
Johtokunnan terveiset

Hyvää alkanutta vuotta 2022. Viime 
vuosi oli haasteellinen ja jatkuu 
sellaisena edelleen koronan vuoksi.
Nyt keväälle suunniteltu Madaamit -
näytelmä on jouduttu siirtämään 
syksyyn, koska harjoituksia ei ole voitu 
järjestää. Onneksi nuorten ilmaisutaidon
kerho ja kesäteatteriharjoitukset on 
saatu nyt käynnistettyä. Myös bingo jäi 
viime vuonna suurimmilta osin järjestä-
mättä, mutta joulun alla saimme kuin 
saimmekin jokusen kinkkubingon vietyä 
maaliin asti. Ja tällä hetkellä näyttää 
siltä, että bingo saadaan polkaistua 
käyntiin jo nyt keväällä.

Tämän vuoden suunnitelmassa on 
monia tapahtumia ja toimintoja 
kirjattuna ja toivomme, että saisimme 
ne toteutettua. Jonka vuoksi haluam-
mekin nostaa esiin nuorisoseurojen 
toimintaa ohjaavat arvot; osallisuus, 
yhdenvertaisuus, moninaisuus ja 
yhteisöllisyys, jotka ovat kirjattuna
myös Nysän toiminta-suunnitelmaan.
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Osallisuus tarkoittaa nuoriso-seurassa 
yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. 
Jokainen voi vaikuttaa tekemiseen ja 
osallistua omalla panoksellaan. 

Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat 
yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja 
arvostavaa, ja siihen on helppo tulla 
mukaan. 

Arvostamme moninaisuutta, ja jokainen
voi tulla mukaan sellaisena kuin on. 
Meidän toiminnassamme kaikilla on 
hyvä ja turvallista olla.

Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja 
tekemisen riemua. Siihen kuuluvat 
vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä 
yhteiset kokemukset. Yhteisömme ovat 
mukaan ottavia ja turvallisia.

Nykyinen johtokunta kiittää lämpimästi 
pitkäaikaisesta työstä johtokunnasta 
poisjääneitä Pekka Rämöä ja Maija 
Patamäkeä.



Johtokunnan esittely

Nysän jäsenet valitsivat tämän vuoden 
johtokunnan puheenjohtajaksi Minna 
Hietalan, uusiksi jäseniksi Maili Jokisen, 
Satu Niemisen, Pertti Takasen ja Laura 
Arosen. Toista kautta jatkaa Anton Rajala
ja Jaana Hytönen. Emme saaneet 
(muistaneet) järjestäytymiskokouksessa 
ottaa ryhmäkuvaa, niinpä keräsimme 
kaikilta johtokunnan jäseniltä kuvat ja 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin niin, 
että vastata sai vain yhdellä sanalla!

Minna Hietala, puheenjohtaja

1. 1971
2. nuoret
3. vihko

Jaana Hytönen, varapuheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja

1. 2019
2. yhdessä tekeminen 
(vastaajan huomio ”ja 
yhteenkirjotettuna tuo 
on yksi sana :)”)
3. Kahvimuki

1. Minä vuonna olet tullut mukaan 
Nysän toimintaan?
2. Mikä sinua inspiroi Nysän 
toiminnassa?
3. Mikä esine kädessäsi sinut tullaan 
näkemään Nysällä?

Maili Jokinen, sihteeri

1. 1990
2. Ryhmäenergia
3. Kynä

Pertti Takanen, johtokunnan jäsen

1. 1987
2. viihtyisyys
3. plari



Satu Nieminen, johtokunnan jäsen

1. 2017
2. teatteri-
    toiminta
3. matka-
    laukku

Anton Rajala, johtokunnan jäsen

1. 2014
2. talkootyö
3. vasara ja nauloja, 
ehkä hieman sointuja

Laura Aronen, johtokunnan jäsen
 

1. 2021
2. ihmiset
3. plari

Tulevat tapahtumat ja
toiminnat

Bingo alkaa torstaina 10.3. klo 18. 
Suurin voitto 500 € pallorajalla, joka 
pelataan ilman pallorajaa joka 
kuukauden viimeinen torstai. Nysä 
tarjoaa pullakahvit! Tervetuloa 
pelailemaan!

Vuosikokous sunnuntaina 13.3.2022 klo
14 seurantalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yhteystiedot

p. 044 536 9338
puheenjohtaja@nysa.fi
sihteeri@nysa.fi
rahastonhoitaja@nysa.fi

www.nysa.fi
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