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Puheenjohtajan palsta 
Olen Satu Nieminen, Nysän uusi pu-
heenjohtaja. Pienestä asti olen ollut 
teatteripiireissä mukana, joten teatteri 
ja kulttuuri ovat lähellä sydäntä. 
 
Ensi kosketuksen Nuorisoseura Nysän 
toimintaan sain vuonna 2017, kun olin 
mukana kesäteatterissa ”Impi, Auvo ja 
lemmentyrskyt”. Näytteleminen on 
mukavaa touhua rennossa porukassa 
sekä vastapainoa kiireiselle perhear-
jelle, kun kotona häärää kolme pientä 
lasta ja mies. 
 
Toivotan teidät kaikki lämpimästi ter-
vetulleeksi Kuoreveden Nuorisoseura 
Nysän toimintaan mukaan. Valitetta-
vasti korona ei meinaa hellittää otet-
taan ja suurin osa nuorisoseuran toi-
minnasta on tauolla. 
 
Ilmaisutaidon kerho pyörii, mikä on 
hieno asia. Erilaisia tapahtumia järjes-
tetään tilanteen niin salliessa. 
 
Eletään päivä kerrallaan ja seurataan 
tilannetta. Toivotaan, että kevään ai-
kana saataisiin bingo pyörimään ja ke-
sällä päästäisiin nauttimaan koko per-
heen teatterielämyksestä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näytelmäksi valittiin ”Maukka, Väykkä 
ja suuri seikkailu”.  
 
Lisäksi nuorisoseurat viettävät 140-
vuotisjuhlavuotta tänä vuonna.  
Kakkukahvit juodaan Nysälläkin 24.6.  
klo 14. Olkaahan kuulolla ja tervetuloa 
kakkukahville!  
 
Satu Nieminen 

 
Nysän johtokunta 2021  
Pekka Rämö, varapuheenjohtaja (vas.), 
Maija Patamäki, johtokunnan jäsen,  
Pertti Takanen, johtokunnan jäsen, 
Minna Hietala, rahastonhoitaja, Jaana 
Hytönen, sihteeri ja Satu Nieminen, 
puheenjohtaja. Kuvasta puuttuu nuoriso-
jäsen Anton Rajala. 



Kuoreveden Nuorisoseura Nysä 
ry:n vuosikokous 21.2.2021 klo 14 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kokoukseen on en-
nakkoilmoittautuminen rajoitusten 
vuoksi Nysän puhelinnumeroon 
044 536 9338. 
 
Tuleviakin suunnitellaan…. 
Kesän 2021 kesäteatteriesitys on siis 
”Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu”. 
Koko perheen näytelmän ohjaa Maria 
Telén. Ensi-ilta on heinäkuun puolen 
välin jälkeen.  
Tästä se seikkailu alkaa: 
Taivaan sinisessä talossa on taas yksi 
aivan tavallinen arkitiistaimaisen har-
maa tylsä päivä, ainakin Maukan mie-
lestä. Kissa janoaa seikkailua, sellaista 
ihan oikeaa, joka alkaisi aivan pienestä 
tapahtumasta, joka sitten poikisi toi-
sen vähän isomman, joka puolestaan 
johtaisi omituiseen sattumukseen, 
joka paisuisi, rönsyäisi ja lopulta räjäh-
täisi oikea SEIKKAILU!  
  Näytelmää suositellaan yli 4-vuoti-
aille. 
 
Muita tulevia tapahtumia ja  
toimintoja 
Naperokerho, puuhaa 1–5-vuotiaille 
alkaa 13.3. klo 9–11. 
Lankalauantain ulkotapahtuma 3.4.  
alkaen klo 14. Hauskaa yhdessäoloa, 
makkaranpaistoa, lettuja ja lankalau-
antain kokko. 
 
Suunnitelmissa on myös erilaisia sään-
nöllisiä kokoontumisia sekä nuorille 
että senioreille: 

• kesällä päivä- ja yöleirit nuorille 
• lasten disko toukokuussa 
• Runon- ja suvenpäivä Eino Leinon 

päivänä heinäkuussa. 
Kaikista tulevista tapahtumista tiedo-
tetaan heti, kun vallitseva tilanne taas 
sallii kokoontumiset. 
 
Menneitä muistellen…. 
Nuorisoseuralaisuus tarttui minuun 
lähtemättömästi 13-vuotiaana Hä-
meenkyrössä, kun kesäteatterin näy-
telmään tarvittiin toinen naispäärooli. 
Näytelmä oli ”Tukkijoella”. Kulttuuri-
paikkakunta antoi paljon suuntaa ja 
eväitä tulevaisuuteeni. Kouluttauduin 
harrastajateattereiden ohjaajaksi ja 
kiersin pitkin Hämettä nuorisoseu-
roissa nuorten ja aikuisten näytelmiä 
ohjaamassa työkseni 1960-luvulta läh-
tien. Nysän silloinen pj. Reetta Perä 
pyysi minua ohjaamaan Mahtihäiden 
Kuuliaisnäytelmiä Nysän näyttämölle 
1970-luvun loppupuolella. Tästä alkoi 
teatteriohjaustyöni Ns. Nysän kanssa. 
   Asuin siihen aikaan Lempäälässä, to-
sin äitini ja tätini asuivat Kuorevedellä 
Hallissa. Ohjauskäyntien venyessä 
myöhäiseksi, jäin heidän luokseen 
yöksi. Muutin perheineni vuonna 1988 
Jämsään. Silloin alkoi säännöllinen oh-
jaustoimintani Ns. Nysän kanssa. 
   Mainittakoon, että olen ollut Nysän 
johtokunnan jäsen vuosina 1989–1994 
ja 1999, sihteeri 1996–1998 ja 2002 
sekä puheenjohtaja osan vuotta 2000 
ja viimeksi vuodet 2012–2020.  
   Tämä viimeinen kahdeksan vuoden 
puheenjohtajuus alkoi yhtäkkiä edelli-
sen puheenjohtajan pantua ns. ”hans-
kat tiskiin”. Hän erosi yllättäen kesken 



toimikautta 16.9.2012. Mitään siitä, 
missä tilanteessa seura oli, ei tullut tie-
toon. Lähdettiin silloisen mini-johto-
kunnan kanssa yhdessä etsimään tietä 
eteenpäin: mitä pitää tehdä, että toi-
minta saadaan käyntiin ja mitä talolle 
pitää tehdä? Yleiseltä kokoukselta saa-
duin valtuuksin seuran johtokunta pisti 
vauhtia rattaisiin. 
 
Nysän Näyttämö sai ensi-iltaan näytel-
män ”Rentun Ruusu” 2.3.2014. Edelli-
sestä ensi-illasta oli kulunut 10 vuotta. 
   Seuraavana vuonna loisti ”Kaktuksen 
kukka” talvinäytelmänä. Dario Fon 
”Kaikki vorot eivät tule varkaisiin” 
(ensi-ilta 2.3.2016) oli riemukas farssi. 
”Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin 
veljekset” seikkailivat ensi-illassa 
4.3.2017. Esityksiä oli 8 ja ylimääräi-
nen tilausnäytäntö päiväkotilapsille. 
Vuonna 2018 ensi-illan sai ”Valokuva-
varkaat”, jolla oli esityksiä 11. 
   Seuran 100-vuotisjuhlavuonna 2019 
nähtiin Immi Hellénin nuorisoromaa-
niin pohjautuva näytelmä ”Aune” 
(ensi-ilta 28.4.2019) samannimisestä 
romaanista dramatisoituna, esittäjinä 
Nysän ilmaisutaidon kerholaisia.  
   ”Suloinen Myrkynkeittäjä” olisi jo ke-
väällä tullut ensi-iltaan ilman kokoon-
tumisrajoituksia, joten ensi-ilta oli syk-
syllä 11.10.2020. Esityksiä oli yhteensä 
10. Poikkeustilanteesta huolimatta 
kaikki sujui luontevasti. 
 
Kuoreveden Kesäteatterissa esitettiin:  
2013 ”Tankki täyteen”  
2014 ”Peppi Pitkätossu ”  
2015 ”Varokaa, Mummo tulee” 
2016 ”Mimmi Paavaliina”  

2017 ”Impi, Auvo ja lemmenntyrskyt”  
2018 ”Iso Paha Susi”  
2019 ”Pienen kylän arvoituksia”  
2020 ei esitystä koronan takia. 
 
Ilmaisutaidon kerhot alkoivat syksyllä 
2014: 7–9-vuotiaille Inkeri Ojasen ja 
10–15-vuotiaille Maria Telénin ohjauk-
sessa. Kerhot esittivät osaamistaan 
toukokuussa Nysällä Kevätnäytöksissä 
ja muissa seuran tilaisuuksissa. 
   Vuonna 2015 ohjelmassa oli nuo-
rempien kerholaisten näytelmänä ”Pu-
nahilkka” ja ryhmälausuntana Lauri 
Pohjanpään ”Kevät”. Improvisaatio- 
näytelmän ”IhmemaailmaX” esittivät 
isommat kerholaiset.  
   Vuonna 2016 esittivät 7–10-vuotiaat 
näytelmän ”Mullin- Mallin-maa” ja 
isommat ”Ahaa – tavallisen erilaista”. 
   Vuonna 2017 harjoittelivat 9–10-
vuotiaat ”Piha elää” runo- ja pihaleik-
kiohjelman, joka vieraili esiintymässä 
Hallin ja Jämsänkosken Palvelutaloissa 
ja Hallin Jannessa. Nysän Suomi 100-
juhlissa ryhmä esitti ”Sotakesä -44”. 
Vuonna 2018 harjoiteltiin ja esitettiin 
”Hölmöläistarinoita.  
   Kalkkareitten kulttuurikeikkaan on 
osallistuttu vuodesta 2015. Käyty ta-
pahtumassa esiintymässä: pianonsoit-
toa, laulua, näytelmiä. Lähetetty en-
nakkotöinä kuvataidetta ja kirjoituksia. 
Palkintoja Nysää edustaneet ovat saa-
neet laulussa, soitossa ja kuvataiteissa. 
 
Runo- ja musiikkimatineat aloitettiin 
keväällä 2015 vierailevina esiintyjinä 
Los Dos (Antti Järvinen ja Eero Pelto-
nen) ja Pirkan opiston Pirkkalan runo-
ryhmä esityksellä Armi K.  



Vuonna 2016 esiteltiin 18 suomalaista 
kansallispukua. Vapaapääsy-yhtye, ru-
noutta mm. Immi Hellén Seuran lausu-
jat, Kalevala-visa, murrejuttuja ja Il-
maisutaidon kerhon ”Prinsessojen op-
pitunti”. Vuonna 2017 Ilmaisutaidon 
kerho esitti kuvaelman ”Sotakesä -44” 
ja Immi Hellén Seura ”Samuel Hellénin 
tarinan” Heikki Mannisen keralla.  
   Vuosi 2019 oli Nysän 100-vuotisjuh-
lavuosi. Silloin satsattiin historian havi-
nalla: esiintyjinä mm. Antti Järvinen ja 
Eero Peltonen Hallin Jannen laululla, 
Jorma Vuopio ja Vesa Penttilä ”Yksi-
näinen”- valssi, Katja Autonen-Lepistö 
viuluineen, Erkki Kolehmainen ”Kahta-
toista vajaa”, Heikki Manninen ja ki-
tara. Inkeri Ojanen luki kirjeen Nysälle 
Sortavalasta vuonna 1930, lähettäjä 
seuran perustaja Juhani Lötjönen. 
   Vuonna 2020 pääesiintyjät olivat 
Hanna Haapanen ja Tibu Borgstén: 
”Pieniä paloja sinusta”. Lisäksi Jämsän 
musiikkiopiston nuoret viulistit, Pertti 
Takanen runot ja Ilkka Talvi laulu sekä 
Ilmaisutaidon kerhon tytöt kirjoitta-
mallaan ”Lumikki Remix”. 
 
Juhlia ja palkintoja 
Mainittakoon Nysän 95-vuotisjuhlat 
vuonna 2014 monipuolisella ohjelmal-
laan ja tietenkin vuosi 2019, joka oli 
seuran 100-vuotisjuhlavuosi. Jämsä-
mitalin sain yllättäen vuonna 2017 an-
sioistani teatteriohjaajan yli 40-vuoti-
sesta työstä Nysällä.  
   Nysä palkittiin monipuolisena kult-
tuuritoimijana juhlavuonnaan Jämsän 
kaupungin Itsenäisyysjuhlassa. Palkin-
toperusteina seuran pitkä ja ansiokas 
työ yleisen kulttuurityön saralla sekä 

yhteisöllisyyden edistäjänä ja ylläpitä-
jänä. Yhteistyö on voimaa yhdistystoi-
minnassakin ja yhdessä tekeminen 
hauskaa. Nuorisoseuran tehtävänä on 
luoda edellytyksiä jäsenistölleen kan-
salaiskasvatuksen avulla kehittäviin 
harrastuksiin.  
   Kiitän Nysän toimijoita mittaamatto-
masta talkootyöstä ja edellytysten luo-
misesta eri toiminnan alueilla tasok-
kaalle harrastustoiminnalle. Ukkoker-
hoa kiitän monipuolisesta seuranta-
losta huolehtimisesta. Siellä on ollut 
hyvä olla ja harrastaa! Kiitos teille rak-
kaat Ns. Nysän jäsenet, olette tärkeitä 
seuralle, niin paljon sanomatta jää… 
 
Kuinka suloinen voikaan päivä olla, 
kun sitä hipaisee ystävällisyys! 
Terveisin Inkeri Ojanen 
 
Hienoja yhteisiä vuosia  
Tuohon voisin lisätä eurooppalaisten 
vapaehtoisten leirit, joita oli kolmena 
kesänä, kaksi viimeistä kyläyhdistyksen 
kanssa yhdessä. Siitä Nysä sai Euroo-
pan kansalaisen palkinnon, joka luovu-
tettiin Brysselissä 17.10.2013. Kesäte-
atterin katsomon kattaminen oli myös 
voimien ponnistus vuonna 2017. 
   Juhlava oli Suomi 100 – kylät yhdessä 
-tilaisuus, joka järjestettiin yhdessä 
Suinulan kyläyhdistyksen ja Kuoreve-
den Marttojen kanssa 5.12.2017. 
   Mukavia muistoja on myös näytel-
mistä, joissa olin mukana. Niitä kertyi 
vuosien varrella seitsemän.  
 
Kiittäen  
Irja Rämö, Nysän entinen sihteeri ja 
rahastonhoitaja 


