NYSÄN UUTISET
Marraskuu 2017

Puheenjohtajan palsta

VIREÄ VUOSI LOPPUSUORALLA
Nysän toiminnallinen aktiviteetti
kohosi tänä vuonna huippuunsa,
kun normaalin harrastustoiminnan
lisäksi rakennettiin talkoilla kesäteatterin katsomolle katos, joka
palveli tarkoitustaan jo viime kesän
näytöksissä.
Kun toimeen tartutaan, niin tapahtuu. Nyt on menossa seurantalolla
remontti, jossa esteetön pääsy sisätiloihin tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisille.
Juhlintaankin ehditään Suomi 100
merkeissä Suinulan kylän kunnioittaessa isänmaamme merkkivuotta.

Ensimmäisessä työpaikassaan Kuorevesi-Mänttä-Vilppula”pitäjälehdessä” metsäteknikon ja
kirjastonhoitajan pojalle selvisi, että
hänestä tulee toimittaja.
”Uteliaalle ihmiselle tämä on mahtava ammatti” hän sanoo.
Jouko Jokisen kanssa vuosien mittaan työskennelleet kertovat, että
hän on helposti lähestyttävä, maalaispoikamainen, huumorintajuinen, sivistyssanoja ja konsulttikieltä
inhoava, reilu, innostava, luotettava, sovitteleva, puolustaa alaisiaan.
Hyvä jätkä!
Aika näyttää kesyttääkö hän tuulisen Ylen toiminnallaan?

Tiedottaminen on aina ollut tärkeää
toimintaa ja lisääntynyt valtavalla
voimalla. Reaaliajassa saamme tietoa tapahtumista, onnettomuuksista, säätiedoista yms.
Yleisradion uudeksi päätoimittajaksi
on 13.11.17 valittu toimittaja Jouko
Jokinen 58-v. On käynyt Mäntän
lukiota, josta erosi ja vaihtoi Haapamäen lukioon.

Me täällä maaseudulla mietimme jo
joulun tuloa! Onko jouluna lunta?
Jos sataakin vettä? Tuleeko joulu
silloin! Mitä kaikkea on hankittava?
Joulu tulee joka tapauksessa. Riippuu ihmisestä itsestään saako joulumielen vai antaako arkisten huolien vaivata päätään. Me tarvitsemme juhlahetkiä elämämme, ne antavat voimaa elää muut päivämme.

Sylvian joululaulu pohjautuu Sakari
Topeliuksen runoon. Yleisradion
äänestyksessä vuonna 2002 se valittiin kaikkein kauneimmaksi joululauluksi. 1800-luvun puolivälissä kirjoitetun runon on tulkittu heijastavan
Suomen itsenäistymispyrkimyksiä
Venäjän sortovuosien puristuksessa.
Sylvian joululaulun kauniit sävelet ja
sanat muistuttavat, että koti on
lopulta siellä missä sydän on.
Ilo jaettavaksi, valo vietäväksi
eteenpäin.

Tapahtumia vuoden varrelta
Musiikki- ja runomatinea helmikuussa

Hyvää joulua ihmiset! Iloa, valoa,
rauhaa!

Nysän runoryhmä: ”Jos olisin puu”
Maija Patamäki, Inkeri Ojanen,
Anton Rajala, Irja Rämö ja Pekka
Patamäki. Yleisö sai keksiä lauluja
kyseisistä puista, koivu, kuusi,
pihlaja, mänty ja haapa.

Uuteen Vuoteen 2018 käykäämme
yhdessä luottavaisin mielin!

Huhtikuussa se alkoi, kesäteatterin
katsomon kattaminen ja heinäkuussa se oli valmis. Hieno katoksemme.

Yhdessä liikuttiin 7.10.
Kuva: Rauni Pietiläinen

Inkeri Ojanen

Ideoita ja intoa riittää.
Vanhoista ikkunanpokista
valmistuu aika mahtavia
lyhtyjä. Vain katto puuttuu vielä.
Tämä valmistuu sopivasti 5.12.
yhteiseen juhlaamme.
Immi Hellén seuran runoilijat Tuija
Nieminen, Irmeli Heikkilä ja Heikki
Manninen ”Samuelin veneessä”
Kuvat: Veijo Pietiläinen

Nysän syyskokouksen satoa
Seuran sääntöjen mukaan pidetään
kaksi yleistä kokousta kalenterivuoden aikana. Syyskokouksen on määrä olla lokakuun aikana. Kuluvana
vuonna se oli su 29.10.2017 seuran
omalla talolla.
Ennen kokouksen alkua nautittiin
Sadonkorjuukeittoa Kekri-ajan kunniaksi, se maistui taivaallisen hyvältä.
Seuran puheenjohtajan tervetulotoivotuksen jälkeen kokous järjestäytyi. Syyskokouksen toimihenkilöiksi kokous valitsi seuraavat: puheenjohtajaksi Veijo Pietiläinen,
sihteeriksi Irja Rämö. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Moisio ja
Paula Karpeeki.
Henkilövalinnoissa luotettiin entisiin
henkilöihin, niin puheenjohtajan
kuin johtokunnankin suhteen. Puheenjohtajana jatkaa Inkeri Ojanen
ja erovuorossa olleet 3 johtokunnan
jäsentä valittiin uudelleen. Johtokunnan jäsenmääräksi kokous vahvisti 6 jäsentä, joista puolet ovat
vuosittain erovuorossa. Nysän toiminnasta ja taloudesta vastaavat
johtokunnan jäsenet ovat: Tuija
Hyytiäinen, Keijo Jylhä, Ari Karpeeki,
Maija Patamäki, Irja Rämö ja Pekka
Rämö.
Jäsenmaksun v. 2018 kokous päätti
pitää ennallaan, aikuisilla 15 €, lapsilla 7 €.

Toiminnantarkastajiksi valittiin, varsinaisiksi Erkki Kuivikko ja Annemari
Leppä, varalle: Tapio Nieminen ja
Kerttu Korpi.
Hyväksyttiin kuultu toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja toiminnalle
talousarvio vuodelle 2018. Päätettiin seuran kokousten ilmoittamistavasta. KMV-lehti on edelleen virallinen kokousten ilmoittamislehti.
Syyskokous suunnittelee tulevaa
vuotta. Seuraava yleinen kokous on
tammikuun lopulla 2018. Silloin
tehdään tiliä vuodesta 2017. Kaikki
toiminta ei ole näkyvää. Puolet seuran toimihenkilöiden ajasta tehdään
kirjallisia tehtäviä, pöytäkirjoja, laskujen maksua, ohjelmien suunnittelua yms. Näkymättömällä työllä
mahdollistetaan kaikki ulospäin näkyvä toiminta kuten harrastustoiminnat ja bingo.
Inkeri Ojanen
Jumppa ja bingo jatkuvat
Viimeinen jumppa ja tuolijumppa
27.11. Jatkuvat 8.1.2018.
Viimeinen kinkkubingo 14.12. Bingo
jatkuu 11.1.2018.
Nysän Uutiset: Toimittajat Inkeri
Ojanen ja Irja Rämö
Nysän nettisivut: www.nysa.fi
Nysän sähköposti:
nysa.ry@phpoint.fi

