
 

 

                    TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2019 

Tekemisen riemua Nysän satavuotisjuhlavuonna. Suunnitelmamme oli monipuolinen ja rohkea. 

Olemme eläneet 100-vuotisjuhlavuoden ja toteamme suunnitelmamme toteutuneen monin verroin 

laajemmin ja monimuotoisemmin kuin odotimme. Lupasimme toimintasuunnitelmassamme huomi- 

oida juhlavuosi kaikessa toiminnassa. Saimmekin runsaasti näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja 

toimintaamme noteerattiin ja kiiteltiin osallistumisella aktiivisesti tilaisuuksiimme. 

 

Juhlimme toiminnan merkeissä. Nysän 100-vuotisjuhlakokous oli seuran vuosikokous 3.2.19. 

Hämeen Nuorisoseurain Liiton puheenjohtaja Marja Liisa Rantala oli kutsuttuna. Hämeen Alue- 

toimiston toiminnanjohtaja Teija Nikkari toi seuralle Suomen Nuorisoseurojen Liiton 100-vuotis- 

kilven päivämäärällä 29.1.2019. Kilpi on seurantalomme salissa kunniapaikalla. 

 

Kulttuuritekoina mainittakoon Runo- ja musiikkimatinea, joka teemana olivat Immi Hellén 

Hallin Janne ja Paavo Raivonen. Kuorevesiläislähtöiset persoonat, joiden tuotantoa ja henkilökuvaa 

tuotiin esille heidän teoillaan, runoillaan ja sävellyksillään.  Kaksi näytelmän kantaesitystä tuotet- 

tiin kertomusvuonna: Nysän Näyttämölle Immi Hellénin ”Aune” ja kesäteatteriin Marja-Liisa Iso- 

sompin kirjoittama ”Pienen kylän arvoituksia”. joka oli yleisömenestys. 

 

Itsenäisyyspäivänä Jämsän kaupungin itsenäisyysjuhlassa huipentui seuramme juhlavuoden 

vietto. Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry sai Jämsän kaupungin Sivistyslautakunnan myöntämän 

Viljo Järvisen rahastosta annettavan Kulttuuripalkinnon 2019 monipuolisesta ja tasokkaasta 

kulttuurityöstä. Kiitämme seuran jäsenistöä aktiivisestä toiminnasta seuran hyväksi. 



       2 

KOULUTUSTOIMINTA 

 Kurssitoiminta  
 Kansalaisfoorumin valtionapua saatiin Kesäteatteri19 kurssille ajalla 24.4.-10.7.19 

 aiheenaan Kuoreveden Kesäteatteriin harjoitella Marja-Liisa Isosompin kirjoittama 

näytelmä ”Pienen kylän arvoituksia”. Kurssitunteja kertyi 88 t, kurssilaisia 13 

Kokoontumiskertoja 26. Ohjaajana toimi Maili Jokinen. 

 

Nysän Näyttämölle kurssi harjoitteli ajalla 25.9. -18.12.2019 Arto Paasilinnan 

kirjoittamaa näytelmää ”Suloinen myrkynkeittäjä ” 27 tuntia, 11 kertaa, osallistujia 

11 henk. Kouluttajana toimi Maria Telén.  

 

Opintoryhmä ”Nysä juhlii 100-v” perustettiin 30.10.2018 juontajakoulutuksella ja 

eriaiheisten tilaisuuksien ohjelmien suunnittelulla ja edelleen niiden toteuttamisella. 

Tähän liittyi monipuolinen suunnittelu, ohjelman ja tilan suhteen. Kokoontumisia 38 

tuntia (vähimmäismäärä 30 tuntia) Seura voi pitää yhden opintoryhmän vuodessa. 

Valtionapu hyväksyttyyn opintoryhmään on 500€. Viimeinen kokoontuminen 30.9.19. 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 
 Nysän Uutiset ilmestyi neljä kertaa vuoden 2019 aikana. Sitä toimitetaan yhdessä 

Suinulan Kyläyhdistyksen kanssa, tila jaetaan puoliksi. Yhteisesti hankitulla 

kopiokoneella tehdään lehti ja jaetaan kyläläisille ja postitetaan kaukana oleville 

jäsenille. Nysän Uutisien toimittajina kertomusvuonna toimivat Irja Rämö ja 

Inkeri Ojanen. 

KMV-lehti on seuran virallinen ilmoituslehti. Toimintaamme ilmoitettiin myös 

muissa seutukunnalla ilmestyvissä lehdissä. 

Kuoreveden Nuorisoseuralla on omat nettisivut; nysä.fi. Seuran sähköposti on  

nysa.ry@phpoint.fi. Nysän oma puhelin on 044-5369338 on seuran sihteerillä. 

Nuorisoseurat on valtakunnallinen nuorisoseurojen järjestölehti. Lehden 

päätoimittajana vuonna 2019 toimi järjestön vs.pääsihteeri Hannu Ala-Sankola. 

Jokaiselle nuorisoseurajärjestön jäsenperheelle postitetaan järjestölehti ilmaiseksi 

liiton toimesta neljä kertaa vuodessa. 

Aluesanomat: Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluetoimistojen yhteinen 

maakunnallinen tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Paikallisseurojen 

puheenjohtajille ja sihteereille lehti tulee ilmaiseksi, muille tilauksesta 10,00€/vuosi. 

Aluesanomissa nuorisoseurat voivat ilmoittaa tapahtumistaan ilmaiseksi. 

 

HARRASTUSTOIMINTA 
 Näytelmätoiminta 

 Aune-näytelmä Nysä Näyttämöllä. Kuorevedeltä kotoisin olevan opettaja - kirjailija 

 Immi Hellénin nuorisoromaanin Aune dramatisointi ja sovitus näyttämöesitykseksi oli 

Ilmaisutaidon kerhon kevätkauden ponnistus. Ensi-ilta oli su 28.4. klo 18.00, muut 

esitykset 29.4, 30.4, ja 1.5, Lippujen hinta 10€. Näytelmän taltiointi Miika Huikuri. 

Näytelmän dramatisointi, yleisohjaus, käsiohjelma: Inkeri Ojanen talkootyönä. 

Henkilöohjaus: Maili Jokinen 52,5 t. Näytöksissä talkoissa: Paula Vuorinen, Irmeli 

Heikkilä, Maija Patamäki ja Inkeri Ojanen. Yleisöä kävi n. 80 henk. 

Aluehallintovirasto antoi tukea ohjaustyöhön. (kaikki esiintyjät olivat alle 18-v) 

Yleisö piti koskettavasta tarinasta ja näkemästään esityksestä kiitoksin ja toivoi lisä- 

esityksiä, joita ei kuitenkaan tullut.  

 

mailto:nysa.ry@phpoint.fi
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Kuoreveden kesäteatterissa: Pienen kylän arvoituksia. Ensi-ilta 24.7. klo 18.00. 

esityksiä yhteensä 12. Katsoja määrä: 1120 henk. Marja-Liisa Isosompin käsikirjoitus 

esitettiin kantaesityksenä ja se osallistui Suomen harrastajateatteriliiton kantaesitys- 

palkkion hakuun vuodelta 2019. 

Näytelmän kirjoittaja vieraili Nysällä 7.8. ja innostui näkemästään lupaamaan jatkoa 

Impin ja Auvon tarinalle. Esitetty näytelmä saatiin suoraan Marja-Liisa Isosompilta, 

ei näytelmä-kirjailijaliiton kautta, tekijäistä maksettiin 10% pääsylipputuloista. 

Videotaltioinnin kesäteatterinäytelmästä teki Miika Huikuri. 

Väliaikakahvilan toimivuudesta vastasi Irja Rämö ja makkaranmyynnistä Pekka 

Rämö. 

Nysän Näyttämölle: Suloinen Myrkynkeittäjä 

Kirjailija Arto Paasilinnan kirjoittaman teoksen pohjalta Lumikki Väinämö ja Juhani 

Kouki dramatisoinut näytelmäsovitukseksi samannimisestä romaanista Maria Telénin 

ohjauksessa. Harjoituksia kertomusvuodelle kertyi 11 kertaa, 27 tuntia. Se tulee 

ensi-iltaan 22.3.2020. 

 

 

Ilmaisutaidon kerho osallistui Kalkkareitten kulttuurikeikkaan 30-31.3.19 Koski 

TL:ssä. Nysältä osallistui 9 tyttöä ja ohjaaja Inkeri Ojanen sekä Maili Jokinen 

31.3. iltapäivän. Osallistumismaksu 40€/henk. kuljetus 640€. 

Osallistuttiin: Sanataiteisiin näytelmäkäsikirjoituksella Äiti-Agentti, jonka myös  

Nysän ryhmä esitti näyttämöilmaisun katselmuksessa. Musiikin katselmuksessa 

esiintyivät Minttu Jämsen pianonsoitossa ja  lauluduo Elina&Iida. 

Ilmaisutaidon kerho kokoontui syyskaudella 16 kertaa harjoitellen Inkeri Ojasen 

ohjauksessa Asko Martinheimon pienoisnäytelmän ”Aavetonttu” Esiintymisiä 4. 

Nysällä Pikkujoulutanssit iltamissa 22.11., Vilppulassa Koivujärven Rapukartanon 

pikkujouluissa 23.11., Kuokkalassa, pikkujoulussa 30.11. ja Kuoreveden koululla 

joulujuhlassa 21.12. Mukana ryhmässä 9 henk. 

 

Liikuntatoiminta 

Jumppakerho on kokoontunut Nysällä 29 kertaa Kerttu Korven ohjauksessa. 

Osallistujia 15 henk. 

Työväenopiston tuolijumppa on kokoontunut 22 kertaa. 12 osallistujaa. 

Isojärven Kansallispuistoon retki 12.6. 3 henk. 

 

Retket ja tutustumiskäynnit 

Teatteriretki Jyväskylään Eurooppa 4-teatteriin Harmony Sisters- esitykseen 20 

henk. 

Keuruulta Harjulinnan 20 henkinen ryhmä vieraili Nysällä 3.11. tutustumassa 

taloomme ja toimintaamme. Nysä tarjosi pullakahvit mukavan rupattelun lomassa. 

Ukkokerho kokoontuu torstaisin seurantalolla aamukahvin merkeissä. Ohjaajanaan 

Pekka Rämö. Kertomusvuonna kokoontumisia kertyi 36 ja osallistujia 9/kerta. 

Seurantalon huoltotyöt ja kunnossapito, sisätiloissa ja pihapiirissä. Kerhossa 

valmisteltiin paikoilleen torstai-iltoina pidettävien Bingojen pöydät pelaajille ja 

toimihenkilöille salissa ja kahvilassa. Teki tarvittaessa teatterilavasteita ja huolehtii 

autojen paikoituksesta seurantalon pihalla. Huolehtii kaikesta mikä liittyy 

seurantaloon ja sen ympäristöön. 
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BINGOTOIMINTA 

 Kuoreveden Nuorisoseuran Bingotoiminta torstai-iltaisin alkoi 10.1.2019 ja 

jatkui 13.6.2019 asti. Syksyllä alkoi 22.8.2019 Juhlabingolla Satavuotisjuhlavuoden 

kunniaksi korotetuilla palkinnoilla. Väkeä juhlabingossa oli 123 henk. Viimeinen 

Bingo pelattiin 19.12.2019. Kinkkubingoja pelattiin 7.11. – 19.12. Yhteensä 36 kertaa 

osallistujia 3399 henk. 

Venttiarpoja myytiin ennen pelin alkua. Pelin toteuttamiseen tarvittavat hankinnat 

suoritetaan etupäässä Jämsästä asti. Bingotoiminnan toteuttaminen tarvitsee 

asiantuntevaa talkooväkeä pelin pyörittämiseen ja kahvilan hoitamiseen. 

 

MUITA TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 100-vuotis JUHLAVUONNA 2019 

 

 - Kuoreveden Nuorisoseura Nysän 100-vuotisjuhlakokous  3.2.2019     25 henk 

 - Runo- ja musiikkimatinea              24.2.2019     60  ” 

 - Laskiaisrieha                                                                            3.3.2019     40  ” 

 - Äitienpäivän Sanajumalanpalvelus               12.5.2019     35  ” 

 - Kesäjuhlat Kuoreveden Kesäteatterissa                              29.6.2019     76  ” 

 - Jämsän Ravit, Nysän 100-v- ravilähtö                                  13.7.2019      3 ” edust 

                      - Räysärock   Nysän talolla                                                      14.9.2019     80 ” 

 - Lokakuun iltamat, Voice-kuoron ohjelma,  

                Gunnar-orkesteri tanssitti                   25.10.2019     91 henk. 

- Nysän syyskokous omalla talolla                                      27.10.2019  

- Maakunnallinen (Keski-Suomi) Tanssipikkujoulu        22.11.2019    104  ” 

Keski-Suomesta tanssiryhmiä esiintyi, Vapaa pääsy-orkesteri säesti. 

Pikkujoulupalaveri Keski-Suomen Aluetoimiston väen kanssa oli Nysällä, jossa 

suunniteltiin ja päätettiin tehtävien jako ja kustannusten jako.Jämsän tanhuujat 

saivat buffetin hoitaakseen. Nysä sai itselleen pääsymaksutulot 10€/henk.sisältäen 

puurotarjoilun. Esiintyjät saivat puuron ilmaiseksi. Arpajaiset piti Keski-Suomi ja 

juontajana toimi Aimo Walamies. Yhteistä tanssia Poloneesin tahtiin koko väelle. 

- Uuden Vuoden aattona Nysällä kahvitilaisuus ja yhdessäoloa 

Kulttuuripalkinnon 2019 kunniaksi                                  31.12.2019    50 henk. 

 

HALLINTO 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysän jäsenmäärä oli 31.12.2019   99 jäsentä. Seuran 

sääntömääräiset kokoukset pidettiin: vuosikokous 3.2.2019 läsnä 25 henkilöä. 

Syyskokous 27.10.2019 läsnä          henkilöä. Molemmat kokoukset pidettiin seuran 

omalla talolla. Nuorisoseuran toiminnasta ja taloudesta vastaa 6-jäseninen johtokunta , 

jonka seuran kokous valitsee syyskokouksessaan.  Johtokunnan jäsenistä puolet ovat 

erovuorossa vuosittain. Johtokunnan jäsenen toimikausi kerrallaan on 2 vuotta. Seuran 

puheenjohtaja valitaan vuosittain.                                            Osallistunut 

Puheenjohtajana on toiminut 2019 Inkeri Ojanen  4/4 

Seuran varapuheenjohtajana          Pekka Rämö                                  4/4 

Seuran sihteeri-rahastonhoitajana  Irja Rämö                                      4/4 

Muut johtokunnan jäsenet             Tuija Hyytiäinen                            3/4 

                                                       Ari Karpeeki                                  4/4 

                                                       Maija Patamäki                              4/4 

 

 



Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 4 kertaa ja käsitteli 50 asiakohtaa.     5 

Johtokunnan valitsema työvaliokunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri- 

rahastonhoitaja) valmisteli johtokunnalle kokousasioita tarvittaessa. 

 

Muistamiset       

Kuoreveden Nuorisoseura on onnitellut jäseniään seuran omalla onnittelukortilla 

heidän täyttäessään 50-vuotta ja enemmän aina kymmenen vuoden välein. Välivuosia 

onnitellaan 75-vuodesta lähtien. Muut onnittelut ja huomionosoitukset johtokunnan 

harkinnan mukaan. 

 

Toimitalo Vuonna 1930 valmistunut toimitalo on hyväkuntoinen ja runsaassa  

käytössä. Talon päädyssä on katettu kesäteatterin katsomo ja seurantalolle sekä 

kesäteatteriin on esteetön kulku. Piha-alueella autojen paikoitusaluetta on laajennettu. 

Talon ja piha-alueen huoltoa hoitaa Ukkokerho. Seurantalon osoite on Kuorevedentie 

921, 35630 Kuorevesi 

Jäsenrekisteri on Nuorisoseurajärjestön palvelu, jolla voi päivittää jäsenistön tietoja. 

Sillä voi ilmoittaa toimintatiedot, tulostaa osoitetarrat jäsenmaksulaskuihin. Sieltä 

näkee jäsenen nuorisoseurahistorian, aseman seurassa, toimihenkilöt ja arvonimet. 

Kuoreveden Nuorisoseuran Kunniajäsenet ovat: Paula Vuorinen ja Inkeri Ojanen 

 

TALOUS     Kuoreveden Nuorisoseura Nysän jäsenmaksut kertomusvuonna olivat: 15.00€ 

aikuisten ja alle 16-vuotiaitten 7,00€ vuodessa. Seuran jäsenmaksu liitolle on 

9.00€/jäsen. 

Seurantaloa vuokrataan ulkopuolisille. Vuokraa tarkistettiin 1.1.2020 alkaen ne ovat: 

Koko Sali 400€vrk. Viikonloppu pe-su 450€. Sali kokouskäyttöön 100€/päivä ja 

ravintolasali kokouskäyttöön 50€/päivä molemmat sisältää keittiön käytön. 

(johtokunta 3/19- 9.9.2019  37§) 

Seuran maksuliikenteen hoitaa taloudenhoitaja ja kirjanpidon ja tilinpäätökset AM-

tilit, Arja Maunula Jämsästä. 

 

Kuoreveden Nuorisoseura Nysän toiminta perustuu vahvasti sisällölliseen laatuun ja 

nuorisoseuralaiseen talkootyöhön. Yhdessä tekeminen ja onnistumisen kulttuuri on 

uusi kansallinen tarina! 

Jos haluaa vaikuttaa asioihin, niin pitää pyrkiä niihin tehtäviin joissa voi vaikuttaa. 

 

06.02.2020 Inkeri Ojanen 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

      

 

  

                                                              



 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


