NYSÄN UUTISET
Maaliskuu 2019

Puheenjohtajan palsta
Tekemisen riemua juhlavuonna!
Hienoa ja jännittävää viettää Kuoreveden Nuorisoseura Nysän 100vuotisjuhlavuotta. Upeaa siksikin,
ettei monikaan seura pääse tälle
lukemalle toiminnassaan. Nysä on
toiminut koko 100 vuoden ajan.
Vain 1960 -luvulla muutama heikko
vuosi ja sota-aikanakin seurantalo
toimi suojeluskuntatalona ja mm.
siirtolaisten majoituspaikkana.
Kun uusia ihmisiä astuu sisään
talollemme, he sponttaanisti ihastuvat näkemästään ja sanovat kuinka hyvä henki heitä on vastassa
tulleessaan sisälle. Mitä se kertoo
meistä ja seurantalostamme?
Sitä, että olemme onnistuneet
jatkamaan 100 vuotta sitten aloitettuja nuorisoseuraperinteitä ja olleet
ihmisen asialla itsekasvatuksessa ja
tehneet parhaamme lähimmäistemme hyväksi.
Juhlavuotemme jatkuu. Paljon on
haasteita edessämme voitettavana.
Kysyn edelleen mukaamme entisiä
nysäläisiä, joilla olisi muisteluita
omalta vuosikymmeneltään.

Olemme jo saaneet kirjeen, jota
siteeraan: ”Nysällä sai paljon vastuuta ja oppi monenmoista. Se oli
tosi tärkeä minulle nuorena. Kasvoin sen mukana aikuiseksi ja sain
paljon itseluottamusta. Sellaista siis
mitä esim. koulu ei pystynyt tarjoamaan. Olen siitä kannustuksesta
ikuisesti kiitollinen."
Luin Runo- ja musiikkimatineassa
24.2. Nysän perustajan opettaja Juhani Lötjösen tervehdyksen, joka
Lähetetty 20.11.1930 Sortavalasta:
”Iloitsen sydämestäni Teidän kanssanne Suinulan nuorisoseuraväki
uuden uljaan talonne vihkiäisjuhlan
johdosta ja kiitän samalla kutsusta.
[Hän ei päässyt tilaisuuteen.] Rakkaan isänmaamme onni ja sen tulevaisuus riippuu myöskin osaltaan
nuorisoseuraväkemme työn tuloksista. Kasvakoon uuden talon valoisissa suojissa semmoinen nuorisojoukko, joka puhtain sydämin ja
kirkkain katsein seisoo rintamassa
muun Suomen nuorison kanssa
isänmaamme onnen ja vapauden
vankkana vaalijana!”

Seura perustettiin vuonna 1919.
Ensimmäinen seurantalo valmistui
1925 ja tuhoutui pikkujoulujen jälkeen 1927. Nykyinen toimitalomme
valmistui vuonna 1930.
Kiittäen talkooväkeä kaikilla sektoreilla, toimintanne on seuralle korvaamatonta!
Satavuotisterveisin Inkeri Ojanen
Vuosikokous 3.2. Kuva: Veijo Pietiläinen

Tänä keväänä Nysän
näyttämölle
Immi Hellénin suositusta nuorisoromaanista ”AUNE” näyttämösovitus.
Ohjaus Maili Jokinen, dramatisointi
Inkeri Ojanen.
Ensi-ilta la 13.4. klo 18.
Muut esitykset: su 14.4. klo 15,
ti 16.4. klo 18 ja ke 17.4. klo 18.
Nysän 100-vuotisjuhlakokous
Pidettiin seuran omalla talolla lumimyrskyisenä päivänä 3.2.2019 klo
14 alkaen. Ennen kokousasioita seuran puheenjohtaja johdatteli kokousväen, joita oli 25 henkilöä, seuran syntyaikoihin Suinulan Ala-Marttilaan, jonne opettaja Juhani Lötjönen oli kutsunut koolle perustavaan
kokoukseen 12 kyläläistä.
Tarve nuorisoseurasta todettiin ja
29.1.1919 syntyi Kuoreveden Ns.
Nysä.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kut-

suttiin Hämeen Nuorisoseurain Liiton puheenjohtaja Marja-Liisa Rantala, sihteeriksi seuran sihteeri Irja
Rämö. Pöytäkirjantarkastajiksi Veijo
ja Rauni Pietiläinen, ääntenlaskijoiksi Ari Karpeeki ja Oiva Lepola. Kokous eteni esityslistan mukaisesti.
Keskusseuran vuosikokousedustajiksi valittiin: Tuija Hyytiäinen, Inkeri
Ojanen, Maija Patamäki, Irja ja Pekka Rämö sekä Pertti Takanen.
Johtokunnan jäsenenä pitkään
toimineelle Keijo Jylhälle kiitokseksi
ansiokkaasta toiminnasta luovutettiin Hämeen viiri nimilaatalla. Nysän
liikunta/jumppakerhojen ohjaajaa
Kerttu Korpea onniteltiin seuran
puolesta merkkipäivän johdosta lahjakortilla ja kukilla. Inkeri Ojaselle
myönnettiin johtokunnan esityksestä seuran kunniajäsenyys.
Hämeen Aluetoimiston toiminnanohjaaja Teija Nikkari toi seuralle

Nuorisoseurajärjestön tervehdyksenä kunniakilven, joka annetaan
kaikille 100-vuotta täyttäneille nuorisoseuroille.
Ylpeinä sijoitimme sen saliin vuoden Nuorisoseura 1978 -kilven lähelle. Teija Nikkari oli lukenut Nuorisoseurajärjestön historiasta Nysän
kohdalta, ettei alkuaikoina saatu
järjestää tansseja ennen kuin putka
oli rakennettuna.
Virallisten kokousasioiden jälkeen
nautimme leivoskahvit ja iloinen
puheensorina täytti huoneen.
Nuorisoseuramuistojen aarrearkku aukeni itse kullakin. Kokouksessakin voi olla hauskaa ja rento meininki. Tekemisen riemua meillä kaikilla!
Inkeri Ojanen
Runo- ja Musiikkimatinea Nysällä
24.2.2019
Nysän 100-vuotisteemaan soveltuen järjestettiin Runo- ja musiikkimatinea helmikuun 24. päivänä
seuran omalla tyylikkäästi ja viihtyisästi juhlatilaksi tehdyllä toimitalollamme. Kolmen kuuluisan jo kauan sitten edesmenneen kuoreveisläisen henkilön muistoksi ja esittelyksi.
Immi Hellén (1861–1937) elää
meissä runoina ja hänen runoistaan
sävellettyinä lauluina, joita syntyy
aina vaan lisää. Laulujen tekijä

Mänttä-Vilppulasta Heikki Manninen oli säveltänyt Immi Hellénin
rakkausrunon Sinä. Kuulimme sen
ensiesityksenä sekä aiemmin sävelletyt Pieni Metsämies ja Kesäkeinussa kuulimme myös ensi kertaa.
Immi Hellén Seuran runoryhmä
esitti Pumppurunokilpailun palkittuja runoja.
Muusikko Paavo Raivosen (1909–
1981) tarina on meille oudompi,
koska hän lähti Kuorevedeltä jo 12vuotiaana Helsinkiin. Hänen kotitorppansa oli aivan Hämeen ja Keski-Suomen lääninrajan tuntumassa
Kuoreveden kunnan puolella Holmanperällä.
Paavo Raivosen säveltämän "Yksinäinen"-valssin, johon jämsäläinen
Eero Virtanen on runoillut sanat,
kuultiin ensiesityksenä Jorma Vuopion laulamana säestäjänään Vesa
Penttilä. Kaksikko esiintyi tilaisuudessa viidellä eri laululla viihdyttäen ja hurmaten salintäyteistä yleisöä.
Los Dos (Eero Peltonen ja Antti
Järvinen) musisoivat 1970-luvun
sävelmiä reippaasti. Antti huuliharpulla ja laululla, Eero kitaralla.
Hallin Janne (1834–18??) on kuuluisa komeudestaan ja postinkuljettajan murhasta. Hänestä on tehty
elokuva ja näytelmiä, Hallin Jannen
arkkiveisu on tuttu. Sen esitti meille
upeasti Nysän kesäteatterissa 1970–

1972 Hallin Jannea näytellytkin Antti
Järvinen.
Sodanaikaiseen tapahtumaan yleisöä johdateltiin ”Kahtatoista vajaa”
musiikki- ja runokokonaisuudella.
Katja Autonen-Lepistö viululla loihti
Myrskyluodon Maijan tunnelmien
kautta Erkki Kolehmaisen vaikuttavaan runoesitykseen sotainvalidi
Tauno Lappalaisen kirjoittamasta
omakohtaisesta kokemuksesta, haavoittumisestaan sodassa.
Väliajalla juotiin leivoskahvit.

Juhlayleisöä 24.2. Kuva: Veijo Pietiläinen

Jämsän kaupungin tervehdyksen toi
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
kiittäen Nysää runsaasta toiminnasta ja asioiden ajallaan hoitamisesta.
Lopuksi juontajan ehdotuksesta lauloimme yhdessä "Muistatko muinoin…”
Aplodeista päätellen tilaisuus oli
onnistunut, kaikki esiintyjät antoivat
parasta osaamistaan ja tunnelma, se
oli korkealla. Niin myös Inkerillä,
joka sai juontaa tämän juhlan.
Kiitokseni kaikille osallisille!
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