
Johtokunnan terveiset

Vuosi, joka on mennyt mahdottoman 
nopeasti, lähenee loppuaan. Kuluneena 
vuotena olemme saaneet toimia 
melkein kuin ennen. Ainoastaan 
alkutalveksi suunnitellun teatterin 
rajoitukset siirsivät nyt loppu vuoteen.

Tänä vuonna olemme saaneet nauttia 
teatterista; kesäteatterissa nähtiin 
Katsotaan kalenterista ja nyt marras-
joulukuussa on Nysän näyttämöllä 
menossa Madaamit. Nähtäväksi jää 
kuinka meidän pikkujoulunäytökset 
onnistuvat, ensimmäistä kertaa kun 
testaillaan jotain uutta.

Teatteri esityksissä on ollut mukana jo 
tuttuja Nysäläisiä ja joitakin 
uudempiakin, mutta hienoa on ollut 
huomata kuinka kaikki ovat puhaltaneet 
yhteen hiileen näissä projekteissa. 
Saamme olla kiitollisia siitä, että löytyy 
niitä, jotka antavat oman vapaa-aikansa 
käyttöömme, jotta voimme tuottaa 
kaikille halukkaille iloa ja ajatuksia 
teatterin voimalla. Teatterin tekeminen 
vaatii aina ison joukon näyttelijöitä, 
taustaväkeä ja esityspäivinä talkoolaisia. 
Lämmin kiitos teille ihan jokaiselle! 

Tiedotuslehti 4/2022

Olemme pystyneet myös järjestämään 
bingoa koko vuoden ajan, josta kiitos 
pienelle, tiiviille porukalla, joka on 
mahdollistanut tämän! Bingon 
kävijämäärät ovat hieman olleet 
laskusuuntaisia, mutta nyt loppuvuonna 
on ollut taas kasvua havaittavissa. 

Toivomme, että tuleva vuosi tulee 
olemaan tapahtumien täyteinen. Mutta 
ennen vuoden vaihdetta on aika 
rentoutua hetkeksi, käyttää se oma 
vapaa-aika läheisten kanssa ja 
rauhoittua joulun aikaan!

Vuoden 2022 johtokunta ja
puheenjohtaja toivottavat kaikille
rauhallista joulun aikaa, leppoisaa

loppu vuotta ja lämpöä uuteen
vuoteen! 

Tähdet pienet tuikahtaa, meiltä huolet
poistaa. Revontulet hulmuaa, valo

meille loistaa. Tähdet maata katselee,
loimu yötä valaisee, meille uuden
riemun suo, joulun ihmisille tuo.

– Z.Topelius –



Syyskokouksesta uutisia

Nysän syyskokous pidettiin seurantalolla 
sunnuntaina 30.10.2022. Suurin muutos 
jonka syyskokous päätti oli jäsenmaksun 
nostaminen. Vuoden 2023 jäsenmaksu 
on johtokunnan ehdotuksen mukaisesti 
aikuisilta 20 € ja alle 16-vuotiailta 10 €. 

Ja muistattehan, että jäsenyys 
Nuorisoseura Nysässä tarkoittaa myös 
jäsenyyttä alueellisessa keskusseurassa 
tai aluetoimistossa sekä jäsenyyttä 
valtakunnallisessa järjestössä. 
Jäsenetuja nuorisoseurojen 
henkilöjäsenille tarjoavat mm.

Scandic-hotellit: Jäsenetuna –10 % 
päivän hinnasta. 

TallinkSilja: Uudet kanta-asiakkaat 
suoraan ClubOne-etuohjelman Silver-
tasolle.  

Vierumäki: Majoituksesta –10 %.

Storytel-palvelu: 30 päivän ilmainen 
kokeilujakso uusille käyttäjille.

Suomen hostellijärjestö: Automaattises
ti  –10 % majoitusalennus 
verkoston hostelleissa Suomessa.

Kostyymi-pukuvuokraamo: 
Nuorisoseuralaisille omat hinnat 
vuokratuotteissa. 

Nuorisoseurat-verkkolehti neljä kertaa 
vuodessa.

Vuoden 2023 johtokunta

Puheenjohtajana jatkaa Minna Hietala ja
johtokunnan jäseninä Pertti Takanen, 
Maili Jokinen, Anton Rajala, Jaana 
Hytönen, Satu Nieminen ja Anni Hietala.

Tulevat tapahtumat ja toiminnat

Maanantaina 12.12.2022 klo 17 alkaen 
kokoonnutaan Nysälle suunnittelemaan 
2023 kesäteatteria ja tutkimaan tekstiä. 
Kuoreveden kesäteatterissa nähdään 
2023 koko perheen lapsellisen 
naurettava musiikkisatu Herkkules 
Holmes ja laulava Lumikki, jonka 
ohjaajana toimii Maria Telén.

Kokoontumiseen ovat tervetulleita kaikki
teatterin tekemisestä kiinnostuneet 
uudet kyvyt sekä vanhat konkarit!

Ja jos et pääse maanantaina paikalle, 
mutta haluaisit tulla kesäksi mukaan, 
niin laita ihmeessä viestiä tulemaan😊

Touhukerho starttaa tammikuussa ja 
kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-18. 
Lisätietoja Minnalta p. 0400804445.

Bingo jatkuu torstaina 26.1.2023 
klo 18, jolloin pelataan 500 € ilman 
pallorajaa.



Yhteystiedot
p. 044 536 9338
puheenjohtaja@nysa.fi
sihteeri@nysa.fi
rahastonhoitaja@nysa.fi
Teatterin esityskausina (lippuvaraukset)
teatteri@nysa.fi 

 /Kuorevedenteatteri

 /Kuoreveden-Nuorisoseura-Nysä-ry

 kuorevedenteatterinysalla

www.nysa.fi

Madaamit
Minna Hietala, Laura Aronen, Eveliina Nieminen, Maili Jokinen

Paavo Pohja, Satu Nieminen
Anni Hietala

Kaikista tulevista tapahtumista ilmoittelemme Vekkarin lisäksi myös Nysän some -
kanavilla, jotka kannattaa laittaa seurantaan. Vastaamme mielellämme myös 
mieltä askarruttaviin mietteisiin sähköpostilla ja puhelimella.
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