Toimintakertomus 2020
Yleistä
Muodonmuutoksia ry on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
tieteen, taiteen ja yleisön välistä vuoropuhelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää eri teemoihin liittyviä tapahtumakokonaisuuksia: luentoja, näyttelyjä,
työpajoja, leirejä ja muita tapahtumia. Yhdistyksellä oli vuokrattuna toimistotila
Mikkolan Pytingin yläkerrassa.
Pandemia ja sen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet myös
Muodonmuutoksia ry:n toimintaan.

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koronan takia s-postitse etänä 25.3.- 28.3.

Hallitus
Yhdistyksen toimintasuunnitelman toimeenpanosta vastaa hallitus, johon ovat kuuluneet
puheenjohtajana Tiina Poutanen sekä jäseninä Erkki Kaukonen, Jukka T. Lehtonen,
Heli Mäkinen, Outi Nummi (varapuheenjohtaja, jäsenvastaava), Pia Suhonen ja Seppo
Rinne (sihteeri, kirjanpitäjä). Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kaksi kertaa.

Jäsenistö ja yhteistyötahot
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 34 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Jäsenistöön on
pidetty yhteyttä jäsenkirjeiden välityksellä. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan myös
verkkosivuilla, jotka uudistettiin syksyllä 2020 (www.muodonmuutoksia.fi), ja
Facebookissa. Toimintakaudella 2020 Muodonmuutoksia ry:n yhteistyökumppaneita olivat
Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry, Pälkäneen kunta ja Aitoon koulutuskeskus.

Toiminta
Kohtaamo
1.9.2020 käynnistyi Leader-rahoitteinen Kohtaamo -esiselvityshanke. Hankkeen
tavoitteena on kehittää puitteita ja toimivia mallinnuksia tavoittavalle
kulttuuritoiminnalle. Visiomme on Kohtaamo, jossa taiteilijoiden, tieteen tekijöiden ja
yleisön vuorovaikutus mahdollistetaan. Hankkeessa testattavia työkaluja ovat
esimerkiksi residenssitoiminta ja kurssitoiminta. Hanke jatkui 28.2.2021 asti, ja sen osaaikaisina työntekijöinä työskentelivät Outi Nummi ja Tiina Poutanen.
Hanke vuokrasi kunnalta Museotie 3:sta asuin- ja työskentelytilat residenssiä varten.
Merja Tanhua, Helinä Hukkataival, Hans Viebrock ja Vili Nissinen vierailivat
residenssissä kukin viikon kerrallaan. Työpajoja järjestettiin kaksi: Oma kuva -työpaja
Aitoon koulutuskeskuksessa ja Pieni Painatuspaja Pimmeemmän kaupan illassa. Lisäksi
Pytingin yläkerran aulatila tyhjennettiin ja sen seinät maalattiin. Uudessa näyttelytilassa
järjestettiin yhdistyksen jäsentaiteilijoiden myyntinäyttely marraskuun lopusta (28.11.)
vuoden loppuun.

Yhdistys on ollut mukana Koneen Säätiön rahoittamassa Helsingin yliopiston
”Vieraspedot luonnossamme: vuorovaikutukset luontaisten lajien ja ihmisen kanssa”
-tutkimushankkeessa. Hanke alkoi vuonna 2020. Sen näyttelyosuus siirtyi koronan vuoksi
vuoteen 2022. Hanketta vetää FT, dosentti Sari Holopainen Helsingin yliopiston
kosteikkoekologian ryhmästä. Hankkeessa mukana olevat Mumun taiteilijat (Pekka
Järvilehto, Heli Mäkinen ja Tiina Poutanen) osallistuivat maastotöihin tutkijoiden kanssa
toukokuussa 2020.

Näyttelyt
RIHMASTOT
Toimintakauden teemana oli Rihmastot, joka on Elämän verkostot -trilogian
ensimmäinen osa. Näyttelyn keskiössä olivat elämää ylläpitävien organismien väliset
yhteydet, joista tiede tuottaa jatkuvasti uutta ja ajankohtaista tietoa.
Kesän Rihmastot-näyttelyyn osallistuivat Elina Salonen, Raija Jokinen, Heli Mäkinen,
Onnelliset ihmiset -ryhmä eli Tiina Poutanen ja Petri Pykäläinen, Juha Tyyskä, Tiina
Jaakkola, Merja Tanhua, Helinä Hukkataival, Hans Viebrock, Anu Nirkko ja Anja
Tyrväinen.
LUKUTAITO
Lukutaito -teema liittyi lukutaidon juhlavuoteen 2019 Pälkäneellä. Vuonna 2019 koottu
”Aikamatka lukutaitoon” -näyttely oli esillä Pälkäneen Tervapirtillä kesällä 2020.
Näyttelystä on valmistunut verkkoversio, jonka Tiina Poutanen kokosi ja taittoi. Verkkoversio on
nähtävissä nettisivuillamme https://issuu.com/muodonmuutoksia/docs/aikamatka

Leirit ja retket
LEIRIT
Elämän verkostot -teemaa on työstetty leireillä. Aitoon koulutuskeskuksen tiloissa
pidettiin kaksi Kerrostumat -leiriä, kesäleiri 21.-23.8. ja jatkoleiri 14.-15.11.
TIETEEN JA TAITEEN TYYSSIJA -RETKET
Teimme 7.3. retken Helsinkiin Kaapelitehtaaseen ja Didrichsenin museoon, joissa
tutustuimme Vivian Maierin ja Kuutti Lavosen näyttelyihin.

Varainhankinta
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Jäsenmaksuja kertyi 2019 320 euroa.
Toiminta-avustuksia saatiin Luopioisten Säästöpankkisäätiöltä 2 000 €, Pälkäneen
kunnalta 2 500 € sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1500 €. Mumu piti Pytinkikahvilaa
muutamana lauantaina, mistä kertyi tuloja 460,40 (netto).
Kohtaamo-hanke on vaikuttanut vuoden 2020 tulokseen, koska tuen maksatus tapahtuu
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

