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Muodonmuutoksia ry    
Toimintakertomus toimintakaudelta 2013 
 
 
Hallituksen esitys vuosikokoukselle 30.3.2014 
 
 
Yleistä 
 
Toimintakaudella 2013 jatkui yhdistyksen moniosainen Totuuden kaleidoskooppi -
tapahtumakokonaisuus. Monialainen totuusaiheinen luentosarja keräsi runsaasti yleisöä Luopioisiin 
Mikkolan Navetalle. Yhdistyksen kesäleiri kokosi jäsenistöä ja taiteen ja tieteen tekijöitä Aitoon 
koulutuskeskukseen 12.-14.7.2013. Lisäksi järjestettiin kaksi jatkoleiriä, joissa valmisteltiin kesän 
2014 näyttelyä. Jäsenistöä kutsuttiin tänäkin vuonna mielenkiintoisille retkille tieteen ja taiteen 
tekemisen tyyssijoihin. Pitkään käytöstä poissa olleet kotisivut saatiin taas avattua, nyt osoitteessa 
http://muodonmuutoksia.wordpress.com/ 
 
 
Yhdistys 
 
Muodonmuutoksia ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.3.2013 Mikkolan Navetalla. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Ukkonen. Varapuheenjohtajaksi ja 
toiminnanjohtajaksi valittiin Outi Nummi, sihteeriksi Piia Salmi ja rahastonhoitajaksi Seppo 
Rinne. Hallituksen muita varsinaisia jäseniä ovat Erkki Kaukonen, Jukka T. Lehtonen, Päivi 
Loukamo, Heli Mäkinen, Ilari Nummi ja Tiina Poutanen. Yhdistyksen nimenkirjoittajina 
toimivat puheenjohtaja, varapuheenhohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.  
 
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kuusi kertaa. Kokouksista viisi oli 
sähköpostikokouksia. Hallituksessa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jossa kullakin jäsenellä 
on oma vastuualueensa, josta raportoitiin hallituksen kokousten yhteydessä. Tämä paransi 
huomattavasti informaation kulkua ja lisäsi keskustelua hallituksessa, jonka jäsenet asuvat eri 
paikkakunnilla. Facebookissa kokeiltiin Muodonmuutoksia teemaverstas -ryhmää järjestelyjen 
tukena ja hyödyllisen tiedon tallennuspaikkana. 
 
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 66 jäsentä, näistä kolme uutta. Vuoden aikana yhdistyksestä 
erosi yksi jäsen. Toimintakauden aikana lähetettiin kaksi jäsenkirjettä ja kymmenisen muuta 
viestiä, kuten tietoja kesäleiristä ja muista tapaamisista, Tieteen ja taiteen tyyssijoista sekä 
mielenkiintoisista näyttelyistä ja muista tapahtumista. Yhdistyksen Facebook-sivuja on 
päivitetty ajankohtaisilla tapahtumilla. Yhdistyksellä oli vuoden 2013 lopussa 145 FB-
tykkääjää.  
 
 
Tapahtumat ja näyttelyt 
 
Totuuden kaleidoskooppi -luentosarja 
 
Luentosarja järjestettiin keväällä ja syksyllä Mikkolan Navetalla Luopioisissa yhteistyössä 
Valkeakoski-opiston kanssa. Kesän luento oli osa leiriohjelmaa, mutta avoin kaikille 
kiinnostuneille. Kaikki luennot olivat osallistujille maksuttomia. 
 
20.4.2013 Historiallinen totuus, F T Pertti Haapala, professori, Tampereen yliopisto  
27.4.2013 Teologian totuus, T T Outi L ehtipuu, dosentti, Helsingin yliopisto  
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18.5.2013 Tunteiden totuus, L L Suvi Laukkanen, erikoislääkäri, psykoterapeutti  
12.7.2013 Pimeydestä totuuteen, F T Syksy Räsänen, teoreettisen fysiikan dosentti, 
yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto  
31.8.2013, Tieteen totuudet haastettuna mediassa ja internetissä, Y T T E rkki K arvonen, 
professori, tiedeviestinnän maisteriohjelman vetäjä, Oulun yliopisto  
14.9.2013 Totuuksia talouskasvusta, K T T T imo Järvensivu, tutkija, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu  
 
 
Totuuden kaleidoskooppi -kesäleiri ja jatkoleirit 
 
Kesäleirillä 12. 14. heinäkuuta 2013 oli mukana taiteilijoita, tieteentekijöitä ja 
Muodonmuutoksia ry:n jäseniä. Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat saivat teoksiinsa impulsseja 
tieteen parissa työskenteleviltä ihmisiltä. Leirin ohjelma käynnistyi teoreettisen fysiikan 
dosentin Syksy Räsäsen (HY) luennolla, jonka aiheena oli tieteen totuus. Työpajojen 
tukikohtana ja majoittumispaikkana oli Aitoon koulutuskeskus. Pekko Koskinen veti Totuuden 
työmaa -pajan, jossa keskustelun aiheena oli totuuden kokemus ja sen syntyprosessi. Jukka T . 
L ehtosen piti demonstraation tilastotieteellisen tulkinnan häilyvyydestä. Aika vierähti 
mukavan yhdessäolon ja omien ryhmätehtävien parissa. Päätöspäivänä leiri huipentui tehtävien 
purkuun ja ryhmien esityksiin. 
 
Kesäleirin jälkeen näyttelyä on suunniteltu useilla jatkoleireillä ja tapaamisissa. 
 
 
Näyttelyt 
 
Kesällä 2013 Muodonmuutoksia ry:llä ei ollut omia näyttelyitä, mutta yhdistyksen näyttelytilat 
jyvämakasiini ja luhtiaitat vuokrattiin Luopioisten taidekesän taiteilijoiden käyttöön. 
 
Jyvämakasiinissa  
4.6. 29.6.2013 Jari Antila ja Tapio Holopainen: Taidesatoa 
3.7. 10.8. Juha Allan Ekholm, Maikki Kantola ja Hans Viebrock: Arjen huoneet  kesäsirkus 
Luhtiaitoissa 
3.7. 31.7. Marjo Wassman: Lähellä metsää ja liikkuvaa vettä & Raili Rannikko: Katson 
maalaismaisemaa 
3.8. 31.8. Tiina Poutanen: Mammuttiaro ja muut jääkauden jälkeläiset 
 
 
Muu toiminta  
 
Tieteen ja taiteen tyyssijat  
 
Tieteen ja taiteen tyyssijat suuntasivat 1.3.2013 Kiasman Tosi kyseessä -näyttelyyn, jonka 
lähtökohtana oli dokumentti kuvataiteessa. Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaava 

-työpajan. Tavoitteena oli 
kehitellä mielikuva-työkaluja, joiden avulla taidenäyttelyistä voi saada irti uusia merkitystasoja 
ja kokemuksia. 
 
Koskinen kertoi aluksi työskentelyn periaatteista ja lähetti sitten osallistujat erilaisilla 
kuvitteellisilla linssi-työkaluilla varustettuina näyttelytilaan. Koskisen ohjaamien harjoitteiden 
lisäksi osallistujat saivat myös itse kehitellä työkaluja näyttelytilassa olemiseen. Näyttelytilaa ja 
teoksia lähestyttiin esimerkiksi heijastuksien linssin, muotojen linssin, toiston linssin sekä 
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läheltä ja kaukaa -linssien kautta. Työpajaan osallistui n. 12 henkeä. Työpajan jälkeen 
innostuneet osallistujat jäivät jakamaan ajatuksiaan Kiasman kahvioon. 
 
Yhdistys järjesti 29.9.2013 Tieteen ja taiteen tyyssija -retken Harakansaaren luontokeskukseen, 
Taiteilijataloon sekä Kasematti -galleriaan. Retken aluksi osallistuimme biologi-
luontokasvattaja Milla Tuormaan opastamalle luontokierrokselle, jonka jälkeen vierailimme 
Kasematin näyttelyssä. Lopuksi Kari Yli-Annala esitteli taiteilijatalon tiloja ja vierailimme 
yhdessä ateljeista. Kari kertoi myös talon toiminnasta sekä Nomadisesta Akatemiasta. Retken 
päätteeksi yhdistyksen jäsenet jäivät keskustelemaan tulevasta Totuuden kaleidoskooppi -
näyttelystä. Retkelle osallistui seitsemän henkilöä. 
 
Tieteen ja taiteen tyyssijat suuntasi Suomenlinnan Galleria Augustaan lauantaina 8.2. tutustumaan 
Odotustila -näyttelyyn. Näyttely oli osa Paikannuksia-yhteisötaideprojektia, jonka kaksi 
kuvataiteilijaa, H eli Mäkinen ja T ellervo V iitaniemi ohjasivat Espoon ja Siuntion alaikäisiä 
turvapaikanhakijoita majoittavissa ryhmäkodeissa syksyllä 2013. 
 
 
Yhteistyö 
 
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Muodonmuutoksia ry liittyi Kulttuuriyhdistys Mikkolan 
Navetta ry:n yhteisöjäseneksi. 
 
Vapaa kulttuurituotantopaja Paku  tiede/taidetoimintaa maaseudulle 
 
Vapaa kulttuurituotantopaja Paku on yhdistyspohjainen työryhmä ja toimintamalli, jonka 
tarkoituksena on tuottaa laadukasta kulttuuritoimintaa erityisesti maaseudun asukkaille, taidetta 
ja tiedettä yhdistellen. 
 
Hallinnoiva taho on Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry. Heinäkuuhun 2013 asti Paku oli 
osa valtakunnallista Kuulto-hanketta, jossa kehitettiin tapoja tuoda kulttuuripalveluita tasa-
arvoisemmin ihmisten ulottuville. Vuonna 2013 rahoitusta saatiin lisäksi 
yhteistyökumppaneilta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä Paku Pirkanmaa -hankkeeseen. 
 
Moniammatillisen Paku-työryhmän jäsenet ovat Taija Ahonen, Päivi Loukamo, Outi Nummi ja Piia 
Salmi. Paku toimii välittäjänä taiteilijoiden/tieteentekijöiden ja kumppanien/loppukäyttäjien välillä. 
Työryhmäläiset luovat myös itse tarjontaa yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.  
 
 
Varainhankinta 
 

toiminta-avustusta 500 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot ja menot liittyivät pääosin 
Totuuden kaleidoskooppi -
tilikauden päät  
 
 
 


