
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

NYSÄN UUTISET 
 
 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n 
tiedotuslehti N:o 2/2020      
 
Puheenjohtajan palsta 
Sitten Nysän Uutisten viime nume-
ron on seuramme ja koko Suomi 
ollut kokemassa jotain mitä ei olisi 
pitänyt tulla, mutta saatiin kiusak-
semme Korona-virus. Saimme eri-
laisen 2020-luvun alun elääksem-
me. Me selviämme tästäkin yhdes-
sä ja yhteistyöllä! 
 
Toimintasuunnitelma muuttui. Seu-
rantalo tyhjeni kaikesta toiminnasta 
15.3. alkaen ja viikon päästä Suloi-
sen Myrkynkeittäjän ensi-ilta siirtyi 
syksyyn 20.9.20 pidettäväksi. 
 
Kirjailija Kaari Utrion teoksessa 
Suomen naisen tie: Pirtistä parla-
menttiin käsitellään harrastajateat-
terin merkitystä maallemme. 1880-
luvulla perustettu ja koko maahan 
levinnyt muorisoseuraliike teki 
näyttelemisestä kristillissiveellisen 
ja isänmaallisen harrastuksen, jota 
suomalaiset rakastivat. 1930-luvulla 
seuranäyttämöiden määrä nousi 
tuhansiin. Naiset ovat harrastaja-
teattereiden kantava voima, heitä 
arvioidaan olevan harrastajateatte-
rilaisista 70 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Näyttämöharrastus soi sulkeutu-
neelle ja ujolle suomalaiselle tilai-
suuden esittää taitoja hyväksyttä-
vässä ympäristössä. Seuranäyttä-
möt kouluttivat hyvän, teatteria 
arvostavan yleisön. 
 
Omassa seurassamme on harrastet-
tu näyttämötaidetta yli sadan vuo-
den ajan, toivomme hartaasti toi-
minnan jatkuvan edelleen. 
 
Nuorisoseuralaisten oma lehti 
”Nuorisoseurat” nro 2/20 ilmestyi 
jäsenperheisiin muutama viikko 
sitten. Esiteltiin järjestön uuden 
pääsihteerin Annina Laaksosen 
henkilökuva, jossa hän kokee ole-
vansa unelmiensa työpaikassa. Hän 
aloitti pääsihteerinä huhtikuun 
alussa. Olisi mukavaa tavata hänet 
maakunta- ja paikallistasollakin! 
 
Kesäisen lämmintä aikaa, pidetään 
huolta toisistamme ja itsestämme, 
terveisin Inkeri 
 
 
 



SottiisiMoves 2020 -tapahtuman 
uusi ajankohta on 16.–18.10.2020  

Pispalan Sottiisi ja Nuori kulttuuri-
kulttuuritoimintaa edeltänyt Nuori-
son taidetapahtuma järjestettiin 
kumpikin ensimmäisen kerran 1970, 
joten tänä vuonna juhlitaan 50-
vuotista taivalta. Hyvää mieltä ja 
tekemisen riemua tarjoava tapah-
tuma on Tampere-talossa. 

 
Nuorisoseura Nysä on ollut perus-
tamassa Pispalan Sottiisia ja ryhmät 
mukana siinä monia vuosia. Osoit-
teessa www.sottiisimoves2020.fi 
kerrotaan lisää ohjelmasta. 
 
Tietoja toiminnasta: 
Nysän Näyttämön keväälle 2020 
aiottu ensi-ilta ”Suloinen Myrkyn-
keittäjä” on siirretty syksyyn.  
Ensi-ilta olisi 20.9. 
Bingo-illat jatkuvat, jos 50 hengen 
kokoontumisrajoitus poistuu. 
Bingo alkaisi torstaina 3.9.2020  
kello 18. 
 
Muiden kerhojen kokoontumisesta 
ilmoitetaan lähempänä alkamis-
ajankohtaa. 
 
 
 
 
 

Kalkkareitten Kulttuurikeikka  
etäkeikkana: 

Nysältä osallistuivat kuvataiteisiin 
Anni Hietala ja Inka Kokkonen. An-
nilta 3 teosta ja Inkalta 1 

 

 
 
Anni Hietalan kilpailukuvia 
 

Runo- ja musiikkimatinea  

Kuoreveden Nuorisoseuran järjes-
tämänä Runo- ja Musiikkimatinea 
on ilahduttanut kulttuurin ystäviä 
seuran omalla talolla jo usean vuo-
den ajan helmikuun loppupuolella. 
Tämänvuotinen matinea pidettiin 
23.2.2020 kello 14 alkaen.  

Alkusanat lausui ja yleisön ja oh-
jelmansuorittajat runojen ja musii-
kin pariin tervetulleeksi toivotti 
seuran puheenjohtaja Inkeri Oja-
nen, joka toimi myös tilaisuuden 
juontajana.  

Jämsän Musiikkiopiston nuoret 
viulistit Pihla Kettunen ja Hilda 
Harju sekä huilisti Silja Piirainen 
esittivät viisi musiikkinumeroa. 
Suomalaisia tekstejä, omaa ja lai-
nattua, saimme kuulla Pertti Taka-
sen esittämänä. Muistatko Monre-
pos’n laulua säesti haitarilla Kari 
Moisio. Takanen esitti myös Lap-
suuden kotikylälle -muistelon Kuo-
reveden Kertteellä vietetystä ajas-
ta. Pertti Takanen sai omakohtais-
ten kokemusten kertomukseen 
tunteita, eletyn elämän iloja ja su-
ruja. Jämsän Heräkulman trubaduu-
ri Ilkka Talvi, mies ja kitara, tun-
nelmoi laulelmia vuosien varrelta. 
Lapin kesän herkkä ja tunteellinen 
tulkinta kosketti kuulijaa. Nysän 
Ilmaisutaidon kerhon esitti pienois-
näytelmän Lumikki Remix, joka oli  

 

kerhon itsekirjoittama versio tun-
netusta sadusta. Näytelmässä esiin-
tyivät hahmot Lumikki, Kääpiö, ja 
Kuningatar (hämäysasuna morsian). 
Väliajalla oli kahvitarjoilu.  

 

Hanna Haapanen ja Tibu Borgstén 
 
Tilaisuuden toisen osuuden täytti-
vät alkujaan kuorevesiläinen Hanna 
Haapanen ja Tibu Borgstén Pieniä 
paloja sinusta –teoskokonaisuu-
della. Esityksessä Borgsténin runot 
keskustelevat Haapasen laulujen 
kanssa rakentaen siltoja niiden vä-
lille. Teos on taiteilijoiden ensim-
mäinen yhteistyöprojekti, jota on 
esitetty syksystä 2019 lähtien.  
   Hanna Haapanen on laulaja-
lauluntekijä, jonka juuret ovat Kuo-
revedellä. Haapanen oli aikoinaan 
tuttu näky Nysän lavoilla niin lau-
suntaesityksissä, näytelmissä kuin 
kesäteatterissakin. Hän on säveltä-
nyt ja sanoittanut lauluja yli kym-
menen vuotta. Hänen herkissä folk-



henkisissä lauluissaan soi rakkaus 
luontoon, hiljaisuuteen ja valoon 
pimeyden keskellä.  

Tibu Borgstén on helsinkiläinen 
sanataiteilija, jolla on monipuolinen 
taiteilijan tausta myös teatterin, 
tanssin ja kuvataiteen parissa. 
Borgstén kirjoittaa runoja suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi ja hänen 
tekstejään on kuultu näyttämöllä, 
sävellettynä ja runo-cd:llä. Tällä het-
kellä hän työstää novellikokoelmaa. 
Saimme tietää tässä tilaisuudessa, 
että Hanna Haapanen on saanut 
levytyssopimuksen omille lauluil-
leen, joita hän säestää kitaralla. 
Kuuntelimme henkeä pidätellen 
ihania runoja ja lauluja.  
 
Teksti: Inkeri Ojanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nysän Uutiset: Toimittajat 
Inkeri Ojanen ja Irja Rämö 
Nysän nettisivut: www.nysa.fi 
Nysän sähköposti: nysa.ry@phpoint.fi 

Lapsuuden kotikylälle 
Nuo kaksi kylää joki yhdistää, 
näet siellä yhä monta ystävää, 
tytöt Palsinan ja pojat Kertteenkin,  
ovat yhteen menneet usein ennenkin. 

On vanha koulu vielä tolpillaan,  
siellä opit päähän saimme aikoinaan.  
Tiemme jatkui kenen minnekin,  
Halliin, Mänttään, joskus Jämsäänkin.  

Tanssilava monet illat tarjos aikoinaan,  
nyt se hiljetä on tainnut kokonaan, 
kauppa myös se monet jutut myi, 
kunnes marketteihin ostot etääntyi.  

On elämä viel täällä voimissaan, 
niin jatkuu yhä touhut ennallaan, 
on moni saatu tänne palaamaan,  
ja yhteisesti asioita hommaamaan.  

Leiriniemi unhoitu ei milloinkaan, 
siel kansa kesää juhli valloillaan,  
Kertejärvi monet ilot kuulla sai, 
nyt nekin ovat enää muisto vain.  

Mäkeläkin tehtiin uudelleen, 
sen tehtaan väki otti omakseen, 
siel vietetty on monet pippalot,  
ja käyneet herrat sekä hidalgot.  

Nuo kaksi kylää joki yhdistää, ja mikä 
onkaan nyt niin tärkeää, 
et henki yhteisenä täällä pysyköön, 
ja uutta kulttuuria vielä syntyköön. 

Runo: Pertti Takanen 

 
 


