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Puheenjohtajan palsta
Helmikuu on tullut, tulleet valkohanget, pakkasherra nurkissa jo
paukuttaa. Kaikki jotka elää, unestansa herää, suksin, kelkoin hangelle he kiiruhtaa!
Norja suksi jalkaan, joutukaa!
Kukapa se ensimmäisnä kiiruhtaa?
Muistuupa mieleeni vanha laululeikki Wilho Siukosen laulukirjasta
kouluajoilta, kun elämme juuri tuollaista helmikuuta nyt. Emme odottaneet tällaisia säitä tulevaksikaan
enää. Minun kouluaikoinani näistä
sai nauttia joka vuosi.
Yhdistyksissä yleisesti pidetään
vuosikokous alkuvuodesta. Siinä
summataan kirjallisena toimintakertomuksena edellisen vuoden
toiminnat ja numeroina rahaliikenne. Dokumentointi ja asiapapereiden arkistointi on seuroissa oleellinen toiminta ja erityisen tärkeää,
vaikkei se olekaan näkyvää toimintaa.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilipäätös vuodelta 2017 ja muutkin sääntöjen mää

räämät asiat. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Veijo Pietiläinen.
Kokouksen lopussa väki keskusteli
aktiivisesti seuran tulevista toiminnoista. Johtokunta sai arvokasta
tietoa ja mielipiteitä toteuttaessaan
toimintasuunnitelmaa kuluvalle
vuodelle.
Nuorisoseuran yleisiin kokouksiin
voi osallistua vaikkei ole seuran
jäsen. Kokouksessa myönnetään
yleensä läsnäolo- ja puheoikeus
tällaiselle henkilölle. Voi tulla, jos
haluaa tutustua seuran toimintaan
tai on jokin asia seuralle, ehdotus
tai aloite, jonka haluaa tuoda julki.
Ajankohtaisin toiminta Nysällä on
sen näyttämölle tuleva näytelmäesitys: Valokuvavarkaat, ensi-ilta jo
la 3.3. klo 18. Teatteriesitys yleisölle
on aina haastavaa toimintaa. Pitäisi
vaistota missä mennään ja johdattaa myös alueensa ihmiset löytämään ja tunnistamaan itsensä ja
suhteensa ympäröivään maailmaan
entistä oivaltavammin. Teatterin
pitää pyrkiä antamaan enemmän ja
parempaa kuin yleisö keskimäärin
osaa toivoakaan. Teatterin ei pidä

koskaan alistua pelkäksi palvelusten
tuottajaksi ja toiveiden toteuttajaksi. Sen tehtävä on inhimillisten ristiriitojen, epäkohtien ja epäoikeudenmukaisuuden vaatimien kysymysten tuominen ohjelmistossaan
julki teatterin keinoin.
Jotain uutta ja erilaista on luvassa
esityksen ja näyttämösovituksen
suhteen. Tervetuloa katsomaan,
miten vahvaa draamaa Valokuvavarkaiden esittäjät saavat aikaiseksi
Maria Telénin ohjauksessa.
Nähdään Nysällä!
Inkeri Ojanen, puheenjohtaja
Teatteri-iltamat Nysällä 14.4. klo 18
Ohjelmallinen teatterijuhla, jossa
palkitaan teatteriraadin mielestä
parhaita Jämsän seudun teattereissa
tehtyjä roolisuorituksia. Julkistetaan
vuoden teatteriteko. Palkitaan stipendein alle 18-vuotiaita harrastajanäyttelijöitä mm. Konseuksen stipendillä. Nähdään myös hölmöläisten tempauksia ja älynväläyksiä,
teattereiden välinen visailu sekä
lauluesityksiä.
Buffetti on auki!
Tervetuloa viettämään hauska
lauantai-ilta mukavan ohjelman
parissa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy!

SUOMI 100 – KYLÄ YHDESSÄ
Kuoreveden Ns. Nysä, Suinulan
Kyläyhdistys ja Kuoreveden Martat
kokosivat kuusihenkisen työryhmän
valmistelemaan kotimaamme merkkipäivän juhlaa 5.12.2017 nuorisoseurantalolle. Toimikunta kokoontui
syksyn aikana viisi kertaa rakentamaan tilaisuuden kulkua ja ehdottamaan ohjelmaa, musiikkia ja tarjoilua.
Toimikunnan ulkopuolista apuvoimaa tarvittiin ja saatiin Nysän Ukkokerhosta mm. lipputelineen saamiseksi neljälle lipulle. Tilaisuuteen
kutsuttiin kaikki Suinulan kylän koulupiirin asukkaat ja Ns. Nysän jäsenet. Pyysimme ilmoittautumista
tarjoilun takia etukäteen.
Juhlapaikka kello 17 alkaneeseen
tilaisuuteen näytti jo ulkoapäinkin
juhlatalolta ja ainutlaatuiselta. Suomen lippu oli valaistu juhlan ja seuraavan yön ajaksi, lisäksi oli pihassa
valoteoksia.
Seurantalon salia juhlistivat sinivalkoisin kattauksin pöydät, jotka täyttyivät yli satapäisen väen saapuessa
paikoilleen. Suomen lippu sekä Sotaveteraanien, Sotainvalidien ja Ns.
Nysän liput olivat valmiina telineissä
juhlistamassa tilaisuutta.
Juhlan juontajana toimi Kari Moisio
Hämeen kansallispuvussa. Tervetulopuheen piti Ns. Nysän puheenjohtaja Inkeri Ojanen. Väinö Korsu lau-

loi, säestäjänään Saila Korhonen,
laulut ”Äänisen aallot”, ”Veteraanin
iltahuuto” ja ”Ilta Skanssissa”.
Nysän Ilmaisutaidon kerho esitti
kuvaelman Sotakesä 44, joka kertoi
10-vuotiaan tytön elämästä maalaistalossa Keski-Suomessa, kun
perheen isä oli sodassa. Teksti on
äskettäin edesmenneen Anna-Liisa
Alangon samanimisestä teoksesta
ja sen ohjasi Nysän Näyttämölle
Inkeri Ojanen.
”Kuoreveden laulun” ja ”Mun sydämeni tänne jää” esitti tunteella
sopraano Maria Svan säestäjänään
Saila Korhonen. Jämsäläisen runoilijan Eero Virtasen runon ”Rajallinen
aika” lausui Erkki Kolehmainen.
Buffet-tarjoilun suunnittelu, valmistus ja tarjoilu toteutui kaikkien
kolmen järjestävän seuran naisten
osaavissa käsissä. Kahvin keralla
tarjottiin sinivalkoleivokset.

Tarjoilun jälkeen julkistettiin huomionosoitus: Nysän puheenjohtajalle Inkeri Ojaselle oman seuran
toimesta haettu ja Jämsän kaupungin 27.11.2017 myöntämä Jämsämitali.
Juhlapuheen teemana oli ”Suomi
100 vuotta Suinulan silmin” ja sen
piti sotilasmestari Tero Ala-Ajos
teknisenä avustajanaan Kari Moisio.
Kylän historiaa sanoin ja kuvin, paikoista ja ihmisistä kerrottiin mielenkiintoisella tavalla. Taustalla
näytettiin vanhaa elokuvaa, jossa
nuoret sotilaat marssivat riveissä.
Sopraano Maria Svan esitti yksinlauluna vaikuttavasti ”Finlandian”.
Kauniiksi lopuksi nousimme laulamaan sydämestämme ”Maammelaulun” yhdessä.
Teksti: Inkeri Ojanen

Salintäydeltä juhlavieraita
Kuva: Veijo Pietiläinen

Kalkkareitten kulttuurikeikka
7.–8.4.2018 Jokioisissa
Ennakkolajit on lähetettävä 20.3.
mennessä:
– kirjoitelma, aiheena ”Rautatie” ja
”Elonkierto”, enint. 400 ja väh. 50
sanaa, sarjat: alle ja yli 12-v.
– kuvaamataito aineena ”Rautatie”
ja ”Elonkierto”, minimikoko A4, tekotapa vapaa, sarjat: alle kouluikäiset, 7–9-v., 10–12-v., 13–16-v. ja
yli 16-v.
– valokuvaus, aiheet kuten edellä,
sarjat alle ja yli 12-v.

Kaikki työt arvioidaan. Jos innostut
tekemään edellä mainittuja teoksia,
tuo ne Nysälle henkilötiedoin.
Ota yhteyttä Inkeri Ojaseen puh.
050 570 6986 tai
inkeri.ojanen@gmail.com
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