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Puheenjohtajan palsta
Joka nauttii tästä päivästä, ei pelkää
tulevaisuutta!
Kevättä ja kesää kohti vaikka on koleus
ja pohjatuuli puhaltelee elettäessä
toukokuun loppupuolta.
Ilmaisutaidon kerhossani keskustelimme Tuhat tarinaa 100 vuotta haastatteluun: Mitä asioita haluaisit muuttaa
Suomessa?
Vastauksissa ilmastonmuutosta pelättiin ja toivottiin ettei se tulisi
tai sen voisi pysäyttää.
Millaisessa maassa sinä elät – kysymykseen vastattiin: ” tasa-arvoisessa,
kauniissa maassa, rauhallisessa, saa
käydä koulua ja on vuodenajat”.
Nuorisotutkimusseuran 2016 tekemän
tutkimuksen mukaan globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos, raakaaineiden loppuminen ja jatkuvan kasvun problematiikka puhuttavat suomalaisnuoria. 85 % nuorista pitää ilmastonmuutosta vakavana ihmisen aiheuttamana ongelmana.
Saman tutkimuksen mukaan nuorison
käyttäytyminen on muuttunut viidessä
vuodessa. Nuoret ovat nyt entistä

empaattisempia, solidaarisempia ja
suvaitsevampia.
Monikulttuurisuus on yhä useammalle
arkea. Rötösteleminen ja juominen
sekä tupakointi ovat puolittuneet.
Muutosta selitetään mm. sillä että
yhteiskunnassa on kilpailu koventunut.
Nuoret eivät halua vaikeuttaa
myöhempää pärjäämistään. Selitystä
haetaan myös kasvatuksesta, yhteenkuuluvuuden tunteen
vaikutuksesta ja virtuaalimaailmasta.
Koulukiusaaminen on myös vähentynyt
merkittävästi.
Omassa seurassamme saimme Nysän
Näyttämön esitykset näyteltyä yli 600
katsojalle. Sitten melkein lennosta
kesäteatterinäytelmän valintaan ja
harjoituksiin. Tässä pätee vanha totuus, mitä enemmän teatteriryhmän
jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta
ryhmään sitä hauskempaa
näytteleminen on ja sitä parempi tulos
on nähtävillä. Yhteistyö on voimaa!
Meneillään oleva kesäteatterin katsomon katoksen rakentaminen hieman
siirtää perinteistä
ensi-iltapäivää myöhemmäksi, se on pe
21.7.2017.

Nuorisoseuran mittapuun mukaan katosprojekti on suuri työmaa. Reippaita,
osaavia talkoolaisia on riittänyt, myös
naisten ahkeruus ruokailun valmistamisessa työmiehille merkittävä.
BINGO! saa huutaa Nysällä kesäkuun
neljänä torstaina!
Tapaamisiin Bingossa ja kesäteatterissa!
Loistavaa kesäaikaa teille kaikille!
Inkeri Ojanen, puheenjohtaja

leikkejä esitettiin 16.5. vanhusten
iloksi. Kerhon viimeinen kokoontuminen oli esityksen jälkeen.
Kerholaiset ovat olleet hyvin innostuneita harjoittelemaan ohjelmia ja esiintymään eri tilaisuuksissa. Ilmaisutaidon
kerho jatkuu tiistaisin alkaen 5.9.2017.
Tästä ilmoittelemme Nysän sivuilla.
”Sotakesä -44” kuvaelmassa (vas.) Miina Rouhiainen, Inka Kokkonen, Ida
Juntunen, Elina Heikkilä, Ida Laaksonen
Anni Hietala ja Emma Järvinen
Kuvat: Inkeri Ojanen

Nuorten stipendi Jämsän teattereiden vuosijuhlassa 1.4.2017
Anton Rajala pokkasi nuorten stipendin
viime kesän Mimmi Paavaliina näytelmän Ipun roolistaan.

Ilmaisutaidon kerhon toimintaa
Nysällä Inkeri Ojasen ohjauksessa
Talvella valmistettiin Anna-Liisa Alangon proosarunoista koottu kuvaelma
”Sotakesä -44” . Tämä hieno esitys
nähtiin Nysän Runo- ja musiikkimatineassa 26.2.
Kerholaiset tekivät teatterimatkan
30.4. Teatteri Tenhoon J+J teatterin
lasten esittämään Hyrrä näytelmään.
Kevätkaudella on valmistunut Inkeri
Ojasen kirjoittama ”Piha elää” esitys
nuorten pihaleikkiperinnettä, loruja ja
”hokuja”.
Tätä on esitetty 11.5. Jämsänkosken
Linnakartanossa omaishoitajien virkistyspäivässä, sekä 13.5 Jämsän seudun
Leijonien kevät tapaamisessa Hallin
Jannessa. Hallin palvelutalossa piha-

Anni Hietala, Miina Rouhiainen ja Ida
Laaksonen. ”Piha elää” kuvaelmassa.
Mukana oli myös Elina Heikkilä, Emma
Järvinen ja Inka Kokkonen

Nysän kesäteatterin katsomo katetaan harjakatoksella
Nysän johtokunta teki tammikuussa
ison päätöksen. Johtokunta päätti, että
Nysän talon päädyssä kahdeksan vuotta toiminut kesäteatterin katsomo
katetaan. Päätös oli ehdollinen sillä
edellytyksellä että rakentamiseen saadaan tukea Vesuri-ryhmän kautta.
Vesuri –ryhmä teki myönteisen päätöksen 7.2 . Ely-keskuksen päätös saattin myös myönteisenä maaliskuun
lopulla. Kyseessä on EU-hanke, mikä
saa 50 % avustusta kokonaisbudjetista.
Toinen puoli koostuu talkootyön määrästä, jota kertyy 1248 tuntia ja omarahoitusosuudesta. Tähän mennessä
anturat ja pilarianturat on valettu ja
rakennustelineet on jo pystytetty rungon ja vesikaton rakentamista varten.
Myös suuret haavat on kaadettu näyttämön reunoilta.
Tavoitteena on saada katos valmiiksi
ensi-iltaan 21.7. mennessä.
Kirjoitti: Kari Moisio

Nysän näyttämöllä Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset näytelmän
maaliskuussa kävi katsomassa 612
katsojaa. Me kiitämme!
Kuva: Miika Huikuri

Sotakesä -44 ”soutamassa”edessä
Elina Heikkilä ja Miina Rouhiainen

Tämä näytelmä oli jo neljäs Nysän
näyttämöllä esitetty näytelmä sitten
vuoden 2013. Kiitos puheenjohtajamme Inkeri Ojasen, että hän rohkeasti
alkoi suunnittelemaan näytelmiä Nysän näyttämölle pidemmän tauon jälkeen.

