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Vuosi täynnä tapahtumia
Nysän tämäkin vuosi on ollut tapahtu‐
mien täyteinen. Talo on ollut aktiivi‐
sessa käytössä lähes joka viikonpäivä.
Nysän teatteritoiminta huomioitiin
Hämeen Nuorisoseurain Liiton kokouk‐
sessa, josta kerromme tarkemmin täs‐
sä lehdessä. Kokouksessa oli edustet‐
tuna seitsemän Nysän jäsentä.
Kokouksessa vieraili myös Nuorisojär‐
jestön pääsihteeri Antti Kalliomaa. Hän
selvitti keskusseuran organisoitumises‐
ta aluetoimistoksi ja sen vaikutuksista.
Kokousväki keskusteli ja esitti kysymyk‐
siä muutoksista ja päätti, että jokaisen
hämäläisen nuorisoseuran mielipide
kuullaan ennen kuin muutospäätös
tehdään.
Kuoreveden Ns. Nysä kuluu edelleen
Hämeen piiriin, kuntaliitoksista huoli‐
matta.
Tulevan vuonna on myös teatteritoi‐
mintaa Nysän näyttämöllä ja kesäteat‐
terin puolella. Kaikki vorot eivät tule
varkaisiin ‐näytelmän harjoitukset al‐
koivat lokakuussa Inkeri Ojasen oh‐
jauksessa.
Lasten ilmaisutaidon kerhon kevät‐
näytöksen harjoitukset alkavat joulu‐
kuussa.

Kesäteatterin näytelmästäkin on jo
aavistus ja sen ohjaa Maria Halminen.
Kaikessa toiminnassa on oltava se al‐
kuun sysäävä voima, joka Nysällä on
puheenjohtajamme Inkeri. Kiitos hä‐
nelle siitä, että ideoita ja innostusta
riittää, ja erityisesti niiden toteutuk‐
sesta.
Meillä on myös aina valmis vapaaeh‐
toisten joukko, joka mahdollistaa tä‐
män aktiivisen toimintamme, kiitos
heille kaikille. Yhteistyö on sujunut
mutkattomasti ja hauskaa on ollut,
vaikka työmäärä on välillä ollutkin
melkoinen.
Toiminnan edellytyksenä on myös
varainhankinta. Bingo on säilyttänyt
suosionsa. Lisäksi eri tahot, joilta olem‐
me anoneet avustusta, ovat suhtautu‐
neet myötämielisesti lasten harrastus‐
toimintaan sekä teatteriesitystemme
tuottamisen tukemiseen.
Näillä eväillä on hyvä jatkaa, mutta
hiljennytään ensin Jouluun ja kerätään
voimia tuleviin koitoksiin.
Kuoreveden Ns. Nysä toivottaa
kaikille rauhaisaa Joulun aikaa ja
onnekasta tulevaa vuotta 2016!
Irja Rämö

Torttukahvien jälkeen isommat Ilmai‐
sutaidon kerholaiset esittivät pienois‐
näytelmän Joulupukkimysteeri, jonka
oli ohjannut ja sovittanut Maria Halmi‐
nen.

Pokaali Nysälle maakunnan
toimintakilpailussa
Hämeen Nuorisoseurain Liiton syysko‐
kouksessa 15.11. Kauko‐Pohjan Nuori‐
soseuran talolla Ruoveden Jäminkipoh‐
jassa jaettiin palkintoja vuoden 2014
toiminnasta parhaille nuorisoseuroille
Hämeessä.
Koko toimintakilpailun paras seura oli
Vahannan Nuorisoseura Ylöjärveltä.
Kuoreveden Ns. Nysä oli teatteritoi‐
minnan paras vuonna 2014 ja palkittiin
pokaalilla ja kunniakirjalla. Tanssitoi‐
minnan paras oli Tampereen Nuoriso‐
seura ja Kalevan Nuorten toiminnan
Narvan Tähti Ns.
Kuoreveden Ns. Nysän väki on iloinnut
ja riemuinnut palkinnosta, niin pienet
kuin isommatkin.

Pikkujoulusta se alkaa…
Lumiset olosuhteet lisäsivät joulutun‐
nelmaa, kun Kuoreveden Ns. Nysän ja
Hämeen H‐Killan yhteistä pikkujoulua
vietettiin 21.11. Nysän talolla.
Tilaisuuden alussa Tuomas Marttila
tunnelmoi Marimballa mm. Immi Hel‐
lénin Joulukirkkoon ‐laulun säveliä.
Seuran puheenjohtaja Inkeri Ojanen
avasi pikkujoulujuhlan ja todisti puuron
voimaa ihmisen historiassa. Puuro kul‐
hoissa lennätettiin pöytiin ja sekös
maistui väskynäsopan kanssa.
Tuomas Marttilan konserttiosuudessa
kuultiin mm. Bachin musiikkia. Joulu‐
kuusi sai koristeensa innokkaiden juhla

Arkihuolesi kaikki heitä
‐joulukonsertti la 19.12. klo 15
Vapaapääsy‐yhtye soittaa, laulaa ja
laulattaa jouluisia lauluja.
Solisteina:
Inka Tonteri, laulu, Anne Kumpu‐
lainen, laulu sekä kitara ja huilu.
Tiina Mustakallio laulu, piano ja
kontrabasso.
Jaana Tihilä‐Pihlanen laulu ja viulu.
Lisäksi yhtyeessä ovat Antti Sulin,
mandoliini, Heikki Lavonius, haitari
ja kontrabasso.

Tuomas Marttila ja Marimba

vieraiden avustamana Asta Tervakos‐
ken johdolla.
Terveisiä Korvatunturilta toi pienem‐
pien Ilmaisutaidon kerhon ryhmän esi‐
tys, jossa tontut arvioivat lasten kilt‐
teyttä ja käytöstä.

Joulupukkimysteeri

Liput 5 euroa, sisältää glögin ja
piparin. Tervetuloa!

Ilmaisutaidon kerholaisten kommentit
juhlasta: oli kivaa, hauskaa, puuro oli
hyvää, oli kiva esiintyä, viihdyin juhlas‐
sa, parasta oma esitys.
Jouluisin tunnelmin Inkeri Ojanen

Terveisiä Korvatunturilta

Korvatunturillekin oli kiirinyt Nysän
palkitseminen teatteritoiminnastaan.
Pikkujoulussa joulupukki muoreineen
kukitti puheenjohtajan ja onnitteli
koko Nysän aktiivisia teatterilaisia ja
kaikkia toimintaan osallistuvia.
Kuvat: Veijo Pietiläinen

Ensi vuonna 2016 jatketaan:

Runomatinea su 28.2.2016 klo 14





Kalevalanpäivänä runo elää jälleen Ny‐
sän talolla. Useita esiintyjiä, myös kan‐
sallispuvut esillä ohjelmassa.

bingo to 7.1.2016 klo 18
maanantaijumppa 11.1. klo 18
ilmaisutaidon kerhot ti 12.1. klo 18.

Nysän syyskokous 1.11.2015

Nysän puheenjohtaja vuonna 2016
on Inkeri Ojanen.
Muut johtokunnan jäsenet ovat:
Tuija Hyytiäinen, Keijo Jylhä,
Ari Karpeeki, Maija Patamäki,
Irja Rämö ja Pekka Rämö.
Nysän Uutiset:
Toimitus Irja Rämö ja Inkeri Ojanen
Nysän sivut www.nysa.fi

