
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

NYSÄN UUTISET 
 
 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n 
tiedotuslehti N:o 4/2020 
 
Puheenjohtajan palsta 
 
Kohti Joulun valoja! 
 
Tämän vuoden keväällä muuttui 
kaikki seuramme toiminta Korona-
epidemian uhan takia ja ohjeet seu-
roille oli selkeät kokoontumisrajoi-
tuksista. Silloin melkein valmis teat-
teriesitys ei saanut ensi-iltaansa. 
Koko kesä elettiin hiljaiseloa. Tosin 
ahkerat ukkokerholaiset kohensivat 
seurantaloa ja sen ympäristöä tau-
on aikana. 
   Emme jättäneet ”Suloista Myr-
kynkeittäjää” rauhaan. Näytelmän 
harjoitukset alkoivat uudestaan 
syyskuun alussa ja ensi-ilta oli su 
11.10. seurantalolla. Emme ole voi-
neet ottaa turvallisuussyistä salin 
täydeltä katsojia, vaan noin puolet 
istumapaikoista on ollut käytössä 
turvavälein. Väliaikakahvit on tar-
joiltu kahvilan puolella, mutta naut-
timaan niitä on palattu saliin. 
   Tätä kirjoittaessani kaikki on suju-
nut tosi hyvin antamiemme ohjei-
den mukaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toiminnan tuoton kannalta näillä 
järjestelyillä ei ole tuottavuutta, 
mutta harrastajien ja seuran toi-
mintasuunnitelman huomioon ot-
taen se merkitsee paljon. Kesken 
jääneet projektit ja työt kiusaavat 
mieliämme pitkään! 
   Rohkeasti laadimme esittämisai-
kataulun, 10 esitystä syksylle 2020. 
Kun tämä lehti ilmestyy, ne ovat jo 
takanapäin, elettyä elämää. Hyvän 
mielen ja henkisen hyvinvoinnin 
takia kannatti!  
   Kiitokseni koko näytelmäryhmälle 
ja muille toimijoille rohkeudesta 
rakentaa näytökset turvallisiksi ja 
viihtyisiksi. Kuten tiedämme, teat-
teri tehdään katsojaa varten, siis jos 
ei ole katsojia ei teatterin sanomal-
la ole merkitystä.  
 
Seuramme sääntöjen mukaan pi-
dämme syyskokouksen syksyllä, 
29.11.2020 klo 14 alkaen seuranta-
lolla. Syyskokouksen toiminnallinen 
päätarkoitus on seuraavan vuoden 
toiminnasta ja talousarviosta päät-
täminen. 



Henkilövalinnat: puheenjohtaja ja 
erovuoroiset johtokunnan jäsenet 
valitaan (johtokunnan jäsenen toi-
mintajakso on 2 vuotta kerrallaan) 
Seuran kokous käyttää korkeinta 
valtaa ja päättää toiminnasta ja ke-
net valitsee hoitamaan seuran asioi-
ta. Vain jäsenenä voit vaikuttaa seu-
ran toimintaan! 
 
Suoraan sydämestä -palstalla on 
näyttelijä Jukka-Pekka Björkmanin 
kirjoitus luovuudesta. Se kolahti, 
osui ja upposi minuun! 
   Mitä luomme ja mihin sillä pyrim-
me, se on jokaisen ihmisen perusky-
symys – tietoinen tai tiedostamaton. 
Ilman tuota kysymystä jotakin kato-
aa, jokin jää toteutumatta ja jotakin 
ihmisyydestämme häviää. 
   Taiteeseen sisältyvä lohdun ele-
mentti lienee luomisen tarkoitus 
ilman, että kieltäisimme kaikkea 
iloa, joka siihen sisältyy, kaikkea 
valoa ja toivoa. 
   Mutta lohtu, se on maailman kes-
kellä kamppailevan ja kärsivän ihmi-
sen alituinen toive ja toveri. 
   Kuinka selviytyä joka päivä eläväk-
si ja tuntevaksi ihmiseksi. 
   Sittenkin kaikesta huolimatta, 
hengitys sisäänpäin. Matka, jonka 
henki kulkee: sisältä ulos, kohti tois-
ta ihmistä ja maailmaa. Jäljet, jotka 
mentyämme jätämme. Mitä ne 
ovat? Kehen ne jäävät? Kaikkien 

tekojemme tarkoitus. Lohdun ele-
mentti. 
 
Luodaan marraskuiseen pimeään 
valoa! Jouluaaton lisäksi tänä vuon-
na kolme pyhäpäivää! 
   Kiitos eletystä vuodesta ja valoa. 
iloa ja rauhaa teille kaikille, uutta 
vuotta 2021 kohti! 
 
Marraskuun valo olemme me! 
Terveisin Inkeri Ojanen 
 
Aluetapaaminen Ns. Nysän talolla 
oli 28.9.2020 
Aluetoimistosta Tampereelta olivat 
mukana Kansalaisfoorumin suunnit-
telusihteeri Tuula Hyystinmäki ja 
toiminnanjohtaja Tiina Koskinen. 
Heidän lisäkseen oli paikalle saapu-
nut Nysän omaa väkeä 10 henkilöä. 
   Seuran puheenjohtajan tervetu-
losanojen jälkeen oli huomionosoi-
tuksien antaminen nuorille harrasta-
jille. Jämsäläisen Marketta Juvenin 
(jo edesmennyt) johtaman nuoriso-
teatteri Konseuksen stipendirahas-
tosta jaetaan vuosittain stipendejä 
Jämsän alueen nuorille teatterihar-
rastajille. Tänä vuonna Nysältä sai 
stipendin Ilmaisutaidon kerhossa 7-
vuotta innokkaasti harrastanut Elina 
Heikkilä. 
   Kalevan Nuorten Kulttuurikeikka 
alle 16-vuotiaille harrastajille toteu-
tui maaliskuussa etänä. 

Anni Hietalan ja Inka Kokkosen 
kuvataidetyöt skannattiin ja lähe-
tettiin Aluetoimistoon. Tytöt saivat 
arvioinnit itselleen. Nysän myön-
tämät kannustuspalkinnot: kassi 
kuvataiteen tekemiseen tarvittavaa 
materiaalia, annettiin myös Alueta-
paamisessa. 
   Aluetapaamisen tarkoitus on päi-
vittää seuran toimintaa ja saada 
uusinta tietoa järjestöstä. Erityis-
seikkana Korona-ajan toiminta. 
Läsnäolijoiden vilkaista puheenvuo-
roista ilmeni nuorisoseuratoimin-
nan yhteiskunnallinen tärkeys ihmi-
sen kehityksessä. Muisteltiin hie-
noja hetkiä seuran riveissä ja kartoi-
tettiin nykytilannetta. Tilaisuus oli 
kaiken kaikkiaan rento ja antoisa 
vilkkaan keskustelun ansiosta. 

Elina Heikkilä ja Inkeri Ojanen.  
Kuva: Irja Rämö 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä 
ry:n syyskokous 
Sunnuntaina 29.11. kello 14 Nysän 
talolla. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat. Puurotarjoilu ja kahvit joulu-
tortun kera. Tervetuloa! 
 
Tervetuloa Nuorisoseuraan - 
koulutus 7.11.  
Keväältä siirretty Tervetuloa Nuori-
soseuraan -koulutus järjestetään 
etäkoulutuksena lauantaina 7.11. 
kello 10–13. 
   Koulutus on maksuton ja avoin 
kaikille kiinnostuneille. Kouluttajina 
toimivat toiminnanohjaajat Tiina 
Koskinen Tampereen toimipisteestä 
ja Karoliina Hursti Porin toimipis-
teestä. 
   Koulutus toteutetaan Teams-
yhteyden kautta. Ilmoittautuneille 
lähetetään osallistumislinkki. 
Ilmoittaudu mukaan 4.11. mennes-
sä: 
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapaht
umat/tapahtumatiedot.aspx?id=2778. 
 
 
Nuorisoseuratarinoita muistiin 
kirjoittamalla 
Hämeen H-kilta ry pyytää nuoriso-
seuralaisia kirjoittamaan nuoriso-
seuratarinoita vuosien varrelta toi-
minnasta, tapahtumista, sattumuk-
sista, osallistumisesta tai miltä tun-
tui toimia nuorisoseurassa. 



Saadut tarinat voi toimittaa kirjalli-
sena tai sähköpostilla, nimettömänä 
tai nimen kanssa. Saaduista tarinois-
ta kootaan tarinateos.! Kirjoitusai-
kaa on 31.3.21 asti. Sivumäärä va-
paa. 
Osoitteet: Inkeri Ojanen, Koittolan-
tie 50, 42100 Jämsä tai s-posti;  
inkeri.ojanen@gmail.com 
 
Esko Kannusmäki, Pirjonkaivonkatu 
3 G 14, 33710 Tampere tai s-posti: 
esko.jk@gmail.com 
 

Suloisen myrkynkeittäjän näyttelijät 
kiittävät katsojia, joita oli kaikkiaan 450 
 
 
 
Nysän Uutiset: Toimittajat 
Inkeri Ojanen ja Irja Rämö 
Nysän nettisivut: www.nysa.fi 
Nysän sähköposti: nysa.ry@phpoint.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


