintaan. Lisätietoja: 
nummiouti@gmail.com 

Seuraa toimintaamme 

muodonmuutoksia.wordpress.com

https://www.facebook.com/
muodonmuutoksia/
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