
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan palsta 
 
Valoa kohti 
On ihmeitä, jotka tapahtuvat nopeasti 
ja on ihmeitä, jotka tapahtuvat hi-
taasti. Ihmiset odottavat mieluusti 
nopeita ihmeitä. Hitaita ihmeitä 
emme edes huomaa. Maailma on kui-
tenkin täynnä hitaita ihmeitä, jotka 
näkyvät vasta jälkikäteen.  
   Nuorisoseura Nysän satavuotisen 
matkan aikana on nopeita ihmeitä ko-
ettu tämän juhlavuoden tunnelmissa. 
Kaikki toteutuneet tapahtumat. Kut-
suisin ihmeeksi sitäkin, että Ns. Nysä 
on sadan vuoden ajan ollut olemassa. 
Nuorisoseuraan on uskottu valon tuo-
jana ihmisten elämään monin tavoin. 
Onhan nuorisoseura oma suomalai-
nen keksintömme, meille sopiva. 
   On olemassa sanonta: nimi on enne. 
Nuorisoseuramme nimeä on vuosien 
varrella yritetty muuttaa niin että 
Nysä jäisi nimestä pois. Seuran jäse-
net ovat pitäneet huolen siitä, että 
Nysänä pysyy. 
   Hyvä niin. Sillä vuosien kuluessa 
nuorisoseura on monipuolisella toi-
minnallaan tullut tunnetuksi koti-
maassamme ja ulkomaillakin juuri Ny-
sänä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorisoseuratoimintaan kuuluu suo-
men kielen vaaliminen, ettei se nyky-
menossa jää muiden kielien varjoon. 
Ihmeenä pidän, että suomen kieltä 
opetetaan ja tutkitaan ulkomailla yli 
80 yliopistossa. Sen myyntivaltteja 
ovat Metallimusiikki, Muumit, Kale-
vala ja Hyvinvointivaltio. Tarvitseeko 
olla huolissaan? 
   Valoa kohti, valon juhlaa, joulua 
kohti: Joulun ihmettä! Talvipäivän sei-
saus 22.12. tapahtuu käänne valoon 
päin. Päivä pitenee vähitellen kevättä 
kohti. Tapanina jo Kukon askeleen pi-
dempi edellistä päivää. 
 Me ihmiset voimme olla valona toisil-
lemme omalla käytöksellämme, huo-
maavaisuudellamme, ystävällisyydel-
lämme, läsnäolollamme tai vain että 
olemme olemassa toisiamme varten. 
   Kaikille Teille oikein ihanaa valon 
juhlaa ja seuraavaa vuosikymmentä! 
 
Nuorisoseuraterveisin 
Inkeri Ojanen, pj 



 
Nysän syyskokouksesta 2019 
Seuran omalla talolla su 27.10. pide-
tyn syyskokouksen alussa Nysällä 
1980-luvulla aktiivisesti toiminut Su-
sanna Ruusu (o.s. Selänpää) Jämsästä 
kertoi omasta ajastaan seuran toimin-
nassa. 
   Susanna muisteli toimintaansa mm. 
kansantanssiryhmässä ja esiintymis-
matkoja Nordlekiin. Kaltilan juhan-
nusjuhlia, teatteriesityksiä nuorten 
sekä aikuisten näytelmissä. Myös lau-
suntaa harrastettiin ja osallistuttiin 
maakunnallisiin Taidetapahtumiin.  
   Nysän johtokunnassa Susanna toimi 
viisi vuotta.  Hänen ikäluokkansa nuo-
rille Nysän toiminta kuului heidän jo-
kapäiväisen elämänsä harrastuksiin 
monipuolisesti. 
   Nykyisin Susanna toimii Jämsän lu-
kion kieltenopettajana. 
 
Syyskokouksen päätöksiä 
Syyskokouksen avasi seuran puheen-
johtaja Inkeri Ojanen. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Pertti Takanen 
ja sihteeriksi Maija Patamäki. Kokous 
todettiin lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi. 
   Vuonna 2020 seuran puheenjohta-
jana jatkaa Inkeri Ojanen. Johtokun-
nan jäsenmääräksi päätettiin 6 henki-
löä. Erovuorossa olleet Maija Pata-
mäki ja Pekka Rämö valittiin uudel-
leen v. 2020–21. Ari Karpeekin tilalle 
valittiin Pertti Takanen v. 2020–21. 
   Muut johtokunnan jäsenet ovat 
Tuija Hyytiäinen ja Irja Rämö. Syysko-
kous täydensi johtokunnasta puuttu- 

 
van jäsenen paikan Pekka Patamäellä 
vuodeksi 2020. 
   Seuran toiminnantarkastajiksi valit-
tiin Erkki Kuivikko ja Annemari Leppä. 
Varalle valittiin Tapio Nieminen ja 
Kerttu Korpi. 
   Jäsenmaksu pysyy vuonna 2020 sa-
mana eli 15 € aikuiset ja 7 € alle 16-
vuotiaat.  
   Jäsenmaksuun sisältyy jäsenper-
heelle järjestölehti Nuorisoseurat. 
Seuran virallisena ilmoituslehtenä on 
edelleen KMV-lehti.  
   Kokousväelle tarjottiin syyspiirakan 
kera kahvit 
 
Nysä ja minä 
En ole koskaan varsinaisesti ollut nuo-
risoseuralainen. En ainakaan sen täy-
dessä ja hienoimmassa merkityk-
sessä. Kuitenkin Kuoreveden Nuoriso-
seura Nysä ry:llä on merkittävä rooli 
elämässäni. Vuonna 1987 lähdin mu-
kaan kesäteatteriin. Näytelmä oli vi-
rolaisen Hugo Raudseppin ”Vetelys”. 
Pääosassa loisti Vesa ”Vekku” Raittila, 
itse tein kirkkoväärti Tanelin roolin. 
   Seuraava kosketus toteutui 12 
vuotta myöhemmin. Ohjasin Kertteen 
Leiriniemeen näytelmän ”Kesäillan 
farssi”. Projekti leimasi sen kevään ja 
kesän ajan hyvin vahvasti elämääni. 
Kaikkiaan jäi hyvät muistot. Sain oh-
jata hienoa ja taitavaa ryhmää. 
   Syksyllä 2015 eräänä aamuna puhe-
limeni soi, tuloksella että puhelun 
päätyttyä mietin muutaman tunnin. 
Kunnes soitin Rämön Irjalle myöntä-
vän vastauksen. En ihan kosintaan, 



 
mutta pyyntöön tulla ”Kaikki vorot ei-
vät tule varkaisiin” -näytelmän por-
mestariksi.  
   Keväällä 2018 tein pienen mutta 
mukavan roolin näytelmässä ”Valoku-
vavarkaat”. Samoihin aikoihin liityin 
Nysän jäseneksi. Viime syyskokouk-
sessa tulin valituksi johtokunnan jäse-
neksi. 
   Jotakin kutkuttavaa on luvassa ensi 
keväälle. Harjoitukset ovat jo muka-
vassa vauhdissa. Maaliskuun 22. päi-
vänä saa ensi-iltansa Nysän talossa 
Arto Paasilinnan romaaniin pohjau-
tuva ”Suloinen myrkynkeittäjä”. Oma 
osani on lakitieteen lisensiaatti Jaak-
ko Kivistö, joka myös herrasmieheksi 
mainitaan. Tulkaahan katsomaan, 
onko asia niin. 
 

Pertti Takanen 
 
PIKKUJOULU 22.11. kello 18 
Tervetuloa Nysälle ohjelmallisiin pik-
kujoulutanssiaisiin. 
   Pikkujoulu alkaa kello 18 puurotar-
joilulla ja jatkuu kansantanssiesityk-
sillä. 
   Paritanssilähettiläät opettavat tans-
seja halukkaille ja tanssittavat kello 19 
alkaen. 
   Orkesterina Vapaapääsy-yhtye. 
 
Buffetista voi ostaa kahvia, pullaa ja 
muita pikkuherkkuja. 
 
Liput 10 € sisältää puurotarjoilun. 
 
TERVETULOA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihanat iltamat Nysällä 25.10. 
Iltamamuistot elävät yhä väkevinä nii-
den mielissä, jotka ovat kokeneet ilta-
mahurmaa ennen TV:n valloittamista 
olohuoneemme. Oikeat ”vanhan ajan 
iltamat” olivat paljon enemmän kuin 
vain ohjelmallinen huvitilaisuus. 
   Nuorisoseuramme 100-vuotisjuhla-
vuonna halusimme iltamat ja saimme 
iltamat valmiina ohjelmana viihde-
kuoro VoiSe:n toteuttamana. Kaksi-
toistahenkinen aikuisten moniosaa-
jien ryhmä ohjaajanaan Pirjo Lehto-
nen lauloi yhdessä ja yksin, lausui, 
esitti sketsejä, huumoria, pienoisnäy-
telmiä ym.  
   Yleisön ja esiintyjien vuorovaikutus 
teki tilaisuudesta yhteisöllisen koke-
muksen yhteislaulujen muodossa. Ar-
voituksien arvuuttaminen sai aivonys-
tyrät liikkeelle ja todella hyvin niille 
yleisö keksi oikeat vastaukset. Ulla 
Taalasmaa -liikuntaohjelma nostatti 
istujat seisaalleen tekemään liikera-
toja, kuten utelias ihminen elävässä 
elämässä käyttäytyy! 
   Juonellinen näytelmä Prinsessan ko-
sijoista oli perinteinen ja ei-perintei-
nen ratkaisuineen. Valtakunnassa oli  



 
kaikki hyvin, kun prinsessa ei suostu-
nut, löytyi puutarhasta prinssi, joka 
olikin kuninkaan poika sisäkön kanssa 
tehty! Valtakunta sai kruununperijän. 
Kaikki hyvin! 
   Nysän sali oli täynnä myötäelävää 
yleisöä. Tunnin kestänyttä ohjelmaa 
seurattiin mielenkiinnolla ja välitapu-
tuksin kiittäen.  
   VoiSe-ryhmä onnistui ottamaan 
yleisönsä kämmenelleen. Iltamien sir-
paleohjelma viihdytti väkeä tarkalla 
osaamisella, esiintyjien heittäytymi-
sellä ja rennolla otteellaan.  
   Väliaikakahvilla iloinen puheenso-
rina ilmaisi yleisön olevan hyvillään 
nähdystä esityksestä. 
   Salin tuolit sivuun ja alkoi iltamien 
tanssiosuus Gunnar-orkesterin tah-
dittamana solistinaan Marjo Örn. Or-
kesterin tanssimusiikki oli valittu juuri 
meidän keski-ikäisten makuun tanssia 
ja kuulla. Onnistuneet ihanat iltamat! 
 

Inkeri Ojanen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nysän jumppa 
Syyskauden viimeinen jumppa on 
2.12. ja tammikuussa jatketaan 
13.1.2020 kello 18. 
Viimeinen Työväenopiston tuoli-
jumppa on 25.11. ja jatkuu taas 
13.1.2020–6.4.2020 kello 17.45. 
 
Markku Alanen – in memoriam 
Ukkokerho sai torstaina 7.11. suru-
viestin, että kerhon aktiivinen jäsen 
Markku Alanen oli nukkunut pois 
edellisenä päivänä.  
   Me tutustuimme Markkuun lähes 
10 vuotta sitten, kun tulimme mu-
kaan Nysän toimintaan. Hän oli ystä-
vällinen, vaatimaton ja huumorinta-
juinen vanhan ajan herrasmies, jolla 
oli aina mukavia tarinoita vanhoista 
tavoista ja uskomuksista. 
   Ukkokerho kunnioitti pitkäaikaisen 
nysäläisen Markun muistoa hiljaisella 
hetkellä. 
 

Irja ja Pekka Rämö 

 
Lapsiystävällisenä miehenä Markku (oik.) 
rakensi Lukakselle lennokkia ukkokerhon 

kahvitauolla, kuvassa mukana Pekka-
pappa ja Erkki Kolehmainen 


