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Puheenjohtaja palsta
Aurinkoista alkavaa kesäkautta!
Nysän Uutisten toinen numero tänä
vuonna ilmestyy J.V. Snellmanin ja
suomalaisuuden päivänä.
Äitienpäivä, toukokuun toinen sunnun‐
tai ja Snellmanin syntymäpäivä 12.5.
osuvat tänä vuonna lähekkäin. Meille
tärkeät liputuspäivät koskettavat ai‐
heiltaan jokaista henkilökohtaisesti.
Snellman oli itsenäisen Suomen raken‐
tajana ja koko kansalle kuuluvan sivis‐
tyksen kannattaja. Hänen elinaikanaan
ei Suomi itsenäistynyt, mutta hän kylvi
aikalaisiinsa tahdon siemenen itsenäi‐
sestä maasta nimeltä Suomi.
Olemme viettäneet Äitienpäivää Nysäl‐
lä Sanajumalanpalveluksena Jämsän
seurakunnan kanssa yhteisesti. Veisat‐
tu vanhan harmonin säestyksellä, juotu
leivoskahvit. Vietetty yhteisoloa hirsi‐
sen seurantalon suojissa. Oltu läsnä
hetkessä ja tunnettu yhteisöllisyyttä.
Kuinka suloinen voikaan päivä olla, kun
sitä hipaisee ystävällisyys.
Nysän Näyttämöllä esitettiin maalis‐
kuussa kepeää ranskalaista komediaa
Kaktuksenkukka. Katsojien määrän ja
mukana elämisen mukaan esitykset
onnistuivat hienosti. Komedia ei ole

vain hilpeää sanahelinää, vaan sen
ajatusten takana on syvällisempi tarve
kertoa ristiriidoista ja elämästä.
Olkaamme iloisia, että voimme elää
vapaassa maassa ja meillä on lupa
harrastaa monenlaisia asioita ja meillä
on sananvapaus.
Kuoreveden Kesäteatterin esityksen
harjoitukset ovat käynnissä ohjaaja
Maria Halmisen johdolla. Nykyaikaan
sijoittuva näytelmä on nimeltään Varo‐
kaa, mummo tulee! Kesäkuun
viimeisenä sunnuntaina on ensi‐ilta.
Luvassa vauhdikasta ja reipasta menoa
kesäjuhlien merkeissä.
Mitä on vapaaehtoistyö? Sain Nuoriso‐
seurajärjestöltä
vapaaehtoistyönop‐
paan järjestökirjeen liitteenä. Vapaa‐
ehtoistyö on työtä, jota tehdään yksi‐
lön tai yhteisön hyväksi ilman rahallista
korvausta. Sillä on suuri merkitys niin
yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Onko
eroa talkoilla ja vapaaehtoistyöllä?
Siinäpä pohtimista pitkäksi aikaa.
Tervetuloa Kuoreveden viihtyisään ke‐
säteatteriin tänäkin kesänä.
Terveisin Inkeri Ojanen

Teattereiden vuosijuhla 28.4.2015
Jämsän Seudun Harrastajateattereiden
vuosijuhlaa vietettiin Jämsässä Poku‐
rassa, jossa palkittiin teatterin tekijöitä.
Kuoreveden kesäteatterissa Pepin osaa
näytellyt Janina Reini sai hienosta rooli‐
suorituksestaan Teatteri Konseuksen
stipendin.
Nysän Ukkokerho palkittiin Vuoden
Teatteriteko ”Jere” pystillä ansiokkaas‐
ta työstään teatterin taustatekijöinä.

Nysän Ilmaisutaidon kerholaiset
esiintyvät 24.5.2015 Nysällä klo 14
Teatteriesityksinä nähdään Ihmemaa‐
ilma X, jota prinsessa Celestia hallitsee.
Toisena esityksenä kansansadun pohjal‐
ta Punahilkka.
Runoesityksenä runo Kevät.
Luvassa on hienoja esityksiä.
Liput 5 €, alle 12‐vuotiaat ilmaiseksi.
Väliajalla buffetti.
Tervetuloa!

Kerholaisten kertomaa

Ukkokerholaisia Matti Ruotsalainen (vas.),
Pekka Rämö, Erkki Kuivikko, Erkki Koleh‐
mainen, Markku Alanen, Hannu Heilimo ja
Ari Karpeeki. Kuvasta puuttuvat Keijo Jylhä
ja Pekka Patamäki

Kulttuurikeikka 28.–29.3.2015
Nysän ilmaisutaidon kerholaiset Heli
Tiistola ja Salla Paasikivi osallistuivat
piirroksillaan aiheena ”Pitkospuilta
nähtynä” 10–12‐vuotiaiden kuvatai‐
dekilpailuun.
Heli Tiistolan työ palkittiin mainin‐
nalla Paras työ kaikista. Onnittelut
Helille.
Työt ovat nähtävillä 24.5. Nysän
lastenteatterijuhlassa.

Haluan oppia lisää, sanoivat Ilmaisutai‐
don kerholaiset (7–9 v) Nysällä ohjaa‐
jan haastatellessa heitä syksyllä alka‐
neen kerhokauden loppupuolella. Miksi
tulit kerhoon? He vastasivat: ”halu
oppia esiintymään, kaveri pyysi, siskon
mukana, äiti ehdotti, kun olen hyvä
tanssimaan”. Odotuksia ja epäilyjäkin
tunnettiin aluksi: Uusien kerholaisten
kohtaaminen, tuttujakin oli mukana, se
tuntui kivalta. Vaikeinta on ollut roolin
oppiminen aluksi. Kaikki ryhmän jäse‐
net toivoivat, että tehtäisiin esityksiä ja
näytelmiä. Ihania kerholaisiaan kiittäen,
auringonlämpöistä kesää teille toivoen,
Inkeri Ojanen

Kuoreveden Kesäteatterissa Varo‐
kaa Mummo Tulee ‐näytöksen ensi‐
ilta sunnuntaina 28.6.2015 klo 18
Käpälämäen kesäjuhlien viime vuoden
katastrofi uhkaa toistua ja hyvät neuvot
ovat nyt kalliit. Nuori rakkaus ei saa
sanaa suustaan, kun taas Karppasen
Kertosäeorkesterin solistia ei saada
hiljaiseksi vaikka haluttaisiin.

Kyläjuhlien kynnyksellä Jauhiaisen kol‐
moisveljekset hämmentävät yhdennä‐
köisyydellään. Kesäisten kertosäkeiden
soidessa ei yhteislaulultakaan vältytä.
Toimiiko Mummon suuri salainen
suunnitelma kellontarkasti loppuun
asti.
Tervetuloa Kuoreveden kesäteatteriin
Nysälle katsomaan kuinka käy!

Kuntotempaus tempaistiin 24.4.
Nysällä
Keijo Jylhä ja Tapio Nieminen olivat
taas merkinneet kuntoilijoille reitit ja
ajanottokin oli järjestetty. Meitä olikin
runsaasti liikkeellä ja meillä kaikilla oli
niin mukavaa. Kiitos järjestäjille ja
osanottajille. Tempaistaan uudestaan
syksyllä.

Ilmaisutaidonkerho
Syksyllä kerhot jatkuvat 1.9.

Bingo
Bingoa pelataan vielä 4.6. ja 11.6. Ke‐
sätauon jälkeen bingo jatkuu 6.8. klo
18 tuttuun tapaan.

Jumppa
Jumppa jatkuu Kertun ohjauksessa
31.8. klo 19.

Nysän Uutiset luettavissa
www.nysa.fi sivustolla.
Toimitus: Irja Rämö ja Inkeri Ojanen

Kuva: Veijo Pietiläinen





