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Puheenjohtajan palsta  
Suven suloisuutta saimme nauttia elet-
tynä äitienpäivänä, kun vietimme seu-
ramme talolla Jämsän seurakunnan 
kanssa sanajumalanpalvelusta ja äi-
tienpäivää. Kappalainen Marjatta Mä-
kinen toimitti sanajumalanpalveluksen, 
kanttorina Kirsi Kukko. Päivän tekstin 
luki Anton Rajala, hän myös keräsi 
kolehdin. Inkeri Ojanen esitti kaksi 
Eeva Kilven runoa Isoäitien rakkaudes-
ta lastenlapsiin.  
   Kansaa paikalla oli 32 henkilöä. Seura 
tarjosi kaikille leivoskahvit. Kahvituokio 
oli niin leppoisa ja kiireetön, johtunee-
ko hyvästä saarnasta ja sen luomasta 
tunnelmasta, kuin yllämme olisi ollut 
rauha. 
   Suomessa äitienpäiviä on vietetty jo 
100 vuotta. Perinne on tullut Yhdysval-
loista, siellä päivästä tuli virallinen 
juhlapäivä vuonna 1914. Nysän pian 
sata vuotiseen taipaleeseen äitienpäi-
vän juhlat ovat kuuluneet melkein 
koko toiminnan ajan. Tiedossa on, että 
perinne on alkanut Alavieskasta 1918 
kunnan koululla. Ohjelmana on ollut 
puheita, lauluja ja runoja. 
   Olin viime lauantaina Helsingissä 
Nuorisoseurajärjestön valtuuston  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kevätkokouksessa. Aluksi oli 3 tunnin 
seminaari, jossa pääsihteeri selvitti 
järjestön toiminnan tilannetta. Hienoa 
on valtakunnallisesti todeta, että vuo-
sien 2016-2018 kolmivuotisohjelma on 
”Yhdessä – kasvua, kasvatusta ja kan-
salaistoimintaa”. Lisääntynyt lasten ja 
nuorten kerhojen ja erilaisten harras-
tusten määrä. Nuorisoseurajärjestön 
arvoja ovat: osallisuus, yhteisöllisyys ja 
yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus on 
perusoikeus.  
   Seuraavaan kolmivuotisohjelmaan 
Liiton pääperiaatteisiin tulee kasvatus 
ja harrastustoiminnan edistäminen, 
joka vahvistaa yhteisöllisyyttä, yhden-
vertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. 
Jäsenkortti ja jäsenrekisteri uusitaan. 
   Nuorisoseuroissa 173 seuraa harras-
taa teatteria. Niin Nysälläkin. Kesäteat-
teriimme tulee Katja Krohnin näytelmä 
Iso Paha Susi, joka on saanut Vuoden 
näytelmä -palkinnon 2003 Suomen 
teatteriliitolta parhaasta suomalaisesta 
ammattiteattereissa esitetystä koti-
maisesta kantaesityksestä. 
 
Nähdään kesäteatterissa!  
Terveisin Inkeri Ojanen 
 
 



Terveisiä Kulttuurikeikasta 
Kulttuurikeikka on nimeltään nuoriso-
seuratapahtuma, joka on tarkoitettu 
alle 16-vuotiaiden nuorten harrastuk-
sien ja osaamisen katselmukseksi ta-
voitteenaan antaa tukea ja palautetta 
heidän kyvyilleen kehittyä elämässään. 
Nysää edustamaan lähti 9 nuorta ohjaa-
jansa Inkeri Ojasen kanssa 
  Tapahtuma toteutui Jokioisten keskus-
tassa Paanaan koululla la 7.4. – su 8.4. 
Majoitus oli koulun luokkahuoneissa. 
   Ennakkolajeina Nysältä lähetettiin 3 
nuoren kuvaamataidon työt, jota näh-
tiin tapahtumassa koulun seinällä. Ai-
neet oli annettu etukäteen: Elonkierto 
ja Rautatie. Rautatiestä oman näke-
myksensä taiteilivat: Minttu Jämsén, 
Teemu Tiistola ja Anton Rajala. Palaut-
teessa heitä kaikkia kehotettiin jatka-
maan harrastusta kuvataiteilijoina. 
   Musiikin katselmukseen pianonsoi-
tossa Nysältä osallistui Minttu Jämsén 
yli 12 v -sarjassa. Ludwig van Beethove-
nin sävelet soivat rytmikkäästi ja taidol-
la. Tuomaristo palkitsi esityksen kierto-
palkinnolla Nysälle ja kunniakirjalla. 
   Laulun kiertopalkinto sekä kunniakir-
jan saivat Nysän ryhmä Elina & Iida 
(Elina Heikkilä ja Iida Juntunen) Haloo 
Helsingin laululla Tuntematon. Laulu-
ryhmä Leopardi (Miina Rouhiainen, 
Emma Järvinen, Inka Kokkonen) lunas-
tivat kunniakirjan Keri Levyn laululla 
Unohtumaton. Molemmat lauluryhmät 
esiintyivät alle 12 v -sarjassa samoin 
näytelmämme ”Kouluelämää” teatteri-
katselmuksessa. 8 tytön esitys kou-
luelämästä luokassa musiikin, omien ja 
opettajan mieltymyksin, naistoimittajan 

käydessä haastattelemassa heitä kou-
lukiusaamisesta! Käsikirjoitus ja laulu-
jen ohjaus: Anita Välimaa. Näytelmälle 
kunniamaininta. 
   Keikan jälkeisessä kerhossamme kes-
kustelimme ”kulttuuriviikonlopusta”. 
Olimme iloisen tyytyväisiä kokemaam-
me, oli hauskaa ja nähtiin hienoja esi-
tyksiä, tunnelma korkealla 
 

Inkeri Ojanen 
 

 
Teatteri-iltamat Nysällä 
Jämsän seudun harrastajateattereiden 
kevätjuhlaa vietettiin Nysällä 14.4.  
   Nysän puheenjohtaja Inkeri Ojanen 
sai toivottaa salintäydeltä väkeä terve-
tulleeksi iltamiin. 
   Ohjelmaosuuden aloittivat Nysän 
Ilmaisutaidonkerhon esitykset Hölmö-
läistarinoista. 
   Anita ja Jukka Välimaa musisoivat, 
lauluryhmä Elina & Iida esittivät Haloo 
Helsingin Tuntematon ja lauluryhmä 
Leopardi laulun Unohtumaton. 
   Väittämätietokilpailuun jokainen pai-
kalla oleva teatteri valitsi kaksi edusta-
jaa. Kilpailun juontaja Inkeri Ojanen 

esitti väittämän, johon piti vastata kyllä 
tai ei. Jos vastaus oli väärä, silloin pois 
pelistä. Jos tiesit oikein, sait jatkaa ja 
siirtyä jonoon uudelle kierrokselle. 
   Illan kohokohta oli katsojaraadin 
parhaiden roolisuoritusten palkitsemi-
nen. Myös nuoria harrastajia palkittiin 
stipendillä. Minttu Jämsén Nysältä 
palkittiin yhtenä nuorten stipendin 
saajana.  
 

 
Palkitut yhteiskuvassa. Seppo Väänänen, 
Markus Jokinen, Jari Silventoinen, Päivi 
Himanen, Alisa Saarela (takarivi) sekä 
Saara Koskinen, Iida Lahtinen, Kaapo  
Hakonen, Minttu Jämsén (alarivi) 
 
Kesän 2018 näytelmä Nysän kesä-
teatterissa on Iso Paha Susi 
Iso paha susi tulee ahneuksissaan syö-
neeksi vaimonsa. Tilanne on pulmalli-
nen, sillä yksinhuoltajaksi joutuneen 
suden pitäisi hankkia Ruuperi-pojalle 
syötävää, ja itselläkin alkaa nälkä vai-
vata. Susi jahtaa kilejä ja porsaita, mut-
ta ne ovat kaikki hieman liian älykkäitä 
jäädäkseen kiinni. Samaan aikaan Ruu- 

perilla oli vaikeaa, kun äiti on kadotta-
nut ja porsaat kiusaavat koulussa. Va-
loa elämään tuo luokkatoveri Puna-
hilkka, mutta orastava romanssi on 
vaarassa, kun isä-susi päättää tehdä 
tytöstä aterian. 
   Iso Paha Susi on vauhdikas ja riemas-
tuttava koko perheen näytelmä, jossa 
tutut sadut saavat uuden, yllättävän 
hahmon. Tutut asetelmat kääntyvät 
päälaelleen, kun porsaat ahdistavat 
sutta tai Punahilkka naamioituu isoäi-
diksi. Riemukkaat oivallukset ilahdut-
tavat kaikenikäisiä katsojia. Hulluttelun 
keskellä näytelmä kertoo isoistakin 
asioista, kuten yksinäisyydestä, kiu-
saamisesta ja rakkaudesta. Näytelmän 
on kirjoittanut Katja Krohn ja sen ohjaa 
Maria Telén.  
 
Ensi-ilta on perjantaina 27.7. klo 18. 
Muut esitykset la 28.7. klo 15, su 29.7. 
klo 15, ke 8.8. klo 18, to 9.8. klo 18, la 
11.8. klo 15, su 12.8. klo 15, ke 15.8. 
klo 18, to 16.8. klo 18, la 18.8. klo 15 ja 
su 19.8. klo 15. Tiedustelut ja varauk-
set: puh. 044 536 9338. 
 
Nysän jumpat alkavat 17.9. Kerttu 
Korven ohjauksessa maanantaisin. 
Työväenopiston tuolijumppa jatkuu 
Nysällä klo 17 ja ilmoittautuminen 
Työväenopiston kautta. Avustamme 
ilmoittautumisessa viime vuoden mu-
kaisesti. Nysän oma jumppa on tuoli-
jumpan jälkeen klo 18. 
   Kerttu kiittää kaikkia jumppaajia 
muistamisesta ja ahkerasta osallistu-
misesta. Liike on lääke! 
 



Luontoretkeilyä… 
Elokuun viimeisellä viikolla 28.8. on 
suunnitteilla retki Helvetinkolun kansal-
lispuistoon, jos kiinnostuneita lähtijöitä 
löytyy. Kyydeistä ym. järjestelyistä voi 
tiedustella ja ilmoittautua: 
puh. 044 536 9338. 
 
Nysän bingo 
Nysän bingoa pelataan vielä kesäkuus-
sakin neljänä torstaina. Elokuussa bingo 
alkaa 23. päivä klo 18. 

 
Liikuntalauantain osanottajat Nysällä alku-
verryttelyssä ja yhteiskuvassa. Tapahtuma 
oli yhteinen Eläkeliiton Kuoreveden osaston 
kanssa. 

Nysän Uutiset: toimittajat  
Inkeri Ojanen ja Irja Rämö 
Nysän nettisivut: www.nysa.fi 
Nysän sähköposti: nysa.ry@phpoint.fi 
Nysän puh. 044 536 998 


