



Toimintakertomus 2021 
Yleistä 

Muodonmuutoksia ry on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tieteen, 
taiteen ja yleisön välistä vuoropuhelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää eri tee-
moihin liittyviä tapahtumia: mm. luentoja, näyttelyjä, työpajoja, leirejä ja retkiä.


Pandemia ja sen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet yhdistyksen toimintaan.


Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koronan takia etänä 10.4.2021 Mikkolan luentosalilta käsin.


Hallitus 

Yhdistyksen toimintasuunnitelman toimeenpanosta vastaa hallitus, johon ovat kuuluneet puheen-
johtajana Tiina Poutanen sekä jäseninä Erkki Kaukonen, Jukka T. Lehtonen, Heli Mäkinen, Outi 
Nummi (varapuheenjohtaja, jäsenvastaava), Pia Suhonen ja Seppo Rinne (sihteeri, kirjanpitäjä) ja 
Anna-Kaisa Tirkkonen. Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana neljä kertaa.


Jäsenistö, tiedottaminen ja yhteistyötahot 

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 32 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. 


Jäsenkirjeitä ilmestyi vuoden aikana poikkeuksellisesti vain yksi. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan 
myös verkkosivuilla, www.muodonmuutoksia.fi ja Facebookissa. Anna-Kaisa Tirkkonen uudisti 
vuoden aikana MuMun visuaalisen ilmeen. Esitteistä, jäsenkirjeestä, banderollista jne. on olemas-
sa nyt saman visuaalisen ilmeen omaavat pohjat.


Toimintakaudella 2021 Muodonmuutoksia ry:n yhteistyökumppaneita olivat Kulttuuriyhdistys Mik-
kolan Navetta ry, Pälkäneen kunta, Valkeakoski-opisto, Aitoon koulutuskeskus ja Tyrsky-hanke.


Toiminta 

Kohtaamo


Kohtaamo-esiselvityshanke päättyi 28.2. Hanketta rahoitti Leader Pirkan Helmi Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen aikana testasimme mm. residenssi- ja kurs-
sitoimintaa sekä kehitimme olemassaolevia toiminnan puitteita ja toimintatiloja. Kohtaamon osa-
aikaiset hanketyöntekijät olivat Tiina Poutanen ja Outi Nummi. 


Hallitus päätti 5.2. pidetyssä kokouksessa hakea Pirkan Helmeltä jatkoa Kohtaamo -hankkeelle. 
Pirkan Helmi puolsi hanketta, minkä jälkeen yhdistys aloitti hankkeen omalla riskillä. 

ELY-keskus kuitenkin hylkäsi hankehakemuksen perusteinaan, ettei hakemus ole Leader-rahoitus-
ta koskevan lainsäädännön mukainen, koska hankerahoitusta ei voida myöntää yhdistyksen sään-
töjen mukaiseen, vakiintuneeseen toimintaan. ELY-keskus katsoi, että hakemuksen keskeiset osa-
alueet residenssitoiminta ja sirkusprojekti ovat yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa. ELY-
keskuksen kanta hankkeeseen oli lisäselvityksestä ja perusteluista huolimatta kielteinen.


Kokouksessa 18.11. yhdistyksen hallitus päätti kirjata hankkeesta aiheutuneet kustannukset yh-
distyksen toimintamenoiksi, joten tilikaudesta muodostuu alijäämäinen. Päätettiin, että Pälkäneen 



kunnan  väliaikaisrahoitus, 10 000 €, maksetaan takaisin maksuohjelman mukaisesti maaliskuussa 
-22. Päätettiin myös, että alijäämä pyritään kattamaan tehostamalla yhdistyksen varainhankintaa.


Ennen hankkeen päättymistä hanketyöntekijät ehtivät laajentaa näyttelytiloja Pytingin yläkerran 
aulatilaan. Lisäksi Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijoille järjestettiin ”Luovuus lentoon” -työpaja 
yhteistyössä Tyrsky -hankkeen kanssa , ”Valo, väri, liike” -maalauskurssi yhdistyksen jäsenille 
sekä kaksi sosiaalisen sirkuksen työpajaa, toinen Aitoon koulutuskeskuksen henkilökunnalle ja 
toinen Pälkäneen alakoulun opettajille. Pajojen vetäjänä oli Heli Sten Sorin sirkuksesta. 


Luopioisten residenssissä asui ja työskenteli vuoden 2021 yhden/kahden viikon jaksoina: Helinä 
Hukkataival, Merja Tanhua, Terhi Kivikoski, Hans Viebrock, Anna-Elina Isoaro, Reetta Partanen ja 
Henry Ijäs, Jussi Laitinen, Vilja-Tuulia Huotarinen, Kirsi Porrassalmi sekä Tiina Poutanen. 


Taiteilijoille residenssi on ilmainen, mutta he ovat velvoitettuja järjestämään jonkin pienen tapah-
tuma, luennon tms. Hukkataival, Tanhua, Kivikoski ja Porrassalmi osallistuivat kesän -21 näytte-
lyyn. Reetta Partanen järjesti kahdet avoimet ovet ja mahdollisuuden osallistua prosessityöhön 
(18.9. ja 16.10.). Henry Ijäs musisoi Mikkolan pihapuiden alla Roope Niemelän kanssa 18.9. 


Kirjakahvilat 


Residenssitoiminnan siivittämänä MuMu aloitti kirjakahvilatoiminnan. Vuoden 2021 aikana esittäy-
tyivät Seppo Rinteen haastetaltavina runoilija Anna Elina Isoaro 30.10. sekä kuvataiteilija, kirjailija 
Tiina Poutanen esikoisromaaninsa Pyörävarkaan kera 27.11.


Luentosarjat


Toimintakauden teemana oli Kerrostumat, joka oli Elämän verkostot -trilogian toinen osa.

MuMu otti digiloikan ja järjesti kevään ”Kerrostumat” -luentosarjan etänä:


10.4. Jukka Palo ”Suo, kuokka ja DNA: genetiikan kertomaa Suomesta ja suomalaisista.”

24.4. Jasse Tiilikkala: ”Asutus Hauhon ja Luopioisten seudulla rautakaudella ja keskiajalla.”

8.5. Pertti Haapala: ”Kokemus, muisti ja kerronta. Historiallisen tiedon kerrokset.”


Luentosarjat järjestettiin yhteistyössä Valkeakoski-opiston ja Pälkäneen kulttuuripalvelujen kanssa. 


Näyttelyt


”Kerrostumat" 1.7. – 30.9. Näyttelyn keskiössä olivat arkeologiset, historialliset ja muistojen ker-
rostumat. Näyttelyyn osallistuivat Heli Mäkinen, Jukka Lehtonen, Onnelliset ihmiset -ryhmä eli Tii-
na Poutanen ja Petri Pykäläinen, Juha Tyyskä, Tiina Jaakkola, Merja Tanhua, Helinä Hukkataival, 
Hans Viebrock, Anja Tyrväinen, Terhi Kivikoski, Lauri Kivikoski, Raija Jokinen, Krista Mäkelä, Marit-
ta Meckelborg, Maarit Myllynen ja Kirsi Porrassalmi.


Leirit 


Elämän verkostot -teemaa on työstetty leireillä. Aitoon koulutuskeskuksen tiloissa pidettiin trilo-
gian päätösnäyttelyä ”Mielenkuvat” pohjustava leiri 18.–20.6. Syksyksi suunniteltu jatkoleiri jou-
duttiin perumaan koronan vuoksi. 


Muuta toimintaa


Yhdistys on mukana Koneen Säätiön rahoittamassa H:gin yliopiston ”Vieraspedot luonnossamme: 
vuorovaikutukset luontaisten lajien ja ihmisen kanssa” -tutkimushankeessa. Hanke alkoi jo vuonna 
-20. Se ei vuoden -21 aikana edennyt koronan takia, ja sen näyttelyosuus siirtyi vuoteen -22.


Varainhankinta 

Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Jäsenmaksuja ja niihin liittyviä lahjoituksia kertyi 2021 
350 euroa. Toiminta-avustusta Pälkäneen kunnalta saatiin 3000 €. Toimintatuottoja saatiin myös 
vapaaehtoisista pääsymaksuista ja talkootyönä järjestetystä kahvilatoiminnasta.


