
   
 
  

 
 
NYSÄN UUTISET 
Syyskuu 2019 
 
 
Puheenjohtajan palsta 
Vielä on ”Nysä 100-vuotta” juhla-
vuotta jäljellä! 
    Juhlavuoden merkeissä on vie-
tetty monta, hauskaa tilaisuutta eri-
laisin teemoin ohjelmineen. 
    Syksy on ollut perinteisesti ilta-
mien aikaa nuorisoseuroissa. Niinpä 
Nysälläkin loppuvuodesta järjeste-
tään iltamat ja pikkujouluja. Ohjel-
malliset pikkujoulutanssit, joihin 
saadaan Suomen Nuorisoseurojen 
Paritanssilähettiläät, Jämsän tan-
huujat ja lisäksi Vapaapääsy-yhtye 
Jämsästä tahdittaa tanssit. Tapah-
tuma on perjantaina 22.11. Nysällä. 
Merkitkääpä kalenteriinne jo nyt. 
 
”Kuoreveden Ns. Nysän 60-vuotis-
juhla 40 vuotta sitten on pidetty 
25.3.1979. Jumalanpalvelus Kuore-
veden kirkossa klo 10. Saarna Lauri 
Riihijärvi. Kuorolausuntaa Nysän 
lausuntaryhmä. Puhe Kari Moisio. 
Kunniakäynti sankarihaudalla, Kirk-
kokahvit Nuorisoseurantalolla klo 12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PÄIVÄJUHLA nuorisoseurantalolla 
klo 13. Ohjelma; Liput saapuvat, lip-
pulaulu, tervehdyssanat Reetta 
Perä. 
Soittoa musiikkikerho, katsaus his-
toriaan Nysä tänään. Nuorisoseura-
laismarssi, juhlapuhe Pentti Lahti-
Nuuttila. Merkkien jako ja terveh-
dykset. Hämäläisten laulu. 
ILTAJUHLA Nuorisoseurantalolla klo 
19.30. Juhlanäytäntönä Topiaksen 
näytelmä ”Isännän ääni” ohjaus In-
keri Ojanen, Nysän näytelmäkerho. 
Tanssia puolitoista tuntia soittaa 
Pirkkalan Pelimannit.” 
 
Nuorisoseuratoiminta on monimuo-
toista, niin myös tapa juhlia merkki-
paaluja. Moni seura ei pääse 100 
vuoden etappiin. Nysällä päätettiin 
juhlia koko vuosi, siis jatkamme juh-
limista ja haastamme paikkakunnan 
nuorison mukaan tähän kehittävään 
toimintaamme. Kerhoilun lisäksi voi 
oppia muitakin kansalaistaitoja tu-
tustumalla yhdistystoimintaan teke-
mällä yhdessä asioita. Tekemällä op-
pii. 
Näissä iloisissa merkeissä!  
Inkeri Ojanen 
  



 
 
 
RÄYSÄROCK NYSÄLLÄ 
Koko perheen musiikillinen ilta lau-
antaina 14.9 kello 17 alkaen. Musiik-
kia jokaiseen makuun useamman 
esiintyjän tahdittamana. Yhteislau-
luja ja Ilma-akrobatia esitys.  
   Buffetista voi ostaa pientä purta-
vaa, kahvia ja ulkogrillistä makkaraa.  
Yhdessä oloa koko kylän voimalla.  
   Pääsymaksu vapaaehtoinen mutta 
ei pakollinen. 
 
Tervetuloa toivottavat Nysä ja 
Räysänperän reippaat! 
 
 
KERHO ALKAA 
Ilmaisutaidon/näytelmäkerho alkaa 
Nysällä tiistaina 17.9. kello 17. 
 
Tervetuloa! 
 
 

 
 
 
 
Kuoreveden kesäteatterin 
näyttelijät ja taustajoukot 
kiittävät kaikkia 1 220  
katsojaa, jotka tulivat  
teatteriesitykseemme. 
Näytelmän käsikirjoittaja 
Maija-Liisa Isosomppi vieraili 
myös näytöksessämme 7.8. 
 

 
 
 

  



ILTAMAT NYSÄLLÄ 
Iltamat perjantaina 25.10. kello 18. 
Iloinen ja monipuolinen, 12-jäseni-
nen VoiSe-kuoro vastaa ohjelmasta, 
jossa on runsaasti erilaista musiikkia 
huumorilla höystettynä niin kuin il-
tamissa pitääkin. 
   Perinteiseen tapaan mukana on 
runoja, yksinlaulua, duettoja, yhteis-
lauluja, sananlaskuja, vitsejä, arvoi-
tuksia, paneeli erikoisesta aiheesta, 
jumppatuokio ja lopuksi tietenkin 
musiikilla höystetty näytelmä. 
    Tunti tanssia ohjelman päätteeksi 
tanssiorkesteri Gunnarin tahdissa. 
Liput 10 € sisältää kahvituksen. 
 
 

 
Iltamissa esiintyvä VoiSe-kuoro 
 
 
 

OHJELMMALLISET PIKKUJOULU 
TANSSIAISET NYSÄLLÄ 
Pikkujoulu perjantaina 22.11. aloite-
taan kello 18 puurotarjoilulla.  
    Paritanssilähettiläät tanssittavat 
ja opettavat tansseja halukkaita al-
kaen kello 19. 
    Ohjelmassa on myös monipuolisia 
kansantanssiesityksiä. 
    Orkesterina on Vapaapääsy-yhtye 
solisteineen. 
    Buffetista voi ostaa kahvia, pullaa 
ja muuta pikkuherkkuja. 
    Liput 10 € sisältää puurotarjoilun. 
 
Järjestäjinä Suomen Nuorisoseurat 
Keski-Suomi, Jämsän Tanhuujat ja 
Nysä. 

 
 
 
  



NYSÄ 100 VUOTTA -JUHLALÄHTÖ 
JÄMSÄN RAVEISSA 
Kuoreveden Ns. Nysän 100-vuotis 
juhlalähtö heinäkuussa oli tasoi-
tusajo suomenhevosille 2 120 m. 
Mukana oli 13 valjakkoa ja lähdön 
nro 3. 
Nysän nimikkolähdön voitti nro 4 
”Taftin Tähti”, ohjastajana Kuore-
vedeltä kotoisin oleva, nykyisin 
Ylöjärvellä asuva Oiva Käsnänen. 
   Voittajahevosen omistaa Juupa-
joelta Muurimäentila ja Timo Nie-
melä. Voittajan palkinto oli 700 €, 
loimi, kunniapalkinto ja kukat sekä 
lisäksi Nysältä leipäkassit ohjasta-
jalle ja omistajalle Tuija Hyytiäisen 
kotileipomosta. 
 

 
”Taftin Tähti” ja voittoloimi 
 
 
 
 
 

Voittajaseremonioissa olivat  
mukana Nysältä Inkeri ja Raimo  
Ojanen (edessä oik.). 
 
Nelivuotiaan "Taftin Tähden" ravi-
voitto oli uran ensimmäinen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nysän Uutiset: Ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa yhdessä Suinulan Sano-
mien kanssa. 
Toimitus: Inkeri Ojanen ja Irja Rämö 
www.nysa.fi        puh. 044 536 9339 


