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Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta vuotta  

Mumun toinen poikkeusvuosi sujui ei niin poikkeuksellisissa merkeissä, kesän hellejakso taisi sentään olla 

ennätyspitkä. Kerrostumat -näyttely jyvämakasiinissa ja aitoissa oli avoinna yleisölle kesästä syksyyn ja 

Pälkäneen Tervapirtin Aikamatka lukutaitoon -näyttely kesän ajan.  

Mumu järjesti Aitoon koulutuskeskuksen tiloissa kaksi koulutuspäivää sosiaalisen sirkuksen menetelmistä, 
niitä opetti Sorin Sirkus.  

Mumu aloitti myös kirjakahvilatoiminnan. Syksyn mittaan niitä pidettiin kaksi: lokakuussa Anna Elina Isoaro 

esitteli tuotantoaan, joista viimeisin, koko perheen kuvakirja Sinä yönä tuli talvi, voitti Botnia -palkinnon, 

marraskuun kirjakahvilassa esiintyi ennakkotiedoista poiketen itselleni melko tuttu kirjailija, Tiina 
Poutanen ja hänen romaaniesikoisensa Pyörävaras. Mainiona haastattelijana toimi Seppo Rinne. 
Kirjakahvilat jatkuvat kunhan koronarajoituksista päästään.  

Residenssitoiminta jatkuu ainakin helmikuun loppuun asti. Tällä hetkellä residenssissä asuu ja työskentelee 

kuvataiteilija Sebastian Boulter, joka pitää esitelmän lauantaina 15.1. klo 14.00 alkaen. Tilaisuudesta lisää 

seuraavalla sivulla. Tammikuun viimeisellä viikolla residenssiin tulee työskentelemään jo toistamiseen 

kirjailija J.P. Laitinen. 

Tässä vaiheessa lienee jo aika katsoa kohti                                                                                    

häikäisevää tulevaisuutta. Yö lyhenee vauhdilla                                                                                                                            

ja lumen valo kirkastuu. Kevään luentosarjassa                                                                                                                                                                                          

tutkaillaan mieltä ja mieliä, kieltä ja kieliä,                                                                                                    

sanoja ja silmänliikkeitä. Luentosarjaa seuraa Elämän 
verkostot trilogian päätösnäyttely Mielenkuvia.                

Tämän lisäksi Mumulla on työn alla kaksi muutakin 

kesänäyttelyä: Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä                                                                                    

toteutettava Vieraat, johon liittyy myös                                                                                        

luentosarja vieraslajeista sekä Pälkäneen                                                                                           
Tervapirttiin toteutettava Metsä -näyttely.  

Kesäkuussa Luopioisissa järjestetään                                                                                           

Sinkkufestarit, Mumu on mukana kuvioissa.  

Tervehtäen Pj Tiina 
          

Kuva: Tiina Poutanen 
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Tapahtumat
• Mielenkuvia -näyttelyn jatkoleiri 29.–

30.1. Aitoon koulutuskeskuksessa.  

• Vuosikokous etänä lauantaina 12.3. 

Sonja Kosken luennon jälkeen.  

• Kirjakahvilat jatkuvat kunhan 

koronarajoituksista päästään. 

Esittäytymisvuorossa ovat seuraavat 

kirjailijavieraat: Vilja-Tuulia 

Huotarinen, Marketta Pyysalo ja 

J.P. Laitinen. 

• Mielenkuvia -luentosarja pidetään 

joko etänä tai hybridimuotoisesti. 

Kirjailija Juha Hurme:”Seitsemän 

veljeksen nykysuomennos”, pvm. 

vielä auki; Dos. Sonja Koski:  

”Kädellisten vuorovaikutus ja 

kommunikointi” 12.3. klo 14.00;    

FT Pii Telakivi, pvm. vielä auki. 

Etäesitelmä la 15.1.  
Kuvataiteilija Sebastian Boulter pitää esitelmän 

kreikkalaisten arkeologisten alueiden yhteydessä sijaitsevien 
jokien taiteellisesta tutkielmasta lauantaina 15.1. klo 14.00 

alkaen.  

Sebastian Boulter (s. 1974 Jyväskylässä) työskentelee tällä 

hetkellä Muodonmuutoksia ry:n Kohtaamo -taiteilijaresidens-

sissä Luopioisten kirkonkylässä. Työskentelyn aiheena on 
eräiden kreikkalaisten arkeologisten alueiden yhteydessä 

olevat joet ja niiden tulkinta proosan ja kuvataiteen keinoin. 

Esitelmässä sivutaan hieman näiden arkeologisten alueiden 

historiaa ja kreikkalaista mytologiaa liittyen kyseessä oleviin 

jokiin.  

Arkeologiset alueet ja niiden joet ovat Kerameikos ja 

Eridanos-joki Ateenassa, Heran pyhäkkö ja Imbrasos-joki 

Samoksella sekä Kifisos-joen laakso Fokiissa. Boulter myös 

esittelee työskentelynsä aikana valmistamiaan 

vesiväriluonnoksia joista. Koronarajoitusten vuoksi esitelmää 
pääsee seuraamaan etänä seuraavan linkin kautta: 

https://meet.google.com/iux-vowg-fbk 

Sebastian Boulter: Kifisos-joki, 24x34cm, vesiväri, 2022 

Näyttelyt
• Mumu tuottaa tänä vuonna kaikkiaan 

kolme näyttelyä: 

• Vieraat Haltian luontokeskuksen 

galleriatilassa 6.4. – 5.6. ja Mikkolan 
Navettakalleriassa 11.6. – 30.7. 
Luopioisissa näyttelyn yhteyteen 
järjestetään myös luentosarja. 

• Mielenkuvia Mikkolan jyvämakasiinissa 
ja aitoissa kesä-elokuussa. Päivämäärät 
vielä auki. 

• Metsä -näyttely on nähtävissä Pälkäneen 
Tervapirtissä juhannuksesta elokuun 
loppuun. 

https://meet.google.com/iux-vowg-fbk?fbclid=IwAR09UksGcUf16syZmqUZ_8sS9DEtikUIVnjIa3WBxPn-S6LpdIfGCCD0m7c
https://meet.google.com/iux-vowg-fbk?fbclid=IwAR09UksGcUf16syZmqUZ_8sS9DEtikUIVnjIa3WBxPn-S6LpdIfGCCD0m7c

