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JÄSENKIRJE
Mumu Tarinatehtaassa
Ystävätreffit yksinäisille - haikuja
ja lehtivihreää keskiviikkona
14.11. klo 16–18 osoitteessa
Finlaysoninkuja 6 (Rullaamo),
Tampere. Iltapäivää emännöivät
Muodonmuutoksia ry:n
puheenjohtaja Tiina Poutanen
sekä Himmelblaun Katja
Vinnemonteix.
Tilaisuudessa kirjoitetaan omia
haikuja lehtivihreä-teemalla!
Inspiraatiota haetaan Grafiikanpaja Himmelblaun näyttelystä,
jonne on opastettu kierros.
Tapahtuma on suunnattu
mukavaa tekemistä ja uusia
tuttavuuksia kaipaaville yksinäisille kaverimielessä ja sinne
on vapaa pääsy.
Ohjelma: 1. Kahvit, 2. Työpajan
tehtävänanto, 3. Opastettu
kierros näyttelyyn, 4. Haikujen
kirjoittamista, 5. Valmiiden
haikujen lukeminen

Juha Hurme & co
Juha Hurme kumppaneineen
esiintyy Mikkolan Navetalla
kahteen otteeseen. Tarjolla
Volter Kilpeä sunnuntaina
9.12.2018 klo 15.00 (Pukkila 30
min, Kaaskerin Lundström 45
min, ”esitelmä" 15 min.) ja Maiju
Lassilaa sunnuntaina 3.2.2019
klo 15.00 (Sanamyrsky 30 min,
Pirttipohjalaiset 75 min,
Hurmeen "esitelmä" 15 min.).
Tilaisuuden tarjoaa Pälkäneen
kulttuuripalvelut yhteistyössä
Muodonmuutoksia ry.

Leirikuulumisia
Yhdistyksemme teemana on 2018 – 2019 klorofylli eli
lehtivihreä (toinen teema on lukutaito, josta lisää alla).
Järjestimme 31.8.-1.9.2018 jäsenillemme ja muille aiheesta
kiinnostuneille leirin, jolla tutustuimme aiheeseen sekä
tieteen että taiteen keinoin, yhteensä 13 osanottajan voimin.
Leiri käynnistyi perjantaina Mikkolan Navetalta, missä uudet
jäsenet pääsivät tutustumaan näyttelytiloihimme. Ohjelma
jatkui Aitoon koulutuskeskuksessa esittäytymiskierroksella,
iltapalalla ja Tiina Poutasen alustuksella ja tehtävänannolla: ”kohtaaminen,
esitettynä tai esillepantuna”. Alustus
oli huikea kertomus Tiinan
omakohtaisesta kohtaamisesta erään
merissä elävän kasviplanktonin,
Emiliania hyxleyi´n kanssa.
Lauantaina tutustuimme Tiinan
opastuksella antosyaanivedosten ja
klorofylliprinttien tekoon. Tekniikka ja
teoria tulivat tutuiksi, ja muutamat
antosyaanivedokset onnistuivat kauniisti.

Tohtorikoulutettava Heta Mattila Turun yliopistosta piti
lauantaina Mikkolan Navetalla klorofyllin ja yhteyttämisen
perusteita koskevan luennon. Lauantaina-illan kruunasi
yhdessä valmistettu monen ruokalajin ateria, ohjaajinamme
Pia Suhonen ja Seppo Rinne. Ruokailun lomassa kuuntelimme
toistemme laatimia haikurunoja.
Sunnuntaina improvisoimme leirin päätteeksi Jukka T.
Lehtosen ideoiman sketsin, jossa joukko hourupäitä yrittää
valmistaa sokeria ”pilkkomalla” vettä leikkuualustalla ja
hönkäilemällä sekaan hiilidioksidia :D. Jukka valmistelee
parhaillaan tuon idean pohjalta käsikirjoitusta näyttelyn
aloitusvideolle 27.10. alkaneella Helsingin aikuisopiston
kurssilla. Kesän näyttelyn ideat etenevät tahoillaan.
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Jäsenmaksu

Klorofyllijatkoleiri

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

Tervetuloa leireilemään 8.-9.12. Luopioisten Vohlisaareen.
Työstämme klorofylliteemaa, suunnittelemme kesän näyttelyä
ja muita tapahtumia, teemme yhdessä ruokaa, saunomme….
Kaikki jäsenemme ovat tervetulleita leirille, näyttelyyn
osallistuminen ei ole edellytys. Sunnuntaina on lisäksi
mahdollisuus tutustua Volter Kilpeen a´la Juha Hurme et co.
(ks. marginaali). Alustava ilmoittautuminen leirille
nummiouti@gmail.com 9.11, minkä jälkeen ohjelma tarkentuu.

Käytä maksaessasi viitenumeroa
20187 vuoden 2018
jäsenmaksusta. Vuoden 2019
jäsenmaksun suuruus päätetään
seuraavassa vuosikokouksessa,
maaliskuussa 2019.

Työhuone
Yhdistyksen toimistohuone on
Mikkolan Pytingin yläkerrassa
(Museotie 1, Luopioinen).
Yhdistyksen jäsenet voivat
vuokrata tilaa 30 euron
kuukausihintaan. Lisätietoja:
nummiouti@gmail.com.
Työhuone on hankkeen käytössä
ensi kesään saakka, mutta
vuokrattavissa taas syksyllä 2019.

Seuraa toimintaamme
Hyvä jäsen! Onko sinulla
yhdistyksemmen 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!
Seuraa toimintaamme facesta tai
nettisivuiltamme, joita päivitetään
säännöllisesti.
muodonmuutoksia.wordpress.com
https://www.facebook.com/
muodonmuutoksia/
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Mumu mukana hankkeessa
Pälkäneen kunnan kulttuuripalvelut on saanut okm:ltä
avustuksen uuden, maaseutumaisiin olosuhteisiin soveltuvan
tuotanto- ja kumppanuusmallin kehittämiseen. Tieto lisää
turvaa -nimisen hankkeen toisena osapuolena on Mumu ja
kohderyhmänä mm. koululaiset, palvelutalojen asukkaat ja
muut kuntalaiset. Hankkeen sisällöllisenä teemana on
lukutaito, ei ainoastaan taitona tulkita kirjoitettua kieltä, vaan
myös kykynä tulkita maailmaa. Menetelmänä käytetään
yhdistyksemme konseptia: tieteen, taiteen ja yleisön välistä
vuoropuhelua. Hanke alkaa marraskuussa 2018 jatkuen

kesään 2019. Koordinaattoriksi hankkeeseen on palkattu
Outi Nummi. Tiina Poutanen on mukana suunnittelussa ja
toteutuksessa. Lisää aiheesta seuraavassa jäsenkirjeessä.

Vapaalla Pälkäneellä
Muodonmuutoksia ry esittäytyi omalla osastollaan Vapaalla
Pälkäneellä -messuilla, jotka järjestettiin Pälkäneen uudessa
liikuntakeskuksessa Kostia Areenalla, 15.9.2018.
Esittelimme messuilla
toimintaamme sekä kuvin että
esittein. Toiminnallisesta
osuudesta vastasivat Tiina
Poutanen ja Pia Suhonen: Tiina
demonstroi antosyaanikuvansiirto -metodia ja Pia
maistelutti yleisölle vihersmoothieta ja arvuutteli juoman
sisältöä. Arvailuun osallistuneiden kesken arvottiin palkinnot:
kolme Maisema meissä -runokirjaa, viherherkkukori sekä
pääpalkintoina kaksi Tiina Poutasen taulua. Arvonnan
tuloksena saimme yhdistykselle muutamia uusia seuraajia.
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