
KUOREVEDEN NUORISOSEURA NYSÄ ry:n

    TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2020

”Suloinen Myrkynkeittäjä”  näyttelijät ja avustajat

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry vietti 101. toimintavuottaan poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Vauhdikkaasti alkaneet toiminnat päättyivät korona-viruksen
leviämisen vuoksi 16.3. alkaen, niin että se vaikutti koko loppuvuoden toimintaan. 
Seurantaloa kuitenkin piti huoltaa ja pitää kunnossa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yli 200 nuorisoseuralle seurantalojen
ylläpitokustannuksien kattamiseen ns. korona-avustuksina yhteensä 2,3 miljoonaa 

euroa. Avustuksia myönnettiin 736 hakijalle. Saajien joukossa oli myös Kuoreveden
Ns. Nysä ry.

Nuorisoseurojen kuntavaalien tavoitteet ovat kevään 2021 kuntavaaleissa:
Harrastustoiminnan järjestäjinä paikalliset nuorisoseurat ovat elintärkeitä niin
lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.
Järjestön kuntavaaliteemoja ovat: 1. Kulttuurilla ulos koronasta 2. Anna mun
soida – jokaiselle nuorelle oikeus harrastuksiin. 3. Massia mokkapalojen sijaan –
järjestön rahoitus kuntoon.
Nuorisoseurajärjestö viettää 140-vuotisjuhlavuottaan 2021. Joka kolmas vuosi 
järjestettävä Nuorisoseurakokous järjestetään Lahdessa 8-10.10.2021. Se on 
nuorisoseuraliikkeen ylin päättävä kokous. Juhlavuoden Kakkukahvit juodaan
nuorisoseuroissa jäsenten kanssa 24.6.2021. Suomen tasavallan presidentti Sauli
Niinistö on lupautunut nuorisoseuraliikkeen juhlavuoden suojelijaksi.



Koulutustoiminta
Kansalaisfoorumin koulutukseen myöntämät valtionavut vuodelle olivat 200 tuntia.
Kiintiöstä käytettiin näytelmän ”Suloinen Myrkynkeittäjä” harjoituksiin keväällä 
ajalla 8.1.-15.3.  99 tuntia Maria Telénin ohjauksessa. Ensi-ilta 23.3. peruuntui 
koronaepidemian vuoksi. Uudet harjoitukset käynnistyivät 25.8, joihin käytettiin 70
tuntia ajalla 25.8.-11.10.20. Opetustunnin mitta kurssilla on 45 min. Kurssilaisten 
matkakulut ovat valtionapuun oikeuttavia kustannuksia. Matkalaskussa mainitaan 
näyttelijätyön kurssi (ei näytelmäharjoitus)
Skafin tunteja jäi käyttämättä 31 tuntia. (kurssitunteja ei voi siirtää seuraavalle 
vuodelle) joka vuodelle on varattava oma kurssikiintiö Skafin ohjeiden mukaisesti.
Skafin kurssien tilityspapereita hoitaa seuran johtokunnan valitsema henkilö valta-
kirjalla ja tunnuksin, joilla hän pääsee opintokeskuksessa oman seuran sivuille.
Kertomusvuonna Nysän opintosihteerinä toimi Inkeri Ojanen

Tiedotustoiminta
Nysän Uutiset on seuran jäsenlehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa Suinulan
Sanomien kanssa samassa painoksessa. Lehti on jaettu Suinulassa joka talouteen ja
jaetaan/ postitetaan Nysän jäsenille. Lehti on luettavissa nysa.fi sivuilla kuten myös
seuran tapahtumat ja näytökset. Seuran nettisivuja hoiti Kari Moisio.
Nysän Uutisten päätoimittajana toimi Irja Rämö, avustajana Inkeri Ojanen.
Seuran virallinen ilmoituslehti oli KMV-lehti. Teatterinäytöksistä ja tapahtumista
 ilmoitettiin KMV-lehden lisäksi muissakin Jämsän alueen paikallislehdissä sekä
Aluesanomissa, jossa ilmoittaminen on seuroille ilmaista. Julisteet ja flaierit 
täydensivät lehti-ilmoituksia.

Harrastustoiminta
Ilmaisutaidon kerho kokoontui Nysällä 14.1. – 10.3.20 yhdeksän kertaa  2 tuntia 
kerrallaan.
Kulttuuriretki 4.2.20 Jämsän Kinottareen katsomaan taiteilija Helene Shjerfbeckin 
elämästä ja taiteesta tehtyä elokuva. Mukana 9 henk. 
Ilmaisutaidon kerho kokoontui Nysällä 6.10. - 15.12.20 10 kertaa 2 tuntia/kerta
kerhossa 3 kerholaista.
Harjoiteltiin nuorisonäytelmää ”Murielle, sun vuoros rakastaa” teinitytön päiväkirja.
kirj. Renata Scant – Ferdinand Garnier. Rankan kielestä suom. Leena Halinen
Runo- ja Musiikkimatineassa Ilmaisutaidon kerho esitti oman suunnittelemansa ja 
kirjoittamansa kuvaelman ”Lumikki Remix” 23.2.2020  4 kerholaista.
Osallistuminen Kalkkareitten kulttuurikeikkaan 28-29.3. etänä. Kerholaiset 
osallistuivat kuvataiteeseen 4:llä työllä, jotka postitettiin 8.3. Aluetoimistoon Poriin.
Kuvataidetöiden tekijät: Inka Kokkonen ja Anni Hietala. Työt näkyivät Aluesanomien
sivuilla koko kevään ja Annin Punainen Puu – työ näkyi netissä koko loppuvuoden.
Osallistujat saivat henkilökohtaisen palautteen töistään.
Koronan takia 15.3. alkaen kaikki kerhotoiminnat jäivät Nysällä tauolle koko kesäksi.



Näytelmätoiminta 3
Nysän Näyttämölle jo edellisenä syksynä aloitettu näytelmäharjoitus ”Suloinen 
Myrkynkeittäjä” teksti Arto Paasilinnan romaanin pohjalta sovittanut Lumikki Väi- 
nämö ja Juhani Kouki. Ensi-ilta oli aiottu 22.3.2020 Nysän Näyttämölle, jouduttiin 
peruuttamaan 16.3. tulleen ohjeen kokoontumisista koskien yleisötilaisuuksia. 
Harjoitukset alkoivat uudestaan 25.8.20 Maria Telénin johdolla ja ensi-iltaan päästiin 
su 11.10.20. Kaikki 10 näytöstä turvavälein ja liput varattuina etukäteen. Yleisöä 450.

Liikuntatoiminta
Maanantaisin oli Työväenopiston Tuolijumppa 7.9.20 alkaen klo 10-10.45
ja sen jälkeen klo 11-12 Nysän oma Jumppa, ohjaajana molemmissa Kerttu Korpi.
Kerhot toimineet syyskaudella 23.11.2020 asti. Kokoontumisia 11
Keskiviikkoisin Emppis-jumppa klo 13.30 – 14.15
Kuorevesipyöräily oli 5.9. 

Bingo-toiminta
Kuoreveden Ns. Nysän toiminnassa Bingoillat ovat vakiintuneet torstai-illalle 
alkamaan klo 18 jo vuosien ajan. Kertomusvuonnakin Bingoillat alkoivat 16.1. ja
viimeinen kerta oli 12.3.2020. Kaikki toiminnat seuroissa keskeytettiin 16.3.20 alkaen
koska henkilömääräksi sallittiin yleisötapahtumissa 50 henkilöä. Nysän Bingoilloissa 
kävi n. 100 henkilöä/kerta. Bingo oli keskeytettynä loppuvuoden maaliskuusta alkaen.
Bingoiltoja vuonna 2020 oli 9 kertaa ja osallistujia yhteensä 662.

 
Aluetapaaminen

Nysällä toteutui ma 28.9.2020 klo 18-20. Tampereen aluetoimistosta olivat läsnä
Kansalaisfoorumin Tampereen toimiston suunnittelusihteeri Tuula Hyystinmäki ja
Aluetoimiston toiminnanjohtaja Tiina Koskinen. Omaa väkeä oli 10 henkilöä.
Mielenkiintoisen ja vilkkaan keskustelun lomassa Nysän puheenjohtaja Inkeri Ojanen
jakoi palkintoja nuorille. 
Jämsäläisen edesmenneen ohjaajan Marketta Juvénin johtaman nuorisoteatteri 
”Konseuksen” stipendirahastosta jaetaan vuosittain rahastipendejä Jämsän alueen 
nuorille teatterinharrastajille. Vuonna 2020 Nysän harrastajista sai stipendin Elina 
Heikkilä. Hän on harrastanut teatteria Ilmaisutaidon kerhoissa yli 7 vuotta.
Kokonaisuudessaan aluetapaaminen oli miellyttävä, opettavainen, asiallinen ja rento
tilaisuus. myös antoisa vilkkaan keskustelun ansiosta. Nysä tarjosi pullaa ja piirakkaa
keskustelun lomassa.

Nysän toimitalolle tehtyjä korjauksia, hankintoja ja parkkipaikan laajennus
- keittiön puoleisen eteisen portaat uusittu
- uusittu viemäripumppu
- sisätiloissa uusittu/korjattu kaikkien ovien kahvat. (Ari Karpeeki)
- naisten WC; uusittu WC pönttö kahvalliseksi invapöntöksi
- seurantalon parkkipaikan laajennus on työn alla.
- Torstaisin kokoontuva Ukkokerho ohjaajansa Pekka Rämön johdolla

huoltaa ja hoitaa kaikkea mikä liittyy seurantaloon sisällä ja ulkona.



Hallinto      Kuoreveden Nuorisoseuran Nysän päätösvaltaa käyttää seuran kokous.    
Vuosikokous tammikuussa ja syyskokous lokakuussa. Yleisen kokouksen puheen-   
johtaja ja johtokunta toteuttavat kokouksen päätöksiä. Puheenjohtaja valitaan 
vuosittain syyskokouksessa, Johtokunnan jäsenten toimiaika on 
kaksi vuotta kerrallaan. Johtokunnan kutsuu koolle seuran puheen puheenjohtaja 
tarvittaessa. Johtokunnan asettama työvaliokunta valmistelee asioita 
johtokunnan kokoukselle.  Päätökset tehtiin seuran voimassa olevien sääntöjen 
mukaisesti.
Hämeen Nuorisoseurain Liitto ry:n vuosikokous oli Tampereella Laikussa 13.6.20. 
Nysää edusti seuran valtakirjalla Inkeri Ojanen.

Suomen Nuorisoseurat ry. Nuorisoseurakokouksen valitsema valtuusto toteut-
ti järjestön toimintaa. Valtuuston varajäsenenä Hämeestä toimintakaudella 2019-
1921 oli Maili Jokinen. Hän ei ole osallistunut kokouksiin.
Jäsenrekisteri on nuorisoseurajärjestön palvelu seuroille. Siellä voi päivittää 
jäsentietoja, toimintatietoja, tulostaa osoitetarrat, saada jäsenmaksulaskut. 
Jäsenen
nuorisoseurahistoria, asema seurassa, syntymäpäiväluettelo vuosittain, 
Toimihenkilöt ja arvonimet. Rekisteri on Nysän käytössä.
Muistamiset. Nysä muistaa jäseniään omalla onnittelukortilla heidän täyttäessä
pyöreitä vuosia 50 eteenpäin. Välivuodet 75 eteenpäin. Muut muistamiset ja 
huomionosoitukset ja suruadressit johtokunnan harkinnan mukaan.

Johtokunta on kokoontunut 4 kertaa. Kokous 12.5. pidetty etäkokouksena.
Nysän johtokunta vuonna 2020: 
Puheenjohtaja:       Inkeri Ojanen
Varapuheenjohtaja:  Pekka Rämö
Sihteeri-rahastonhoitaja:  Irja Rämö
Muut jäsenet: 1+ 6 jäsentä  Maija Patamäki

 Pekka Patamäki
 Tuija Hyytiäinen
 Pertti Takanen

Talous      Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n jäsenmaksu oli 15.00€/perusjäsen, alle
16-vuotiaitten 7.00€. Seuran jäsenmaksu Liitolle oli 9,00€/jäsen. Jäsenmaksuun 
sisältyi jäsenlehti Nuorisoseurat. 
Seurantaloa vuokrataan ulkopuolisille. Talon vuokrat ovat netissä Nysä.fi.
Seuran maksuliikenteen hoiti taloudenhoitaja, Kirjanpidon ja tilinpäätökset AM-
tilit (Arja Maunula) Jämsästä. 

Tuloslaskelmasta ja taseesta ilmenee rahaliikenteen tulot ja menot.

Kuoreveden Nuorisoseura Nysän toiminta perustui vahvasti sisällölliseen laatuun
ja nuorisoseuralaiseen talkootyöhön.


