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Puheenjohtajan palsta

Olin aiemmin päivällä Luopioisten työhuoneellani kaivertanut tätä, Pirkko Ukkosen ja Kristiina 
Mannermaan Jääkauden jälkeläiset – Suomen lintujen ja nisäkkäiden varhainen historia -kirjan 
kuvituksista alkunsa saanutta, mutta yhä mieltäni vaivaavaa teosaihiota.    – Tiina Poutanen – 

Kohtaaminen Luopioisten ja Sahalahden välisellä tiellä 

Jouduin pysähtymään tähtisen pellon laitaan toipumaan laumasta jotain. Näin jo kauempaa auton 
pitkillä valoilla, että jotain mustaa ja etenevää menee tien yli eikä se lopu ihan heti. Oli pakastunut 
sadekelin jälkeen ja auto liukui eteenpäin kuin mitään jarruja ei olisikaan. Painoin jarrua silti, ja olin 
melko varma, että auto pysähtyy ajoissa tai ainakin vauhti hidastuu niin, että koko lauma pääsee 
tien yli, varasuunnitelma oli ajaa matalalta näyttävään ojaan.   

Auto pysähtyi aikanaan ja koko eläinmassa meni jo mustana varjona mustalla pellolla, jonka erotti 
taivaasta tähtien puutteesta. Villisikoja, ne etenivät toisin kuin loikkivat kauriit ja pysyttelivät tiiviinä 
joukkona melkein kuin olisivat yhtä liikkuvaa massaa. Oli kovin pimeää, lumet oli melkein sulaneet 
ja kuuta vain sirppi pilvipyörteessä. Tähdetkään eivät laajalti valaisseet. 



Residenssitoiminnasta  
Tervetuloa MuMun residenssiin. Residenssiaiko-
ja voi hakea viikon tai kahden viikon jaksoina. 
Asuminen ja työskentely on ilmaista, mutta edel-
lyttää taiteilijalta / tieteentekijältä jonkin tapahtu-
man (työpajan, luennon tms.) järjestämisen. 
Tammikuun lopulla residenssissä työskennellyt 
saksalainen kuvataiteilija Susanne Mueller Baji 
järjesti Pälkäneen koululaisille t-paita -työpajan. 
Residenssin varaukset ja lisätiedot Tiina 
Poutaselta horus(at)sci.fi   

• MuMun vuosikokous 25.3. klo 13.00. 
Mikkolan luentosalissa - mahdollisuus 
osallistua myös etänä. TERVETULOA! 

• Kirjailija, kääntäjä Tapio Koivukari luennoi 
25.3. klo 14.00 Mikkolan luentosalissa 
Kielestä, mielestä ja kääntämisestä. Luento 
liittyy kesän -23 näyttelyyn ”Mielenkuvia”.  

• Kirjakahvilan vieraana kirjailija ja kuvittaja 
Harri István Mäki 15.4. klo 14.00 Mikkolan 
Navetan luentosalissa. 

• Kevään toisessa kirjakahvilassa 
haastateltavana runoilija, käsikirjoittaja 
Solina Riekkola 13.5. klo 14.00 

• MuMun näyttelytoiminnan teemana on 
vuodesta 2020 ollut ”Elämän verkostot”. 
Kesällä 2023 on vuorossa trilogian 
päätösosa, kielen ja mielen verkostot 
otsikolla ”Mielenkuvia”. 

• Tulossa lisääkin luentoja ja kirjakahviloita. 
Seuraa nettisivujamme: muodonmuutoksia.fi 

• Pirkko Ukkosen muistoseminaari 
lauantaina 23.9. klo 14.00.  Seminaarissa 
esiintyvät Pirkon ystävät ja kollegat 
Helsingin yliopistosta ja Museovirastosta: 
Seija Kultti, Kristiina Mannermaa, Sirkka-
Liisa Seppälä ja Suvi Viranta 

Tulevia tapahtumia  

Pirkko Ukkonen 1955 – 2023 

Muodonmuutoksia ry:n pitkäaikainen puheen-
johtaja, Helsingin yliopiston paleobiologian 
dosentti ja faunahistorioitsija Pirkko Ukkonen 
kuoli 68-vuotiaana 3. helmikuuta 2023 
Peijaksen sairaalassa pitkän sairauden 
uuvuttamana. Hän oli syntynyt 8. tammikuuta 
1955 Vaajakoskella. 

Ylioppilaaksi tulon jälkeen Ukkonen hakeutui 
Turun kieli-instituuttiin ja työskenteli vuosia 
kielten parissa. Lopulta hän toteutti unelmansa 
luonnontieteiden opiskelusta ja aloitti biologian 
opinnot Helsingin yliopistossa. Hänen 
elämäntyöksi muodostui Suomen nisäkkäiden 
varhaisen historian selvittäminen. Väitöskir-
jaansa varten hän mm. ajoitti kaikki Suomen 
jääkautiset hammas- ja luulöydöt. Hänellä oli 
keskeinen merkitys Suomen arkeologisen 
osteologian eli luututkimuksen kehittäjänä. 

Pirkko toi ansiokkaasti tiedettä esille yleisölle 
sekä museonäyttelyissä että erilaisissa 
taideprojekteissa. Luopioislaiset muistanevat 
hänet parhaiten ”Kuusi kuvaa Luopioisista” 
sekä ”Maisema meissä” -luennoista, -retkistä 
ja -työpajoista. Pirkon viimeiseksi mittavaksi 
työksi jäi yhdessä Kristiina Mannermaan 
kanssa kirjoitettu kirja Jääkauden jälkeläiset, 
jonka kuvituksen on tehnyt MuMun pj., 
taiteilija, kirjailija Tiina Poutanen. 
Pirkkoa jäi kaipaamaan laaja ystäväpiiri sekä 
sisarukset lapsineen ja lapsenlapsineen.  

Pirkon muistokirjoitus kokonaisuudessaan 
Helsingin Sanomissa: 

https://www.hs.fi/muistot/
art-2000009412394.html 

Kuvataide- ja käsityökoulun opettaja Kirsi 
Tahkola ja Susanne Mueller Baji (oikealla)
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