
Kuva: Rauni Pietiläinen                   

               Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n 

   Toimintakertomus vuodelta 2017 

   

  Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n toimintavuosi 2017 oli erityisen 
  menestyksellinen sekä tuotannollisesti että henkisten harrastusten osalta. 

  Aika tikittää menemään, emmekä voi sille mitään. Aikaa ei voi saada lisää. 

  Melkein kaikkea muuta sen sijaan voi saada, jopa sitä näkymätöntä. Liian 

  usein tuijotamme pelkästään näkyviä tuloksia ja yritämme muuttaa niitä, vaikka  

  tärkeintä on näkymätön, oman sisimmän muuttaminen. Helppoa on antaa palautetta 

  näkyvien tulosten tasolla. Mitä on konkreettisesti tehty ja saatu aikaan. 

 

  Suomalaisella maaseudulla perinteisesti vahva yhteisöllisyys on voimavara, 

  jota kannattaa vaalia. Suomi100 – kyläyhdessä todisti tarpeen toimia yhdessä 

  ihmisinä, eikä ryhmän edustajina. Yhteisöllisyyden merkitys vain korostuu, kun 

  väki kylissä vähenee. Läheisen ihmisen voi löytää vaikka harrastustoiminnasta, 

  naapurista tai yhdistyksestä. Miten pienellä kontaktilla voimme piristää toisiamme! 

  Lähimmäisten muistamisella ja välittämisellä saamme iloa myös omaa elämäämme. 

   

  Nysän Näyttämöllä esitetty Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset, kesä- 

  teatterissa Impi, Auvo ja lemmentyrskyt ja Suomi100-kylä yhdessä juhla, 

  mutta ennen kaikkea hanke kesäteatterin kattamisesta rivakalla tahdilla kesän 



  näytöksille osoittaa Nuorisoseura Nysän pysyvän voimissaan ja näyttävän  

  osaamisellaan ja tekemisellään olevansa eturivin nuorisoseuroja maassamme. 

  Seurantalomme on hyvässä kunnossa ja runsaassa käytössä, mikä selviää tämän 

  toimintakertomuksen sivuilta vahvasti eletystä viime vuodesta seurassamme 

        

KOULUTUSTOIMINTA 

  Kurssitoimintaan haettiin viime vuodeksi 220 kurssituntia. Käytettiin  

  teatteriesityksien ohjaukseen seuraavasti: Nysän Näyttämölle esitykseen 

  Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset saatiin 71 tuntia. Kesäteatterin 

  ohjakseen 106 tuntia ja syksyn harjoituksiin ”Valokuvavarkaat” 43 tuntia.  

  Opintoryhmä: Esteettömyys ja saatavuus Nysän toiminnassa ajalla 7.9.2017- 

  7.12.2017, 44 tuntia, ryhmän vastuuhenkilö Pekka Rämö. Aikaansaannos: 

  Invaluiska talon seinän viereen työvaiheittain.  

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

  Nysän Uutiset on seuran jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana 

  Suinulan sanomien kanssa samassa painoksessa. Lehti jaetaan Suinulassa joka 

  talouteen ja jaetaan/postitetaan Nysän jäsenille, Emppikseen ja K-markettiin. 

  Lehti on luettavissa www.nysa.fi sivuilla, kuten myös Nysällä tapahtuva toiminta ja 

  tapahtumat. Seuran nettisivuja hoiti Kari Moisio. 

  Nysän Uutisten päätoimittajan toimi Irja Rämö, avustaja Inkeri Ojanen. 

  Seuran virallinen ilmoituslehti on KMV-lehti. Teatterinäytöksistä ja tapahtumista 

  ilmoitetaan KMV-lehden lisäksi muissakin Jämsän alueen paikallislehdissä sekä 

  Aluesanomissa, jossa ilmoittaminen on ilmaista. Julisteet ja Flaierit täydensivät 

  lehti-ilmoituksia. 

 

HARRASTUSTOIMINTA  

  Ilmaisutaidon kerho on kokoontunut seurantalolla tiistaisin 10.1. – 16.5. klo 17-19. 

  Inkeri Ojasen ohjauksessa  Osallistujia 7 tyttöä. Kuvaelma Sotakesä44 esitettiin Runo- 

  ja musiikkimatineassa, Piha elää-näytelmä Linnakartanossa, Hallin Jannessa ja Hallin 

  Palvelutalossa. Kokoontumiskertoja 23, esiintymisiä 4. Syyskausi 5.9.-12.12.  

  Osallistujia 13, Kokoontumiskertoja 15, Esiintyminen Suomi100-Kyläyhdessä  

  juhlassa Nysällä 5.12.17. Sotakesä 44.  Kerhon teatteriretket Teatteri Tenhon Hyrrä 

  näytelmään 30.3. 8 henkilöä ja 9.12. Jyväskylän kaupunginteatteriin Peter Pan  

  esitykseen 9 henkilöä 

                       Yhteenveto vuosi 2017: Osallistujia yht. 22 henk. Kokoontumiskertoja yht. 38.   

  5 esiintymistä, 2 teatteriretkeä. 

   

  Jumppa maanantaisin seurantalolla aikuisille klo 18 alkaen. Kokoontumiskertoja 

   12. Ohjaajana Kerttu Korpi. 

  Tuolijumppa maanantaisin seurantalolla klo 17 alkaen. Kokoontumiskertoja 11  

  ohjaajana Kerttu Korpi. 

 

  Ukkokerho on kokoontunut seurantalolla torstaiaamuisin klo 9 Pekka Rämön  

  ohjauksessa 41 kertaa. Kerho on huolehtinut seurantalon kunnosta. Teatteriesityksien 

  lavastamisesta. Toiminut Opintoryhmänä Esteettömyys ja saatavuus Nysän  

  toiminnassa. Kesäteatterin katsomon rakentaminen oli Ukkokerholaisten suururakka. 

  Se alkoi 10.4. ja valmistui 21.7. kesäteatteriesityksen ensi-iltaan. Talkoolaisia 7-10 

  henkilöä ruuanlaittajineen. 

 

http://www.nysa.fi/
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  Näytelmätoiminta     

  Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset harjoiteltiin Maria Telénin  

  ohjauksessa Nysän Näyttämölle kevätkaudella. Näytelmän käsikirjoitus oli Sinikka ja 

  Tiina Nopolan, musiikki Juhani Keskisen (1977-2017) Esiintyjiä 10 henk. 

  Ensi-ilta oli 4.3.2017. Harjoituksia kertomusvuonna oli 17 ja esityksiä yht.  

  8+1.katsojia 612 henk. Viimeinen esitys 22.3. oli tilausnäytäntö Jämsän päiväkotien 

  lapsille, joita oli saapunutkin satakolmekymmenpäinen joukko. 

  Näytelmä videoitiin Miika Huikurin toimesta. 

  Kuoreveden Kesäteatterissa: Impi, Auvo ja Lemmen tyrskyt Maija-Liisa  

  Isosompin käsikirjoitus ja Maria Telénin ohjaus. Kokoontumuiskertoja yht. 36 

  Esiintyjiä 14. 

                       Ensi-ilta oli 21.7.17, sen jälkeen 12+1 esitystä. Vierailu Vesurin 20-v.juhlissa 20.9.-17 

  Porkkalatalolla. Esityksessä 3 roolihahmoa 15 min pätkä. Katsojia kävi 1273 henk. 

  Väliajalla kahvila toimi seurantalon sisällä, ulkona oli makkaranmyyntiä.  

  Miika Huikuri taltioi videolle näytelmän. 

  Valokuvavarkaat – näytelmän harjoitukset alkoivat 3.10.-19.12. kokoontumisia 16 

  Maria Telén ohjaa Käsikirjoitus Orvokki Autio sovitus Tiina Puumalainen Ensi-ilta 

  tulossa 3.3.2018. Esiintyjiä 10 henk. 

 

BINGOTOIMINTA 

  Bingoillat ovat olleet torstaisin klo 18 alkaen. Puolitoista tuntia ennen pelin alkua 

  talkoolaiset, vähintään 6 henkilöä ovat tulleet valmistelemaan peli-iltaa ja  

  kahvitarjoilua. Keijo Jylhä ja Pekka Rämö ovat toimineet pelin hoitajina. Erkki 

  Kuivikko numeroiden tarkastajana ja Venttiarpojen myyjänä ja palkintojen antajana. 

  Leena Jylhä on toiminut pelikuponkien myyjänä. 

  Kertomusvuonna Nysän Bingossa kävi kevätkaudella 1799 henkilöä 22 bingoillassa. 

  ka. 81 henk./kerta. Syyskaudella 1757 henkilöä 19 bingoillassa, 92 henk./kerta. 

  Yhteensä kävijöitä vuonna 2017: 3556 henkilöä. 

 

KUOREVEDEN KESÄTEATTERIN KATSOMON KATOSPROJEKTI 

  Edellisen vuoden lopulla syntyneestä ajatuksesta tehtiin päätös ja haettiin Leader-

  rahoituksen turvin avustusta Vesuriryhmän kautta. Helmikuussa saimme Vesuri- 

  ryhmän myönteisen päätöksen ja maaliskuussa ELY-keskuksen. Projekti on EU-hanke 

  joka saa 50% avustusta hankkeen kokonaisbudjetista, mikä on 50.000€.Toinen puoli 

  on omaa rahoitusta ja talkootyötä. Katoksen valmistumiseen viime kesän näytöksille 

  tarvittiin väliaikaista rahoitusta, jonka lainasi Jämsän kaupunki. Tämän seura on jo 

  kertomusvuonna maksanut takaisin. 

 

TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET 

  Runo- ja musiikkimatinea su 26.2.2017 Nysällä klo 14.00 alkaen. Liput 10,00€  

  sisältäen kahvitarjoilun. Ohjelmassa: Ilmaisutaidon kerhon kuvaelma Sotakesä44, 

  Irja Rämö: Tokaisut. Heikki Mannisen omia lauluja naisista. Nysän runoryhmän 

  esitys Jos olisin puu. Immi Hellén Seuran esitys: ”Samuelin tarina” Heikki Manninen, 

  Irmeli Heikkilä ja Tuija Nieminen. Juonto: Inkeri Ojanen Yleisöä 40 henk. 

 

  Liikuntatapahtumat Keijo Jylhän johdolla 6.5, 17 osallistujaa ja 7.10, 22osallistujaa. 

  Kuorevesipyöräily 25.5. yhdessä Suinulan kyläyhdistyksen kanssa 

  Suomi 100–kylä yhdessä toteutettiin kuusihenkisen toimikunnan suunnitelman  



  mukaisesti. Toimikuntaan kuuluivat: Kari Moisio ja Tero Ala-Ajos Kyläyhdistyksestä 

  Paula Karpeeki ja Annmari Leppä Kuoreveden Martoista ja Irja Rämö ja Inkeri  

  Ojanen Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:stä. Juhla toteutui ti 5.12.2017 klo 17.00. 

  Kutsuttuina olivat kaikki Suinulan koulupiirin asukkaat sekä Nysän jäsenet  

  muualtakin. Ilmoittautumista osallistumisesta juhlaan pyydettiin etukäteen tarjoilun 

  vuoksi. Kutsua noudatti 113 henkilöä, johon sisältyy myös ohjelmansuorittajien  

  joukko. 

  Juhlan tyylin mukaiset ulkoiset puitteet: pihan valaiseminen jätkänkynttilöillä ja 

  valoteoksella sekä padoilla. Suomen lippu valaistiin juhlan ajaksi ja koko yöksi. 

  Suomi100 – kylä yhdessä oli osoitus talkootyön voimasta saada yhdessä aikaan 

  näyttävä, sisältörikas yhteinen juhla, jossa vierailla oli hyvä lämmin mieli.  LIITE 1 

  Toimintakertomuksen liitteenä juhlan ohjelma. 

 

TEATTERIRETKET 

  Veriruusut  Mäntän uusi teatteri, katsomassa 11 henkilöä 11.2.2017 

  Liian paksu perhoseksi J+J teatteri  6 henkilöä 22.3.2017 

  Rakas Lotta Teatteri Tenho  6 henkilöä 30.4.2017 

  Niskavuoren nuori emäntä-musikaali 27.6. Pyynikin kesäteatteri 50 henkilöä. 

  Presidentti ja tyttö TTT Salmelaisen näyttämö 28.10.2017  30 henkilöä. 

 

HALLINTO 
  Kuoreveden Nuorisoseura Nysän jäsenmäärä oli 31.12.2017 116 jäsenrekisterin 

  mukaan. Seuran sääntömääräiset kokoukset pidettiin seurantalolla: 

  vuosikokous ke 15.2.2017 klo 17.00 ja syyskokous 29.10.2017, jonka yhteydessä 

  seura tarjosi kokousväelle sadonkorjuukeittoa lisäkkeineen ja kahvit. 

  Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa. Käsitellen 72 asiaa. Lisäksi  

  työvaliokunta valmisteli ja käsitteli asioita ennen johtokunnan kokousta. 

  Seuran johtokuntaan kuuluivat kertomusvuonna: puheenjohtajana Inkeri Ojanen, 

  varapuheenjohtaja Pekka Rämö, sihteeri-rahastonhoitaja Irja Rämö, Tuija Hyytiäinen, 

  Maija Patamäki, Keijo Jylhä ja Ari Karpeeki. 

   

  Hämeen Nuorisoseurain Liiton johtokunnassa Nysän edustajana ja sihteerinä 

  toimi Inkeri Ojanen.  

Jämsän Harrastajateattereiden yhteistyöryhmässä Nysän edustajana on  

  kertomusvuonna ollut Irja Rämö. 

Jämsän kaupunki myönsi 27.11.2017 seuran puheenjohtajalle Inkeri Ojaselle  

Jämsä-mitalin hänen ansioistaan kulttuuritoiminnan ja nuorisotyön yli 40-vuotiselta 

taipaleelta. 

   

  Muistamiset Seura on onnitellut jäseniään kortilla täysi vuosia täytettäessä 

  50 vuotta ja sitä enemmän, 10-vuoden välein. Myös suruadresseilla on muistettu 

  omaisia jäsenien kuolintapausten sattuessa. 

 

  Toimitalo. Sijaitsee Jämsän kaupungissa, Suinulan kylässä, Kuorevedentie 921. 

 

TALOUS Seuran taloudenhoitajana toimi Irja Rämö, kirjanpidon hoiti T:mi AM-Aputilit Arja 

  Maunula Jämsässä. Seuran jäsenmaksut olivat 15€ ja 7€. Tuloslaskelmasta ja taseesta 

  näkyy rahaliikenteen tulot ja menot. Seurassa tekeminen perustuu vahvaan  

  talkootyöhön ja hyvään osaamiseen sen toiminnan kaikilla osa-alueilla. 

  Kertomusvuonna talkootyötunteja kertyi 5600 tuntia. 


