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Puheenjohtajan palsta
Tulevaisuus rakentuu menneisyydelle. Me olemme sitä, miksi menneisyys on meidät muovannut.
Menneisyys on meissä kaikissa,
hyvässä ja pahassa. Ihminen voi itse
vaikuttaa siihen minkälaiseksi
hän tulevaisuutensa muokkaa. Kysymys on silloin valinnoista. Meillä
on toki valinnanvapaus. Otamme
tai jätämme asioita.
Myös harrastuksien suhteen on
valinnanvapaus. Näin kesän jälkeen
mietitään mihin ryhmään tänä
syksynä menisin. Siviilirohkeutta
vaatii ottaa uusia haasteita, kokeilla
uutta harrastusta. Siihen usein
tarvitaan kaveri mukaan. Yhdessä
on turvallisempaa kohdata uutta.
Tässäkin menneisyytemme määrittelee meitä.
Harrastusryhmissä viihtyminen on
paljolti kiinni ryhmän yhteishengestä. Onko yhdessä tekeminen
tukea antavaa vai torjuvaa. Onko
uusille tulokkaille henkistäkin tilaa.
Nuorisoseurankin kerhotoiminta
rytmittyy niin, että toiminta aloitetaan syksyllä kerhoissa ja edetään

toukokuun loppuun, tosin joululoma on välissä.
Nuorisoseurassa on aina tiedostettu yksilö ryhmän jäsenenä. Kiinnitetty huomiota siihen ettei kukaan
jää yksin ryhmässä.
Nuorisoseuran sääntöjen mukaan
lokakuussa tehdään päätökset tulevan vuoden toiminnalle. Nysän
toimelias sihteeri ehdotti johtokunnassa, että kutsumme Sadonkorjuukeitolle jäsenistömme sunnuntaina 29.10.2017 klo 13.00. Perinteisen Kekrin aikaan syömme yhdessä Suomi 100 kunniaksi. Kekrin
aika on Simon päivästä Martin päivään perimätiedon mukaan.
Pidämme seuramme syyskokouksen samalla istumalla ja tapaamisella.
Suomen itsenäistymisen juhlavuonna Suinulan kylän yhdistykset
kokoavat voimansa yhteisen
juhlan valmistamiseen Nysän seurantalolle tiistaina 5.12.2017 klo
17.00 alkaen. Kuusihenkinen

työryhmä on jo kokoontunut suunnittelemaan ohjelman ja tarjoilun.
Itsenäisyyttämme kannattaa
juhlia. Sananvapauden, tasa-arvon
ja harrastamisen vapauden takia!
Hyvää juhlavuotta kaikille lukijoille.
Harrastakaa! Liikkukaa! Rakastakaa!
Terveisin Inkeri Ojanen.

Nysän syyskokous 29.10 Nysän talolla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Sadonkorjuukeittoa tarjolla klo 13.
Kokous alkaa klo 14 ja kokouksen
jälkeen pullakahvit. Tervetuloa.
Johtokunta

Nysän toimintaa ja tapahtumia
Jumppa on alkanut 4.9. klo 18 Kerttu Korven ohjauksessa.
Työväenopiston tuolijumppa alkoi
11.9. klo 17 - 17.45 myös Kertun
ohjauksessa.

Suomi 100 -

yhteinen tilaisuus Nuorisoseura
Nysän talolle.
Suunnittelu- ja toteutustoimikuntaan kuuluvat Annemari Leppä, Irja
Rämö, Paula Karpeeki, Kari Moisio,
Tero Ala-Ajos ja Inkeri Ojanen.
Kuoreveden Nuorisoseurantalolle
tullaan kutsumaan kaikki Suinulan
kyläläiset tiistaina 5.12.2017
klo 17.00 alkavaan tilaisuuteen.
Kunniavieraiksi kutsutaan sotaveteraanit ja sotainvalidit. Ohjelma on
monipuolisesti aiheeseen valittua,
lisäksi tarjolla on buffet-pöydästä
ruokaa sekä kakkukahvit.
Ohjelmasta mainittakoon: yksinlaulua esittää Maria Svan. Väinö Korsu
esiintyy säestäjänään Mikko Ahola.
Suomi 100-Suinulan silmin: Tero
Ala-Ajos ja Kari Moisio kertovat
sanoin ja kuvin Suomen itsenäisyyden alusta nykypäivään.
Nysän Ilmaisutaidon kerho esittää
kuvaelman Sotakesä-44, joka kertoo koululaisten elämästä
Keski-Suomessa ja maalaistalon
töistä, kun isä on rintamalla. Teksti
on Anna-Liisa Alangon.
Tilaisuuden lopussa laulamme yhdessä Maamme-laulun.

Kylä yhdessä
Suomen Itsenäisyyspäivän aatoksi
järjestetään Kuoreveden Suinulan
kylälle Suomi 100 kunniaksi kylän

Tarjoilun vuoksi tulemme kutsussa
pyytämään ennakkoilmoittautumista tilaisuuteen.

Bingo alkoi 10.8 ja jatkuu torstaisin
klo 18. Kinkkubingo alkaa 2.11.
Ilmaisutaidon kerho alkoi ti 5.9. klo
17 – 19. Inkeri Ojanen ohjaa. Kerhossa tällä hetkellä 11 nuorta.
Liikuntatapahtuma Nysällä
LA 7.10. alkaen klo 15
Kävellään sauvoilla tai ilman juostaan tai hölkätään 5 tai 10 km.

Kesäteatteri on näytelty….
Impi, Auvo ja lemmentyrskyt keräsi
1273 katsojaa upeaan katettuun
katsomoomme. Katsomo valmistui
sopivasti ensi-iltan 21.7. ja jopa
ennätysajassa neljässä kuukaudessa.
Aikamoinen voimienponnistus
eläkeläismiehiltä. Joukossa oli yksi

nuori nainenkin talkoilemassa,
joka ennätti vielä kesäteatteriinkin
näyttelemään Anni nuorena sekä
Ieva-koneen omistajan rooleihin.
Iso kiitos kaikille katsojille!
KIITOS myös katoksen rakentajille ja
näyttelijöille, upea suoritus!

Teatteriretki 28.10.
Nysä tekee Tampereen Työväenteatteriin retken la klo 13 alkavaan
näytökseen Presidentti ja tyttö.
Näytelmä perustuu Maarit Tyrkön
Tyttö ja nauhuri sekä Presidentti ja
toimittaja teoksiin.
Lippuja muutamia jäljellä.
Kuljetus ja lippu 50€.
Tiedustelut puh. 044 536 9338

Nysän Näyttämölle kevättalvella
2018
Orvokki Aution näytelmä:
Valokuvavarkaat
Näytelmä herättää kysymyksiä:
Pitäisikö ihmisen valinnoissaan
kuunnella muiden mielipiteitä, yleistä mielipidettä, vanhempiaan, vai
kuunnella omaa sydäntään ja mitkä
asiat elämässä ovat
hävettäviä ja peiteltäviä, onko niitä,
ovatko ne osa elämää?

Nysän Uutiset: Toimittajat Inkeri
Ojanen ja Irja Rämö
Nysän nettisivut: www.nysa.fi
Nysän sähköposti:
nysa.ry@phpoint.fi

Nysän sali juhlakunnossa

