
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Puheenjohtajan palsta 
 

Kohti kevättä ja valoa 
Saimme seurassamme 100-vuotis-
juhlavuoden kunniakkaasti juhlittua 
ja tuntuu kuin mentäisiin samaa 
tahtia tänäkin vuonna. Kun on 
vauhtiin päästy, niin antaa mennä 
vaan. On vanha sanonta. 
   Tämän vuoden Runo- ja Musiik-
kimatinea oli monipuolisuudessaan 
ja tasossaan kokonaisuutena mie-
leen jäävä. Kaikki esiintyjät antoivat 
parastaan ja pysäyttivät kuuntele-
maan esityksen sanomaa. 
   Runous ei ole kadonnut eikä sen 
viestit kadonneet nykymaailmasta, 
päinvastoin runojen lyhyet viestit ja 
rytmi sopivat nykyihmisen elämän-
tapaan. 
   Runous ja taide, kaikki taide, on 
jotain tienviitan ja varoitusmerkin 
kaltaista. Samalla tavalla taide on 
myös muistin osa. Ihmisten yhtei-
sen muistin konkreettinen kiteyty-
mä. 
   Ihminen palaa aina taiteen äärel-
le, vaikka aika ajoin olisikin hylkää 
 
 
 

 
 
 
mässä sen. Ihminen palaa sen äärel-
le tarkistamaan, kuka hän on.  
Mutta liike ei ole yksisuuntaista. 
Palaamme taiteen luo, mutta myös 
taide palaa meihin.  
  Kaikki kokemamme ja näkemäm-
me elää meissä. Taiteessa elävät 
kysymykset hyvän ja pahan ole-
muksesta. Etiikasta. Toivosta ja 
epätoivosta. Menneisyydestä ja 
tulevaisuudesta. Uskosta ja epäus-
kosta. Kaikesta siitä, mikä on vaikea 
määrittää, mutta joka on vääjää-
mättömästi osa ilmiöiden ja olioi-
den olemusta, joka jäisi ilman ru-
noutta löytämättä ja sanoittamatta. 
   Niin kauan, kun olen osannut lu-
kea, runot ovat puhutelleet mieltä-
ni ja olen halunnut esittää niitä. 
Olenko ymmärtänyt kirjailijan tar-
koituksen tekstille, onkin sitten toi-
nen juttu. 
   Käytämme runoutta kukin omien 
mielenhaavojemme parantamiseen 
ja asioiden viestimiseen toisille. 
Siten runous on täyttänyt tehtävän-
sä. Eläköön runous! 
 
Nuorisoseuraterveisin Inkeri Ojanen 



40 vuotta – eikä suotta 

On ilo olla Nysän ”Suloisessa myr-
kynkeittäjässä”. Arto Paasilinnan 
romaaniin perustuva näytelmä tulee 
ensi-iltaan 22.3. Mukana on mieles-
täni taitava ja motivoitunut joukko 
harrastajia Kuorevedeltä, Längelmä-
eltä, Jämsästä ja Vilppulasta. Pää-
roolissa nähdään Maili Jokinen, itse 
näyn lääkäri Jaakkona.  
   Ohjaaja Maria Telén on Nysällä jo 
kokenut tekijä, jo kymmenes ohjaus 
kaikki yhteen laskien. Hänen ohja-
uksensa on määrätietoista, tarpeen 
tullen hyvinkin vaativaa. Pidän myös 
siitä, että hän laatii aina valmiiksi 
tarkat harjoitusaikataulut. Kenen-
kään ei tarvitse paljoakaan olla pai-
kalla pelkästään peukaloita pyöritte-
lemässä. 
   Itselleni tällä näytelmällä on sikäli 
enempi merkitystä, että tulee kulu-
neeksi 40 vuotta harrastajana. Olisi 

tullut jo viime vuonna, mutta en 
silloin ollut mukana missään projek-
tissa. Aloitin vuonna 1979 kansan-
komediassa ”Pirttipohjalaisia”. Roo-
lini oli karvari ja nahkanparkitsija 
Luikurinen, jonka ”tiinussa monen 
tavara on lionnut”. Esityspaikkana 
oli Mäntän Rusinniemi, Virtasalmen 
rannalla vastapäätä nykyistä Mylly-
ranta-keskusta. Mukana hyöri har-
rastajia niin Mäntän Teatterista kuin 
Työväen Näyttämöltäkin. Ne yhdis-
tyivät vuonna 1987, kun Mäntän 
Uusi Teatteri perustettiin. 
   Olen nyt mukana näytelmässä 23. 
kerran. Matkan varrelta opettavim-
pia ovat olleet Nummisuutarin Esko 
ja Liika Viisaan Sakari Kolistaja 1980-
luvulla. Mieluisin ehkä, ja mikä ettei, 
on kuitenkin ollut vuonna 2017 Tai-
paleen kesäteatterin Tuntematto-
man sotilaan Koskela Hallin Palo-
kuntalon pihalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Suloisen myr-
kynkeittäjän” 
harjoitukset 
meneillään  

Siihen rooliin oli sikälikin helppo 
mennä, että itsekin olen pienviljeli-
jän poika ja samanlaisen aatteen 
omaava. Koskelan aatetausta tulee 
esiin upseerikorsulla, kun hän kilju-
päissään kaataa pöydän ja pudottaa 
nuoren rillipäävänrikin kanveesiin. 
   Toiveikkaana ja hyvillä mielin odo-
tan tulevaa ensi-iltaa. Uskon yleisön 
löytävän tiensä Nysälle runsaslukui-
sesti. Sitä ennen on kuitenkin vielä 
muutamat kokonaisvaltaiset tree-
nit. 
  Hyvää kevättä kaikille ja tervetuloa 
teatteriin! Pertti Takanen 

 
Kuoreveden Nuorisoseura 
Nysän vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin sunnuntaina 
9.2.20 seuran omalla talolla sääntö-
jen määräämällä tavalla. 
   Kokouksen avauksessa seuran 
puheenjohtaja Inkeri Ojanen kertoi  
100-vuotisjuhlavuoden onnistu-
neen suunnitellun mukaisesti ja sen 
tuottaneen seuralle menestystä 

toiminnassa ja iloa toimijoille. Vuo-
sikokouksen tehtävään on katsoa 
menneeseen, miten suunnitelmat 
ovat toteutuneet, onko päätökset 
pystytty toteuttamaan. Uskallan 
sanoa, ettei Nysän historiassa ole 
ollut sellaista vuotta kuin 2019 toi-
minnan runsauden ja monipuoli-
suuden saralla. 
   Vuosikokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Veijo Pietiläinen, sihteerinä 
toimi Irja Rämö. Pöytäkirjan tarkas-
tajiksi valittiin Riitta ja Erkki Kuivik-
ko sekä ääntenlaskijoiksi Ari Kar-
peeki ja Keijo Jylhä. Kokouksessa oli 
14 henkilöä. 
   Toimintakertomus vuodelta 2019 
hyväksyttiin ja on nähtävillä seuran 
nettisivuilla. Tilit ja tase esitettiin 
kokoukselle ja luettiin toiminnan-
tarkastajan lausunto. Kokous päätti 
yksimielisesti hyväksyä tilit ja tilin-
päätöksen sekä antaa vastuuva-
pauden johtokunnalle ja muille tili- 
ja vastuuvelvollisille. 
 

 
 
 
 
Ilmaisutaidon kerholaisten 
Lumikki-remix Runo- ja Musiik-
kimatineassa. Runsaan muun 
ohjelman jälkeen katseltiin uu-
sintana vuosikokouksessa esitet-
ty kuvakooste ”Nysä 2019 – 100 
vuotta, 100 kuvaa” 



Jämsän kaupungin kulttuuri-  
palkinto 2019 Ns. Nysälle oli  
juhlavuoden huipentuma! 
Jämsän kaupungin sivistyslautakun-
ta myönsi Viljo Järvisen rahastosta 
annettavan kulttuuripalkinnon 2019 
Nysän monipuolisesta ja tasokkaas-
ta kulttuurityöstä eri-ikäisen henki-
löiden parissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIITOS kaikille jäsenillemme, toimi-
henkilöille, harrastajille, talkoohen-
kilöille, katsomossa istuneille, bin-
gon pelaajille, vierailijoille! Ihan kai-
kille, jotka luette tätä lehteä, kuuluu 
kiitos! 
 
Nysän Uutiset: Toimittajat 
Inkeri Ojanen ja Irja Rämö 
Nysän nettisivut: www.nysa.fi 
Nysän sähköposti: nysa.ry@phpoint.fi 

 

http://www.nysa.fi/

