
 

 

KUOREVEDEN NUORISOSEURA NYSÄ 95 VUOTTA 

 

Nuorisoseura Nysä kiittää kaikkia 95-vuotisjuhlailtamissa mukana olleita! 

Teitte juhlastamme juhlan. Kiitos kaikille seuraa muistaneille. Kiitos juhlassa esiintyneille hienosta 

ohjelmasta. 

Kuoreveden Nuorisoseura vietti merkkipäiväänsä iltamilla sunnuntaina 7.12.2014 omalla talollaan 

Kuoreveden Suinulassa. Nysän sali oli ääriään myöten täynnä väkeä kun Nuorisoseuralaismarssi 

kajautettiin yhteisesti. 

Tervetulosanat ja illan juonnon hoiti seuran puheenjohtaja Inkeri Ojanen. 

Ohjelman alussa paljastettiin tukkikeräystaulu, missä on niiden 50 henkilön nimet,.jotka lahjoittivat 

tukkeja vuonna 1970 seurantalon katon korjaukseen. Tukit, noin 100 kappaletta kerät- 

tiin kyläkunnittain ja myytiin tehtaalle, rahoilla saatiin rakennettua uusi peltikatto. 

Nuorisoseura on toiminut vuodesta 1970 yhtäjaksoisesti erittäin aktiivisesti ja toimitalo on hyvässä 

kunnossa. 

Hallin Janne näytelmää esitettiin vuonna 1970 Kuoreveden Museolla  ja sen jälkeen Nysän pihalla 

kahtena vuonna. Pääosan esittäjänä Antti Järvinen oli saapunut iltamiin laulamaan Hallin Jannen 

Balladin säestäjänään Eero Peltonen. 

Seuraavaksi Hanna Haapanen tulkitsi tunteikkaita runoja ja lauluja, joista osa oli hänen omaa tuo- 

tantoaan. Hanna muistetaan Nysän näyttämön esityksistä ja lausujatyttönä 2000-luvulta. 

Nysän uutisia, vanhoja ja uusia seuran toiminnan taipaleelta lukivat uutisankkurit Irmeli Heikkilä 

ja Hannu Huikuri. 

Nysän Ilmaisutaidon kerho esitti kaksi improvisaatioesitystä ”olipa kerran”, ”tämän tarina opetus 

oli”. Yleisö pääsi antamaan eläimen, josta juttu tehtiin. Toinen esitys oli nimeltään Jouluplaneetta. 

 

Kuoreveden Nuorioseura Nysä antoi iltamissa tunnustuksia ansioista seuran toiminnassa. 

Seuran entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Reetta Perä kutsuttii seuran Kunniapuheenjohtajaksi. 

Seura kutsui Kunniajäsenekseen Paula Vuorisen hänen pitkäaikaisen ja monipuolisen toimintansa 

ansiosta seuran hyväksi. Hermanska ja Hermanni arvonimet on Suomen Nuorisoseurat ry  Nysän 

hakemuksesta myöntänyt seuraaville  seuran jäsenille H-tunnuksella ja kunniakirjalla: 

Hermanska-arvonimi: Marja-Leena Jylhä ja Riitta Kuivikko 

Hermanni-arvonimi:    Pentti Kuisma, Kari Moisio, Keijo Parkkonen, Pekka Rämö 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä antoi myös seuraavat tunnustukse oman jäsenistönsä piiristä kun- 

niakirjalla ja lyhdyin: 

Vuoden Nuori 2014 - Iiro Suppula 

Vuoden Näyttelijä 2014 –  Janina Reini 

Vuoden Talkoolainen 2014 – Anton Rajala 

Vuoden  Ohjaaja 2014 - Kerttu Korpi 

 

Vapaa sana osuudessa toiminnanjohtaja Hannu Huikuri muisteli kuinka he nuorina kyläläisinä 

valtasivat Nysän talon 1960-luvun loppupuolella seurauksena yli 40 vuoden huikea toimintaputki. 

 

Tarjottiin iltamissa väliaikakahvitkin pullakranssin keskellä Hannatädinkakkuja ja leikkokakkua. 

Lämminhenkinen tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun Synnyinmaan lauluun. 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä kiittää kaikkia läsnäolijoita yhteisestä illasta ja henkilöitä ja 

yhteisöjä lahjoista. 

         Inkeri Ojanen 

 


