
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

NYSÄN UUTISET 
Kesäkuu 2019 
 
Puheenjohtajan palsta   
 
Kulttuuri on jokaisen oikeus 
Olipa kyse sitten tanssista, teatte-
rista, kuviksesta, musiikista tai sir-
kuksesta samat tärkeät asiat toistu-
vat: uuden oppimisen ilo, mielikuvi-
tuksen käyttö, kavereiden kanssa 
yhdessä tekeminen, mukava tun-
nelma sekä taiteen arvostaminen. 
   YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sessa Suomi on sitoutunut turvaa-
maan jokaisen lapsen hyvän elä-
män. Siihen kuuluvat turvalliset ai-
kuiset, toimeentulo, laadukas koulu 
ja terveydenhuolto, mutta myös oi-
keus lepoon, leikkiin, vapaa-aikaan 
sekä kulttuuriin ja taiteeseen tutus-
tumiseen. 
   Nuorisoseurat taide- ja kulttuuri-
toimijoina varmistavat lasten ja 
nuorten ihmisoikeuksien toteutu-
mista. 
   Myös nuorisoseuran toiminnassa 
on tärkeää kuulostella, mitä lapset 
ja nuoret ajattelevat ja ottaa siitä 
opiksi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulttuuria ovat myös perinteet. 
Perinteen tuntevat lapset ja nuoret 
osaavat myös niitä uudistaa. 
   Uuden ja vanhan sujuva vuoropu-
helu on nuorisoseurojen kulttuuri-
työn vahvuuksia. 
 
Nysän Näyttämöllä keväällä Vapun 
aikaan neljä kertaa esitetty Immi 
Hellénin näytelmä ”Aune” sijoittui 
ajassa 1890-luvulle. Kukaan tekijöis-
tä ei ollut elänyt siihen aikaan. 
Niinpä mielikuvitukselle ja tiedon-
hankinnalle annettiin vauhtia sekä 
keskustelulle, miten yleensä elettiin 
ja miten juuri nämä näytelmän roo-
lihenkilöt elivät ja toimivat oman 
statuksensa mukaan. 
   Ilmaisutaidon kerhon ryhmän to-
teuttama noin kahden tunnin esitys 
sai runsaasti kiitosta. Tarina kantoi 
ja herätti monissa katsojissa myötä-
tunnon kyyneleet silmäkulmaan. 
Kyseltiin myös lisäesityksistä kesän 
jälkeen. 
 



Nyt on kuitenkin kesäteatterin vuo-
ro: Maija-Liisa Isosompin kirjoittama 
näytelmä ”Pienen kylän arvoituksia” 
ensi-ilta 24.7. 2019 klo 18.00 
Hyvää kukkivaa kesää kaikille!  

Inkeri Ojanen 
 
Konseuksen stipendit 
Edesmenneen jämsäläisen Marketta 
Juvénin teatteri Konseuksen varois-
ta on jaettu stipendejä Marketta 
Juvénin toivomuksen mukaan nuo-
rille alle 18-vuotiaille teatteriharras-
tajille.  
   Aiemmin stipendin ovat Nysän 
nuoret harrastajateatterilaiset saa-
neet Kristian ja Anton Rajala sekä 
Minttu Jämsén. 
   Aune näytelmän ensi-illassa sti-
pendit saivat Heli Tiistola ja Pihla 
Viita-aho. 

 
Heli Tiistola vastaanottaa stpendin. 
Pihla Viita-aho vasemmalla mustassa 
puvussa. Kuva: Veijo Pietiläinen 

KALKKAREITTEN KULTTUURIKEIKKA  
30-31.3.2019 Koski TL 
Nysän Ilmaisutaidon kerhon yhdek-
sän tyttöä osallistuivat kulttuurikeik-
kaan mukanaan ohjaaja Inkeri Oja-
nen. 
   Osallistujia n. 160 nuorta, kolmes-
ta maakunnasta: Häme, Satakunta 
ja Varsinais-Suomi. Katselmukset on 
tarkoitettu alle 16-vuotiaille, yksilö 
tai ryhmä. Ryhmissä 1/3 voi poiketa 
tästä. 
   Kulttuurikeikan ensimmäisenä päi-
vänä olivat ohjelmassa työpajat, 
joihin jokainen osallistuja ilmoittau-
tui etukäteen kahteen suosikkipa-
jaan ja kahteen varapajaan. 
   Nysän nuorten suosikkeja olivat: 
koulusuunnistus, toiminnallinen en-
siapu, leivontapaja, askartelupaja, 
sirkuspaja yli 12-v ja taidepaja yli 12-
v. Jokainen osallistui kahteen työpa-
jaan iltapäivän aikana. 
   Ennakkokatselmuslajien sarjat oli-
vat: visuaaliset taiteet ja sanatai-
teet, jossa lajeina kirjoitelmat, ru-
not, lyriikat jne.  
 
Työryhmä, Minttu Jämsen, Heli Tiis-
tola ja Pihla Viita-aho Nysältä osal-
listuivat sanataiteisiin näytelmäkä-
sikirjoituksella: Äiti agentti. Kolme 
tähteä. 
   Arviointi: ”Hienoa tiimityötä, tark-
kaan pohditut rooliasut. Mauto ja 
puput – hauska keksintö. 

Tekstissä oli kivaa riimitystä. Näy-
telmä etenee kiinnostavasti, jänni-
tys tiivistyy loppua kohti. Pupujen 
”jooooo” toistuu hauskasti, voi ku-
vitella näytelmätilanteessa. Toimii 
erinomaisesti näytelmänä.” 
 
Edellä mainittu näytelmä osallistui 
Näyttämöilmaisun katselmukseen, 
koko Nysän 9 tytön ryhmä esiintyi 
Äiti agentti -näytelmässä. Kaksi täh-
teä. 
   Arviointi: ”Varastamisesta ei seu-
raa mitään hyvää. Rooliasuihin ja 
rekvisiittaan oli panostettu. Juoni ei 
selvinnyt heti alussa, katsoja jää 
odottamaan miten tarina etenee. 
Tilaa käytettiin hyvin. Mielenkiin-
toinen ja erilainen. Rohkeita nuoria, 
kun uskaltautuivat tekemään itse 
esityksensä. 
   Jatkakaa samaan malliin niin tulee 
hyvää. Esityksen parasta antia oli 
loppukohtaus. Lisäksi näyttelijöillä 
oli selkeä puheilmaisu. Kaiken kaik-
kiaan hieno ryhmä, jolla on selkeäs-
ti halua harrastaa teatteria.” 
 
Musiikin katselmuksen pianonsoit-
toon osallistui Minttu Jämsen esit-
täen Oskar Merikannon Valse lente. 
Neljä tähteä. 
   Arviointi: ”Kappale itsessään rulla-
si hienosti. Käytit dynamiikkaa mal-
likkaasti luomaan rytmistä äänen-
voimakkuuden vaihtelua. Kappale 

oli vaikea ja se oli opeteltu hienosti 
ulkoa. Käytit hienosti erilaisia tek-
niikoita, kuten staccatoa ja pedaalin 
käyttö oli mallikasta.” 
 
Lauluduo Elina&Iida esittivät Vil-
ma-Alinan kappaleen ”Uhanalaisii”. 
Kolme tähteä. 
   Arviointi: ”Lauloitte hienosti ryt-
misesti yhteen. Osasitte sanat hie-
nosti ulkoa ja laulu oli selkeästi mie-
luinen. 
   Pysyitte hyvin yhdessä nuotissa. 
On rohkeaa tulla laulamaan ilman 
säestystä. Katsekontakti yleisöön 
antaisi hyvän vaikutelman”. 
 
Jokaiselle ryhmälle ja esiintyjälle oli 
varattu harjoitusaika tutustua tilaan 
ja tarvittaviin laitteisiin ennen var-
sinaista esitystä. Tunnelma ja olo-
suhteet olivat tukea-antavat ja suo-
tuisat esiintyjille. 
   Siivosimme luokkamme yhdessä 
ja sitten menimme vielä kerran juh-
lasaliin päättäjäisiin ja loppuarvioin-
tien kuulemiseen. Bussimme odot-
tikin jo pihassa. Kiitos ja näkemiin 
halauksin. Kuorevettä kohti! 

Inkeri Ojanen  
 
 
 
 
 
 



Kesäjuhla Nysällä 29.6. klo 15 
Nysä 100-vuotta juhlat jatkuvat lau-
antaina 29.6. klo 15 alkavalla ohjel-
mallisella kesäjuhlalla Nysän kesäte-
atterin puolella.  
   Musiikista huolehtii Vapaa pääsy  
-yhtye solisteineen. Jämsän tanhuu-
jien lapsirymät Näpsäkät ja Lystik-
käät pyörähtelevät Marjo Örnin oh-
jauksessa, joka myös laulattaa ylei-
söä. Luvassa myös yllätys ohjelma-
numeroita. Voipa olla, että lopuksi 
pääsee myös yleisö laittamaan jalal-
la koreasti. Sateen sattuessa juh-
limme sisätiloissa. 
  Iltapalana myös suolaista ja make-
aa. Ilmoitathan tulostasi kesäjuhlaan 
Nysän numeroon 044 536 9338. 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Juhlabingo elokuussa 
Syyskauden bingoa aletaan pelaa-
maan elokuun 22. päivä, jolloin pyö-
rähtää Nysä 100-vuotta juhlabingo. 
Runsaasti yllätysvoittaja tarjolla.  
 
 
 
 
 
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän 
Kesäteatterissa kesällä 2019 
Maailman ensi-ilta ja kantaesitys 
Maija-Liisa Isosompin kirjoittamasta 
ihmissuhdenäytelmästä Maili Joki-
sen ohjaamana. 

”Miten onkaan niin inhimillistä olla 
kiinnostunut muitten ihimisten asi-
oosta. Ja kuinka tärkiää on, että 
osaa teherä itte johtopäätöksiä. 
   Jos ei näitä nopeeta johtopäätök-
siä olisi, niin taitaas olla meleko ty-
lysää ja suoraviivaasta tämä elo. Kun 
ei tierä mitä Impille ja Auvolle nyt 
kuuluu?” 
 
Ensi-ilta ke 24.7.2019 klo 18. 
 
Muut esitykset:  
pe 26.7. klo 18, su 28.7. klo 15,  
ti 30.7. klo 18, ke 31.7. klo 18,  
to 1.8. klo 18, la 3.8. klo 15,  
ti 6.8. klo 18, ke 7.8. klo 18, 
to 8.8. klo 18, la 10.8. klo 18,  
su 11.8. klo 15. 
 
Lipun hinta 12 € ja lapset alle  
12-vuotta 8 €. 
Tiedustelut ja varaukset: 
puh. 044 536 9338 
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry, 
Kuorevedentie 921 
 
 
 
 
Nysän Uutiset: Ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa yhdessä Suinulan Sanomien 
kanssa. 
Toimitus: Inkeri Ojanen ja Irja Rämö 
www.nysa.fi 
puh. 044 536 9339. 


