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”Kun sataa vettä lumeen ja 
yhtäkkiä aurinko pilkistää 
pilvipeitteen raosta kuin lepäävä kaunotar, ensimmäinen mitä 
ajattelen on kevät. 
    Olen koko ikäni odottanut sitä. Olin vasta saanut 
ajokortin, yritin pitää ooppelia tiellä jyrkässä alamäessä ja 
tammikuun pakkasauringon tehdessä sivuilleen kaksi 
pienempää kumppania ajattelin että seuraavan mäen takaa 
tulee kevät. 
    Sitä tietää olosuhteet, mutta jossain mielen pohjalla on 
tunne, sen pitäisi tulla nyt. Nyt. Harhakäsitys, mutta jostain 
sekin tulee, ehkä varhainen kevät vaaniskelee aivojen 
rakenteeseen upotettuna kun sukupolvi toisensa jälkeen 
harhautuu luoteeseen, yhä pimeämpään maahan. Olen Tsingis 
Khanin jälkeläinen. 
    Lapsena laskin pulkalla sulaan ja päätin että jos pulkka 
luistaa vielä vähän pidemmälle järven selälle tulee kesä, 
vuodenaika vaihtuu yhdessä tuoksuvassa humahduksessa, 
mahla nousee puihin, kukat puskevat lumen alta avaamaan 
terälehtensä ja vihreä kasvaa metrin minuutissa, vesi vaihtaa 
olomuotoa ja kelluu ylläni valtaisina höyryävinä kumpupilvinä. 
Ylärinteestä huudettiin jarruta, hyppää ennen rantaa.
    Korjailen tekstiä runokokoelmaan, mietin työnteon 
määritelmää ja kielen luonnetta, suomenkielen yksinäistä äiti 
-sanaa, kun kaikki sitä alueellisesti ympäröivät mamit, momit 
ja mammat kuulostavat vauvan jokellukselta, onko äiti huuto?

mies puhuu farsia bussissa, vaihtaa suomeen, kevät, kevät, se on jo joo 
– käsi haroo ilmaa, vihreä, tosilause muuttuu läpikuultavaksi, 
täynnä näkymättömiä maneetteja virta liikahtelee, hakee väylää, me 
voimme melkein aistia sen mitä emme pysty. Jatkan keskustelua 
yksinpuheluna, ei pelkkä työn hiki, kovankin onnen voittava 
ahkeruus, etruskeille, niin sanotaan, sininen oli vihreän sävy, sitä se 
on, kun vuosien työn jälkeen kaikki on turhaa ja silti jatkaa, on tullut 
tekemäkseen ja voi sanoa, tuhat vuotta, eikä tullut valmista ei tule. 
Ensimmäisenä päivänä, se voi olla iltayö, sitä osaa ja lopun 
elämäänsä metsästää hetkeä, vihreä on aina hiukan eri, dinosaurien 
väri, hiukkasten valo ja mielen kuva. Talous on taikauskoa, että me 
keksimme vaihdon välineen, vihreä, se kykenee liikkumaan ajassa ja 
tilassa, on täysin epätodellinen, kultakanta, alkuaine, kuviteltu yhteys 
kun rumpu heijastaa keston ajan halki, kiviladelman väleihin jää 
ilmataskuja, kaikupohja”

Tiina Poutanen, Muodonmuutoksia ry:n puheenjohtaja
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Pälkäneen lukutaito-
vuosi / Tieto lisää turvaa 
-hanke. Tapahtumia:

”Lukutaito ja sivistys” 
kirjailija, filosofi Eero Ojasen 
luento la 26.1. klo 14.00 
Pälkäneen yhteiskoulun 
auditorio, Koulutie 13. 

Yövieraat-teatteri esittää 
Mikkolan Navetalla kaksi 
Juha Hurmeen ohjaamaa ja 
dramatisoimaa pienoisnäy-
telmää: Sanamyrsky  (Juha 
Hurme) ja Pirttipohjalaiset 
(Maiju Lassila) sunnuntaina 
3.2.  klo 15.00. Liput 15/20 
euroa. (jäseniltä 15 €) . 
Keskitie 5, Luopioinen 

”Sinun lävitsesi maailma” 
-runoja rakkaudesta 1949 – 
2010 Lassi Nummen 
rakkausrunoja Ilari Nummen 
tulkitsemana Mikkolan Nave-
talla la 9.2. klo 18.00. Ennen 
esitystä rakkausrunopaja 
kaiken ikäisille. Keskitie 5, 
Luopioinen. 

Lukusarjoja Prof Leena 
Kirstinän luento la 23.2. klo 
14.00 Koulutie 13. Pälkäne. 

”Lukeminen ja 
aivotutkimus” 
PsT Soila Kuuluvainen 
luennoi Pälkäneen 
yhteiskoulun auditoriossa 
Koulutie 13, lauantaina 23.3. 
klo 14.00. 
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Klorofylli -jatkoleiri 
Kokoonnuimme joulukuun alussa 8.-9.12. mainiolla porukalla 
nauttimaan yhdessäolosta kunnan rantasaunalle Vohlisaareen. 
Ohjelmassa oli mukavaa jutustelua, ruokailua, saunomista 
(avantouinteineen) ja pohdintaa siitä miten toisto esiintyy 
erona. Nettisivuillamme Tiina Poutasen alustus ja 
tehtävänanto + lisää leirikuvia osiossa leirit 
https://muodonmuutoksia.wordpress.com/tyopajat-2/

Yövieraat-teatteri 
Sunnuntaina 9.12. osa leirin osanottajista pääsi katsomaan 
Mikkolan Navetalla Juha Hurmeen dramatisoimat ja ohjaamat 
Volter Kilven teksteihin perustuvat pienoisnäytelmät – 
Pukkila ja Kaaskerin Lundström. Rooleissa Tomi Alatalo, Toni 
Harjajärvi ja Juha Hurme. Tilaisuus liittyi Pälkäneen 
kulttuuripalveluiden  ja Muodonmuutoksia ry:n 
lukutaitohankkeeseen (ks. hankkeeseen liittyvät muut 
tapahtumat marginaalista). Esitykset olivat loistavaa 
verbaalista tykitystä, ja tunnelma innostunut täyteen 
pakatussa katsomossa. Lippuja jonotettiin ulos asti: 

�2

… tapahtumat jatkuvat 

Lukulauantait. Ääneenluku 
pop up -tempauksia Kukkian 
kylissä.  

Lukutaitoteemaa käsittelevä 
näyttely 29.6. – 28.9.2019 
Mikkolan Navettakalleriassa 
Näyttelyyn liittyy työpajoja 
sekä runo- ja musiikkitapah-
tumia. Sisältötuotanto: Outi 
Nummi ja Tiina Poutanen. 
Samaan aikaan Mikkolan 
jyvämakasiinissa yhdistyksen  
Klorofyllinäyttely, johon 
liittyvä tilaan sovitettu 
kuunnelma lehtivihreästä on 
myös osa lukutaitovuoden / 
Tieto lisää turvaa -hankkeen 
ohjelmistoa. 

Lukutaidon yö lauantaina 
31.8. Mikkolan Navetalla.  

Seuraa toimintaamme 

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!

Seuraa toimintaamme facesta tai 
nettisivuiltamme, joita 
päivitetään säännöllisesti.

muodonmuutoksia.wordpress.com

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