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Puheenjohtajan palsta 

 
Vuosi 2021 alkaa olla loppusuoralla. 
Nysän toimintaan korona vaikutti  
suuresti myös tänä vuonna ja suurin 
osa suunnitelluista tapahtumista jäi 
toteuttamatta.  
Mukavaa että nuoret pystyivät  
kuitenkin osallistumaan Kalkkareitten 
kulttuurikeikkaan teoksillaan. Onneksi 
korona hellitti otettaan kesää kohti ja 
saimme vietyä kesäteatterin Maukka, 
Väykkä ja suuri seikkailu kunnialla 
maaliin asti.  
Syyskuussa aloitimme talviteatterin 
harjoitukset ja Madaamit saa ensi-
iltansa 19.2.2022. Bingon aloitusta 
saimme odotella, mutta vihdoin ja 
viimein pääsimme aloittamaan  
kinkkubingolla to 4.11. ja jatkamme 
16.12. asti, jonka jälkeen pidetään  
joulutauko.  
 
Osallistuimme Jaana Hytösen kanssa 
Nuorisoseurojen kokoukseen, joka  
järjestettiin tänä vuonna etänä  
9-10.10.2021. Poimintana sieltä  
haluan nostaa tähän Nuorisoseurojen 
arvot, jotka ohjaavat myös Nysän  
toimintaa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvot ovat osallisuus, yhdenvertai-
suus, moninaisuus ja yhteisöllisyys. 
Kokouksessa valittiin uusi valtuusto 
vuosille 2021–2024.  
Nysältä valtuuston varsinaiseksi  
jäseneksi valittiin Minna Hietala ja  
varajäseniksi Maili Jokinen sekä Anton 
Rajala. Mahtavaa, että Nuoriseura  
Nysä on hienosti edustettuna.  
   
Kulunut vuosi seuran puheenjohtajan 
tehtäviä hoitaessa oli antoisa ja opet-
tavainen. Ensi vuonna olen mukana 
seuran toiminnassa ja johtokunnan 
jäsenenä. Vuoden vaihtuessa seuran 
puheenjohtajana aloittaa Minna Hieta-
la.  
 
”Joulu antaa meille mahdollisuuden 
pysähtyä tarkastelemaan tärkeitä asi-
oita elämässämme- se on aikaa, jolloin 
voimme muistella mennyttä vuotta ja 
valmistautua tulevaan.”  
-David Cameron- 
 
Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallis-
ta joulun odotusta lehden lukijoille!  
 
Satu Nieminen 



Nysän syyskokouksesta 2021 

Syyskokous pidettiin Nysällä  
su 31.10. Ennen kokouksen alkua 
jaettiin huomionosoituksia. Vesa 
Raittilalle myönnettiin Hermannin 
arvonimi usean vuoden nuorisoseu-
ratyöstä ja Inkeri Ojanen kutsuttiin 
seuran kunniapuheenjohtajaksi  
kiitoksena erityisistä ansioista  
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n 
hyväksi.  

Kuvassa Inkeri Ojanen ja Hermannin 
arvonimen saanut Vesa Raittila. Pu-
heenjohtaja Satu Nieminen kiinnit-
tää merkkiä.  
Kuva: Veijo Pietiläinen 
 
Syyskokouksen päätöksiä 
Puheenjohtajaksi vuodelle 2022 va-
littiin Minna Hietala. Johtokunnan 
jäsenmääräksi päätettiin 6 henkilöä 
ja johtokunnan jäsenet vuodelle 
2022 ovat Laura Aronen, Jaana  
Hytönen, Maili Jokinen, Satu Niemi-
nen, Pertti Takanen ja Anton Rajala. 
Kokouksessa hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2022.  

Nuortenteatteri 
Tule rohkeasti mukaan kannusta-
vaan teatterin ilmapiiriin! 
Vetäjinä toimivat  
Minna Hietala p.0400804445 
Roy-Erik Stålhammar p. 0449514871 
 
Työväenopiston tuolijumppa 

Nuorisoseura Nysän talo, Suinula 
Opettaja: Kerttu Korpi 
Kevätlukukausi: 10.1.2022 - 4.4.2022 
(Tunteja: 12.00) 
Päivä ja kello: Ma: 10.00 - 10.45   
Ilmoittautuminen työväenopiston  
sivuilla.  

 
Bingo 
Kinkkubingo päästiin aloittamaan to 
4.11. pitkän tauon jälkeen ja kinkku-
bingoilla jatketaan 16.12 asti. Bingossa 
on ollut kävijöitä reipas 90 henkeä, 
mikä on hieno asia.  
 

 
Näytelmän rooleissa: Laura Aronen, 
Minna Hietala, Anni Hietala, Maili Jo-
kinen, Satu Nieminen sekä Paavo Poh-
ja  
Nysän nettisivut: www.nysa.fi 
Nysä Instagramissa: nuorisoseuranysa 
Ota seurantaan myös: 
www.facebook.com/kuorevedenteatteri 

http://www.nysa.fi/
http://www.facebook.com/kuorevedenteatteri

