Puheenjohtajan palsta
Hämäläinen tervehdys!
Tänään sunnuntaina 16.11.2014 Nysän
kutsumana vietettiin seurantalolla Hä‐
meen Nuorisoseurain Liiton syyskokous‐
ta, joka sääntöjen mukaan katsoo tule‐
vaan eli seuraavaan vuoteen suunnitel‐
min ja talousarvioin. Alueen seurat lähet‐
tävät valtakirjoin edustajansa kokouk‐
seen. Paikalla oli vain 18 edustajaa vii‐
destä seurasta. Kokouksen henkilömäärä
oli 23.
Keskusseura on aloittanut uudestaan
parhaiden seurojen palkitsemisen. Vuo‐
den 2013 toiminnan perusteella paras
koko toiminnan seura oli Vahannan Nuo‐
risoseura Ylöjärveltä. Teatteritoiminnas‐
sa Vahannan Ns. voitti myös. Paras kan‐
santanssiseura oli Tampereen Nuoriso‐
seura ja Kalevan Nuorten toiminnan pa‐
ras oli Tammelan Ns. Aura. Muita palkin‐
toja ei jaettu.
Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeiden
mukaan myös Hämeessä pyritään vahvis‐
tamaan lasten ja nuorten kokonaisval‐
taista kasvua sekä aktiivista ja vastuullis‐
ta kansalaisuutta. Alueelle perustetaan
nuorisotoimikunta vuonna 2015. Järjes‐
tön tärkeimmät päätökset tehdään Nuo‐
risoseurakokouksessa, joka kolmas vuosi.
Se on ensi vuonna 2.–4.10. Tampereella.

Paikallisseurojen jäsenmaksu keskusseu‐
ralle on yleensä aiheuttanut polemiikkia,
mutta tässä kokouksessa hyväksyttiin
jäsenmaksuksi 6,00 €/jäsen yksimielisesti
vaikka on euron nousu tästä vuodesta.
Henkilövaalit ovat näissä kokouksissa
mielenkiintoisia. Seurat voivat ehdottaa
johtokuntaan edustajiaan. Keskusseuran
johtokuntaan vuosille 2015–16 tulivat
valituksi Ns. Nysältä Irja Rämö ja Inkeri
Ojanen.

Kokouksen puheenjohtaja Inkeri Ojanen ja
sihteeri, Hämeen Ns‐liiton toiminnanjohtaja
Hannu Huikuri. Kuva: Veijo Pietiläinen

Isäntäseurana Nysä tarjosi kokouksen
alussa vieraille keittolounaan ja kokous‐
kahvit. Ruokailun aikana näytettiin dia‐
kuvia viime kesän EVS‐nuorten talkoo‐
vierailuviikoista Irja Rämön selostuksen
kera.

Tervetulopuheen kokousväelle piti seu‐
ran puheenjohtaja Inkeri Ojanen, joka
valittiin myös kokouksen puheenjohta‐
jaksi. Kokous päättyi yhteisesti laulettuun
Nuorisoseuralaismarssiin.
Nysän 95‐vuotisjuhlien valmistelut ovat
meneillään ja tapahtuma on 7.12.2014
klo 17.00 alkaen. Iltamamuotoinen tilai‐
suus kertoo menneestä, antaa tämän
päivän toiminnasta näytteitä, jakaa tun‐
nustuksia ja antaa mahdollisuuksia yh‐
dessäoloon ystävien parissa Nysän hir‐
siseinien suojassa monien muistojen
kera. Yllätyksiä!!!

Nysän arkiston dokumentit kertovat vuo‐
den 1984 esityksen menestyksestä katso‐
jamäärien ja lehtiarvostelujen muodossa.

Joulukukka‐asetelmien kurssi
Tule Nysälle la 20.12. kello 13 tekemään
asetelmia Maili Jokisen ohjauksessa. Pai‐
kan päältä voi ostaa kukkia, koreja ja mui‐
ta tarvikkeita. Kurssi on ilmainen.

Hyvää joulukuuta, se on se aika vuodesta
kohta...
Inkeri Ojanen

Tulossa Nysän näyttämölle
maaliskuussa 2015
Tulevan vuoden maaliskuussa Nysän
näyttämöllä esitetään komediaa ”Kaktuk‐
senkukka”.
Ranskalainen, kepeä, tunteikas komedia
on raikkaan romanttinen kertoen henki‐
löistä, jotka elävät rakkauden syövereis‐
sä, välttäen sitoutumista.
Nysän näyttämöllä v. 1984 esitetty näy‐
telmä tulee nyt 30 vuoden jälkeen uudel‐
leen ohjelmistoon, tosin eri henkilöiden
tekemänä. Teksti ei ole kulunut, sillä rak‐
kausasiathan pätevät edelleen ykkösai‐
heena.
Näytelmästä jäi niin hyvä kokemus ai‐
heeltaan ja sisällöltään, että se kannattaa
ottaa uusintaan. Kukapa ei haluaisi tulla
hammaslääkäri Julien vastaanotolle.

Nuorempien ryhmää ohjaa Inkeri Oja‐
nen. Hänen kerhossaan tehdään luovan
ilmaisun harjoituksia, kuten aisti‐, keskit‐
tymis‐, kontakti‐ ja ääniharjoituksia, ke‐
hittäviä leikkejä ja roolileikkejä. Harjoi‐
tellaan rohkeutta ilmaista itseään ja
kehittää taitoa tehdä yhteistyötä.
Inkeri on kouluttautunut Suomen Nuori‐
so‐opistossa nuoriso‐ohjaajaksi, suorit‐
tanut harrastajateattereiden kaikkien
osa‐alueiden ohjaajakoulutuksen, 3‐jak‐
soisen lapsi‐ ja nuorisoteatteriohjaajien
ohjaajakurssin, viestinnän jatkokurssin,
aikuiskasvatuksen ja puheopin opinnot
Tampereen yliopistossa.
Nysän ryhmä valmistaa myös kevääksi
näytelmän, josta saa lisätietoa myö‐
hemmin mm. Nysän sivuilla. Tervetuloa
kannustamaan lapsia ja nauttimaan hei‐
dän tekemästä teatterista.

Matkalla Brasiliassa
Nysän johtokunnan jäsen Keijo Jylhä teki
suunnistusmatkan Brasiliaan kolmen
suunnistajaystävänsä kanssa. Ensin tu‐
tustuttiin miljoonakaupunki Rio de Ja‐
neiroon ja Copacabanan kilometrin pitui‐
seen hiekkarantaan. Suunnistuskisat
tapahtuivat Porto Allegron kaupungin
lähimaastossa, joka oli mäkistä ja pää‐
osin suoriin riveihin istutettua männik‐
köä sekä läpipääsemätöntä viidakkoa.
Keijon sarjassa oli 138 suunnistajaa. Hän
kertoi olevansa tyytyväinen sijoituksiin‐
sa: sprintissä 53. ja pitkällä matkalla 55.
Ilman lämpötila vaihteli +37 asteesta +18
asteeseen, silloin kun nopeasti nousseet
rankat ukkossateet tulivat kohdalle.
Paikallisella oppaalla komeilee nyt pääl‐
lään Kuoreveden Ns. Nysän T‐paita.

Vilppulan Viihdekuoro viihdytti
Mitä lasten ilmaisutaidon kerhossa
tapahtuu tiistaisin klo 18–20?
Viime syksynä aloittanut kerho on saanut
uusia kerholaisia. Tänä syksynä jatkunee‐
seen kerhoon osallistuu jo 17 lasta. Ker‐
hossa on kaksi ryhmää: 9–13‐vuotiaat ja
7–8‐vuotiaat.
Isompien ryhmää ohjaa teatteri‐ilmaisun
ohjaaja Maria Halminen Mäntästä. Maria
on saanut oppinsa Keski‐Pohjanmaan
ammattikorkeakoulussa ja valmistui esit‐
tävän taiteen linjalta vuonna 2010. Ker‐
hossa on harjoiteltu improvisaatiota,
luottamusta, äänenkäyttöä sekä leikitty
erilaisia teatterileikkejä. Tällä hetkellä
Marian ryhmä ahertaa Nysän 95‐vuotis‐
juhlaan pientä esitystä, joka sisältää im‐
provisaatiota.

Näyttämöllä pyörähteli Lumikki ja Lumi‐
kin äiti sekä seitsemän pientä ”ukkoa”.
Pieniä ”tyttöjä” laulatti. Pertti näki unta
seitsemästä naisesta ja Mersusta tallis‐
saan, mutta heräsi karuun todellisuu‐
teen, kun tallissa olikin vain Datsuni. Oli
kolminäytöksinen ”draamanäytelmä” ja
paljon muuta. Yleisöä iltamat keräsi 140.

Kuvat: Veijo Pietiläinen

Teatterimatka Pekka Töpöhäntä
‐näytökseen 15.11.
Tampereen Työväenteatterin Salmelaisen
näyttämöllä esitetään klassikko satunäy‐
telmää. Katsottuamme esityksen, linja‐
autossa paluumatkalla, kävimme läpi
nähdyn antia.
Tässä katsojien arviointeja:
Esitys piti otteessaan koko ajan, mutta
kuuluvuus oli paikoin heikko arvioi Yrjö.
Suvi nautti koko näytöksen ajan näke‐
mästään. Marian mielestä esitys oli haus‐
ka, tosin valot häiritsivät kirkkaudellaan.
Kokonaisuutena näytös oli hieno, asut
tukivat esitystä, valot toimi hyvin, mutta
häikäisy otti silmiin arvioi Salla. Minnan
mielestä esitys oli mukaansatempaava.
Annia valot ärsyttivät, silti mielenkiinto
pysyi koko ajan. Otin mielestä esitys oli
suunnattu pienemmille kuin hän.
Janina ihastui hyviin lauluihin ja peruukit
olivat kissoilla onnistuneet, värilliset. Tosi
hyvät näyttelijät totesi Laura. Iiro piti
esitystä kaikille sopivana ja kommenttina
”älä pilkkaa erilaisuutta, se tulee omaan
nilkkaan” hän sanoo. Anton piti esityksen
puvuista ja musiikista, valot välillä häikäi‐
sivät. Tuija kaipasi kissojen omia ääniä
miauuu.. ja kehräystä.
Inkerin mielestä kokonaisuus oli teknises‐
ti ja esityksellisesti ok. Ristiriita hyvän ja
pahan taistelu eli kisaaminen olisi saanut
tulla paremmin esille ja mitä vaikuttaa
erilaisuuden kantaminen. Tarina on lois‐
tava ja varsinkin nykyaikana tärkeää, että
hyväksyisimme toisemme sellaisina kuin
olemme. Irja piti Pekka Töpöhäntä
‐laulusta, se jäi soimaan hänen päähänsä.
”Täältä tulee Pekka Töpöhäntä ja maapal‐

lo pyörii radallaan, täältä tulee Pekka
Töpöhäntä, ei haittaa jos hiukan pilka‐
taan. Ei kahta samanlaista löydy milloin‐
kaan ei lumihiutaletta ei kissaakaan”…
Kirjurina toimi Inkeri.

Nysä 1919–2014
Täten pyydämme Teitä ystävällisesti saa‐
pumaan Kuoreveden Nuorisoseura Nysän
talolle seuran 95‐vuotisjuhlailtamiin sun‐
nuntaina 7. pnä joulukuuta klo 17.
Kahvitarjoilu.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n
johtokunta

Tuleva toiminta
Tämän vuoden viimeinen bingo pelataan
18.12. ja bingo jatkuu 8.1.2015.
Syksyn viimeinen jumppa on 8.12. ja taas
jumpataan 5.1.2015.
Ilmaisutaidonkerhot kokoontuvat viimei‐
sen kerran 16.12. ja jatkuvat 13.1.2015.

Nysän Uutiset on luettavissa
www.nysa.fi sivustolla.
Toimitus: Irja Rämö ja Inkeri Ojanen

