
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

NYSÄN UUTISET 
 
 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n 
tiedotuslehti N:o 3/2020      
 
Puheenjohtajan palsta 
Tervehdys tämän lehden lukijoille! 
Olemme eläneet erilaisen kesän ja 
selvinneet siitä odottaen syksyä. 
”Syksyllä on kaikki toisin” on vanha 
sanonta! Näyttääkö siltä? Ei ennus-
teiden mukaan. Ohjeet ja linjaukset 
seuratoimintaankin on annettu elo-
kuussa, siis poikkeustilanne jatkuu. 
 
Viranomaisohjeen mukaan viimei-
simmissä ohjeissa suojaamiseksi: 
käsienpesu ja turvavälit huomioita-
va. Pienempiä tapahtumia, kuten 
kokouksia ja koulutusta, voi järjes-
tää (50 hengen). Sallitaan 500 hen-
gen kokoontuminen turvavälein ja 
käsidesisuojauksella. Maskin käyt-
töä suositellaan matkustettaessa ja 
ruuhkissa. 
 
Tapahtumiin tai harrastuksiin ei 
tule osallistua, jos on lieviäkin hen-
gitysoireita. 
 
Nuorisoseurassa seuraamme tiiviisti 
uutisointia poikkeustilanteesta. 
Olemmehan jo puoli vuotta jännit-
täneet, koska pääsemme tarjoa- 
 

 
 
 
 
 
 
 
maan harrastustoimintaa ja teatte-
riesityksiämme.  
 
Ollaan siinä vaiheessa, että kevääksi 
aiottu ensi-ilta Arto Paasilinnan 
näytelmästä ”Suloinen Myrkynkeit-
täjä” otetaan uudestaan harjoitus-
ten alle ja saisi ensi-iltansa loka-
kuussa. 
 
Nuorisoseurajärjestömme täyttää 
ensi vuonna 140-vuotta. Teemana 
on ”Nuorisoseurojen tunnettavuu-
den lisääminen”. Valtakunnallisesti 
ja myös paikallis- ja maakuntatasol-
la. 
 
Juhlavuodelle tehdään myös logo 
viestinnällisenä materiaalina. Juhla-
vuosi tuleekin sisältämään helposti 
toteuttavia paikallistempauksia 
sekä valtakunnallisia, isompia ko-
konaisuuksia. Nuorisoseurakokous 
on lokakuussa 2021. 
 
Nuorisoseuraterveisin Inkeri Ojanen 
 
 
 



Seurantalopäivää vietetään Nysällä 
sunnuntaina 13.9.2020 klo 12–15 
Parinteistä seuratalopäivää viete-
tään syyskuun toisena viikonloppu-
na. 
Nysällä ovet ovat auki sunnuntaina 
13.9. klo 12–15. Tervetuloa tutus-
tumaan toimitaloomme osoitteessa 
Kuorevedentie 921. 
Kerromme teille toiminnastamme ja 
siitä miten tällaisena poikkeusaikana 
toimitaan seurassamme. 
Tarjoamme päiväkahvit pullan kera.  
Tervetuloa! 
 
Tervetuloa alueelliseen seura-
tapaamiseen Kuoreveden Nuoriso-
seura Nysän talolle maanantaina 
28.9. klo 18–20 (Kuorevedentie 921, 
35630 Kuorevesi 
 
Aluetapaamisessa on tarkoitus: 
– tutustua muihin alueen nuoriso-
seuroihin ja nuorisoseuratoimijoihin  
– saada ajankohtaista tietoa kaikkia 
koskevista nuorisoseura-asioista 
– saada lisätietoa, koulutusta ja pe-
rehdytystä 
– erityisesti keskitymme tällä kertaa 
koronatilanteen vaikutuksiin ja toi-
minnan uudelleen käynnistämiseen. 
 
Tervetuloa! Kahvitkin juodaan tilai-
suudessa. 
 
 

Bingo-toiminta  
Emme aloita Bingoiltoja 3.9.20. 
Ilmoitamme asiasta lehdissä sitten, 
kun koronatilanne rauhoittuu.  
 
Työväenopiston tuolijumppa 
Nuorisoseura Nysän talolla  
(Kuorevedentie 921, 35630 Kuore-
vesi) 
Opettaja: Kerttu Korpi 
Syyslukukausi: 7.9.–23.11.2020  
(Oppitunteja: 11) 
Kevätlukukausi: 11.1.–12.4.2021 
(Oppitunteja: 12) 
Päivä ja kello: ma 10.00–10.45   
Ilmoittautuminen Jämsän työväen-
opistolle. 
 
Nysän oma jumppa 
Jatkuu tuolijumpan jälkeen alkaen 
maanantaina 7.9. klo 11. 
 
Emppiksen tuolijumppa 
Emppis pitää syyskauden tuolijum-
pan Nysällä keskiviikkoisin 2.9. alka-
en klo 13.30–14.15.  
Ohjaaja: Tommi Kuronen 
 
Nysän näyttämöllä syksyllä 2020  
”Suloinen Myrkynkeittäjä” 
Näytelmän ovat Arto Paasilinnan 
teoksen pohjalta dramatisoineet 
Lumikki Väinämö ja Juhani Kouki. 
Ohjauksesta vastaa Maria Telén. 
 

”Linnea Ravaska viettää kaunista 
kesäpäivää mökillään Siuntiossa, 
kunnes päivän pilaa Linnean suku-
laispoika Kauko. Kauko on tullut 
perimään kavereidensa, Peran ja 
Maikin kanssa Linnean eläkettä ja 
pakottavat Linnean allekirjoitta-
maan testamentin, jonka mukaan 
Kauko perisi kaiken Linnean omai-
suuden. 
”Minähän varustaudun kuten Suo-
men sotilaat sotaan”, tuumaa 
everstinna Linnea Ravaska paetes-
saan sukulaispoikansa terroria. Lin-
nea matkustaa Helsinkiin vanhan 
rakastajansa luokse ja pyrkii saa-
maan rauhan maan päälle. Linnean 
hyvät aikomukset menevät kuiten-
kin mönkään ja vahingossa käykin 
niin, että näytelmässä itketään hau-
tajaisissa, juhlitaan laivalla ja viete-
tään häitä. Suloinen myrkynkeittäjä 
on täynnä mustaa huumoria ja vä-
rikkäitä henkilöhahmoja.” 
 
Ensi-ilta: su 11.10. klo 15 
Muut esitykset: 
14.10. klo 18 
16.10. klo 18 
18.10. klo 15 
21.10. klo 18 
23.10. klo 18 
24.10. klo 15 
25.10. klo 15 
28.10. klo 18 
30.10. klo 18 

Liput: 15 € sis. väliaikakahvin 
Lipunmyynti vain ennakkovarauksin 
puh. 044 536 9338. 
 
Tervetuloa! 
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry 
 
TULE MUKAAN! 
Nuorisoseurassa pääset tekemään 
monenlaista. Sinulla on useita eri-
laisia mahdollisuuksia tulla mu-
kaan! Tule mukaan harrastamaan, 
ohjaamaan, kouluttautumaan ja 
vaikuttamaan. Voit tehdä myös 
vapaaehtoistyötä tai tukea toimin-
taa! 
Nuorisoseurassa henkilöjäsenet 
ovat paikallisten nuorisoseurojen 
jäseniä ja sen kautta kuuluvat nuo-
risoseurajärjestöön. Jäsenenä voi 
olla syntymästään, vaikka koko 
elämänsä ajan. Harrastusmahdolli-
suuksia on niin lapsille, nuorille, 
aikuisille kuin senioreillekin. 
Luottamushenkilöt johtavat yhdis-
tysten toimintaa ja päättävät sen 
asioista. 
Vapaaehtoiset ovat nuorisoseura-
toiminnan sydän, ilman heitä ei olisi 
nuorisoseuratoimintaa! 
Nuorisoseuroissa toimii vapaaeh-
toisia kaikilla järjestön tasoilla hyvin 
erilaisissa tehtävissä. 
Osallistua voi yhteiseen toimin-
tamme sillä panoksella, joka sinulle 
sopii! 



Ota yhteyttä lähinuorisoseuraasi, 
siitä voi alkaa mielenkiintoinen ja 
antoisa elämänvaihe! 

 
Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin  
veljekset näytelmän näyttelijät ja avus-
tajat vuonna 2017 Nysän näyttämöllä 

 
Iso Paha Susi näytelmän näyttelijät 
kesällä 2018 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nysän Uutiset: Toimittajat 
Inkeri Ojanen ja Irja Rämö 
Nysän nettisivut: www.nysa.fi 
Nysän sähköposti: nysa.ry@phpoint.fi 


