NYSÄN UUTISET
JOULU 2016

Me käymme joulun viettohon!
Kukin tahollamme ja yhteisöllisesti
osallistumalla pikkujouluihin. Yhdistysten järjestämät joulujuhlat ovat tulleet
yleisimmiksi ja merkittävimmiksi. Halutaan yhdessä kokea jotakin tunteellista
ja jouluhan on tunteiden ja yhdessäolon juhlaa.

seurasta, äänioikeutettuja 31 henkilöä.
Kokousväkeä askarrutti eniten seurojen jäsenmaksut järjestölle. On seuroja
joissa ei peritä jäsenmaksuja ollenkaan
jäseniltä. Näille seuroille jäsenmaksut
organisaatiossa ylöspäin ovat rahassa
rankkoja. Kokous äänesti ”keskusseuran jatkuminen vastaan Aluetoimisto”
äänin 4–25, lisäksi oli kaksi hylättyä
ääntä. Aika näyttää tuoko ratkaisu kohennusta ja toimintaa maakuntaan.

Hämeen Nuorisoseurain Liitto vietti
110-vuotisjuhliaan Nysällä 15.10.2016.
Samoissa juhlissa keskusseuran toiminnanjohtajaa Hannu Huikuria kiiteltiin hänen 40-vuotisesta ansiokkaasta
urastansa. Nysä on Hannun kotiseura,
täällä hän aloitti 1960-luvulla nuorisoseuran riveissä.
Suomen Nuorisoseurat ry:n pääsihteeri
Antti Kalliomaa oli ensimmäistä kertaa
Nysällä. Hän antoi kiitoksensa järjestämällemme tapahtumalle ja upealle,
toimivalle seurantalollemme.

Nykyajassa on paljoin ehdottomuutta,
meistä yritetään puristaa kauhean hyviä kaikessa. Tärkeintä olisi hyväksyä,
että asiat eivät aina mene kuten toivoisi eikä osata olla sellainen kuin haluaisi. Silti elämässä käy hyvin!
Näin vuoden lopulla yleensä arvioidaan
elettyä. Kuluvan vuoden aikana seuramme toimijat ovat tehneet talkootyötä valtavat määrät. Kiitos kaikille
yhteisesti ja jokaiselle erikseen. Toivon
että yhteiseen asiaan tehty työ on siunaukseksi tekijöilleen!

Hämeen Nuorisoseurain Liiton syyskokouksessa su 20.11.2016 Kojon Ns:ssa
nuorisoseurojen edustajat päättivät
keskusseuran muuttamisesta Aluetoimistoksi. Kokouksessa oli edustajia 18

Joulun iloja, valoa ja rauhaa!
Ensi vuosi on Suomi sata 2017, toivon
ja ilon vuosi!

Puheenjohtajan palsta

Inkeri Ojanen, puheenjohtaja

Hämeen Nuorisoseurain Liiton
110-vuotisen taipaleen merkeissä
vietetyssä juhlassa 15.10.

Pikkujoulussa Nysällä 26.11. vilisi
tonttuja

Teatterivierailu
Kaktuksenkukassa näytelleitä nysäläisiä
vieraili katsomassa Teatteri Areenan
versiota samasta näytelmästä keväällä
2016.

”Mimmi Paavaliina” kesänäytelmään
rakennetaan Kapineen lesken saunaa,
tikkailla Ari Karpeeki. Lautapoikina
Erkki Kuivikko ja Topi Pennanen
Nysän puheenjohtaja Inkeri Ojanen antaa
eläkkeelle jääneelle HNSL:n pitkäaikaiselle
toiminnanjohtajalle Hannu Huikurille kiitokseksi huopatohvelit. Kuva: Ari Keskinen

Pikkujoulunäytelmän ”Kirje Marsista”
näyttelijät: Miina Rouhiainen, Elina
Heikkilä, Iida Juntunen, Anni Hietala ja
Ida Laaksonen

Ukkokerhoa aina tarvitaan…..
Monenlaista taitajaa on taas vuoden
mittaan tarvittu.
Nysä ilmaisutaidon kerhon kevätnäytös
tarvitsi kuuraketin, joten ukkokerho ja
muutama akkakin toimiin..
Kevään 2017 Heinähattu, Vilttitossu ja
Rubensin veljekset -näytelmän kulissien
rakentajista kuvassa Erkki Kuivikko, Ari
Karpeeki, Pekka Rämö ja Topi Pennanen

Kuvassa Kari Moisio sekä Maija ja Pekka
Patamäki ja valvontaa suorittaa Pekka
Rämö

Kuvassa Pentti Ruukki, Satu Silvo ja Tani
Lindroos

Kaikki matkalaiset yhteiskuvassa

Nysän jumppa
Jumppaa jatketaan entisissä merkeissä
maanantaina 9. tammikuuta kello 18.

Bingo!
Joulutauon jälkeen bingo jatkuu torstaina 12. tammikuuta kello 18.

Ilmaisutaidonkerho
Ilmaisutaidonkerho aloittaa Inkeri Ojasen ohjauksessa tiistaina 10. tammikuuta kello 17. Tavoitteena on tehdä ohjelmaa 26. helmikuuta pidettävään Runo- ja musiikkimatineaan sekä Suomi
100 -ohjelma.
Kerhoon voi ilmoittautua kevätkaudeksi
uusiakin 10–12-vuotiaita jäseniä, koska
aloitamme uutta ohjelmaa.
Ilmoittautumiset:
Inkeri Ojanen, puh. 050 570 6985

Nysän johtokunta 2017
Puheenjohtaja Inkeri Ojanen.
Muut johtokunnan jäsenet:
Tuija Hyytiäinen, Keijo Jylhä,
Ari Karpeeki, Maija Patamäki,
Irja Rämö ja Pekka Rämö

Nuorisoseura Nysä
toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Onnea vuodelle 2017!

