NYSÄN UUTISET
Marraskuu 2018

Puheenjohtajan palsta
TEKEMISEN RIEMUA toimintaamme
toivon loppuvuodelle ja koko tulevalle 100-vuotisjuhlavuodellemme.
Paljon on haasteita. Uskon, että
yhdessä pystymme toteuttamaan
suunnitelmamme. Mikä on muuttunut tänä aikana? Ihminen ei ole
muuttunut, mutta olosuhteet ja
kaikki se mikä on ihmisen ympärillä,
haluaa hänen huomionsa ja mielenkiintonsa, niin ettei hän ole oma
persoonallinen itsensä, vaan ympäristönsä tuote.
Nuorisoseuroissa harrastetaan
samoja asioita kuin järjestön syntyvaiheiden aikana 137 vuotta sitten.
Nysän toiminnassa teatteriesityksiä
on ollut seuran perustamisesta
saakka. Mitään nykyisistä toimintamuodoista ei jätetä hyllylle, vaan
lisätään tapahtumia koko vuodeksi.
Nysän toiminnan alkuaikoina sen
alaosastona toimi Hevoskerho, josta myöhemmin tuli Kuoreveden
Hevosjalostusseura. Tulevan heinäkuun puolivälissä pidettäviin Jämsän Raveihin Nysä on varannut

lauantaille Suomenhevoslähdön.
Voittajan loimessa näkyy seuran
nimi ja tunnukset.
Seuran sääntöjen mukainen syyskokous oli omalla talolla 4.11.18.
Paikalla 18 henkilöä. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Veijo Pietiläinen, sihteeriksi Irja Rämö. Henkilövalinnoista mainittakoon, että
seuran puheenjohtajaksi vuodelle
2019 valittiin Inkeri Ojanen. Kokous
myönsi hänelle Nysän kunniajäsenyyden. Seuran jäsenmaksut pysyivät entisellään, 15€ ja 7€. Seuran
jäsenmaksu Liittoon on 9€/jäsen.
Kokouksen kulku oli esityslistan
mukainen, eikä eriäviä mielipiteitä
esitetty. Tyydyttiin johtokunnan
suunnitelmaan, joka työllistää ensi
vuoden 5-hengen kokoonpanoa
entistä enemmän. Vuosiksi 2019–
2020 johtokuntaan valittiin erovuorossa olevat Tuija Hyytiäinen ja Irja
Rämö uudelleen. Erovuorossa ollut
Keijo Jylhä ei halunnut jatkaa. Muut
johtokunnan jäsenet: Maija Pata-

mäki, Pekka Rämö, Ari Karpeeki.
Kokouksen lopuksi laulettiin yhdessä
Nuorisoseuralaismarssi.
Nysän satavuotisjuhlavuoden kunniaksi haastan kaikki nykyiset jäsenet ja entiset jäsenet ja toiminnassa
mukana olleet mukaan juhlavuoden
toteuttamiseen. Ottakaa yhteyttä,
tulkaa tilaisuuksiin, kertokaa muistojanne tai lähettäkää muistojanne
meille. Nysän sivuilla on yhteystiedot. Valon voimia vaalien valvomme, elon määrä on suuri ja pyhä.

Paljon muuta mielenkiintoista ohjelmaa on tulossa:

Kaikella rakkaudella,
Inkeri Ojanen

Immi Hellén oli paljon aikaansa
edellä, hän aukaisi latua silloin, kun
suomenkielisestä nuorisokirjallisuudesta ei vielä voinut puhuakaan, ei
kukaan pohtinut sen merkitystä eetillisenä ja esteettisenä kasvatustekijänä. Näytelmä on tärkeä tänä päivänäkin, että ymmärtäisimme elämää ja toisiamme paremmin.
Aunen näyttämösovitus tulee ensiiltaan Nysän 100-juhlavuonna 2019
maaliskuussa.
Näytelmäkäsikirjoitus on Inkeri
Ojasen. Ohjauksesta vastaavat Maili
Jokinen ja Inkeri Ojanen. Rooleissa
Nysän Ilmaisutaidon kerholaiset.

Immi Hellénin klassikko, nuorisoromaani ”Aune” Nysän näyttämölle

Nysän 2019 toimintasuunnitelmaan
kirjattua 100-vuotistapahtumia

Immi Hellén eli 1861–1937. Syntyi
Kuorevedellä, mutta suurimman
osan elämästään asui Helsingissä,
jossa toimi kansakoulunopettajana
yli 40 vuotta. Romaani Aune ilmestyi
1896. Tarina on hellyttävä ja surumielinen kertomus kahden lapsen
ystävyydestä elämän myrskyissä.
Aune on varakkaan perheen tyttö,
joka on syntymästään asti sairastanut luumätää. Lauri on köyhän työläiskodin vesa, jonka on nuoresta
iästään huolimatta pakko jakaa lehtiä aamuyöstä ennen auringonnuosua.

Juhlavuoden aloitamme juhlakokouksella tammi-helmikuun vaihteessa.
Helmikuun 24. päivänä on Runo- ja
Musiikkimatinea klo 14. Luvassa on
paikallisten taiteilijoiden musiikkia
ja runoja. Heikki Manninen on säveltänyt Immi Hellénin runon ”Sinä”.
Paavo Raivonen, syntyi Kuorevedellä
(1909–1981). Hän soitti haitaria Dallape orkesterissa ja sävelsi ”Yksinäinen” valssin. Tähän sävellykseen
teki jämsäläinen Eero Virtanen sanat. Tämä kuullaan tamperelaisen
Jorma Vuopion esittämänä säestäjänään Vesa Penttilä.

• Iltamat lokakuun 25. päivänä
kello 18. Musiikki-ilottelusta vastaa VoiSe-kuoro MänttäVilppulasta.

• Äitienpäivä 12.5. kello 13.
• Iltamat kesäteatterin puolella
kesäkuussa 29. päivä kello 18.
Monenlaista ohjelmaa on tarjolla. Musiikkia vuodesta 1949 vuoteen 2018 ja iltapalatarjoilua.
• Heinäkuun aikana kesäteatteri.
• Juhlabingo Nysä 100 -merkeissä
ensimmäisenä bingoiltana syyskaudella.

• Pikkujoulua vietetään marraskuun lopulla.
Seuratkaa ilmoitteluamme ja Nysän
sivuja www.nysa.fi.
Tervetuloa viettämään Nysä 100juhlavuotta!

Nysällä askarreltiin risuista 14.11.
Mukana oli 11 taitajaa Marika Lintuniemen ohjauksessa.

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry
toivottaa kaikille hyvää joulun
odotusta.
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