
 
 



KOULUTUSTOIMINTA 

 Kurssitoiminta     2 

 Kuoreveden Nuorisoseura Nysä järjestää omaa kurssitoimintaa kaiken ikäisille 

 yksin ja yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. 

 Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen vapaan sivistystyön kentällä toimiva   

 sivistysliitto, joka ylläpitää opintokeskus-nimistä oppilaitosta. Kansalaisfoorumi 

 organisoi opinto- ja koulutustoimintaa, rakentaa oppimisympäristöjä, edistää aktiivista 

 kansalaisuutta, kehittää kansalais- ja järjestötoimintaa sekä uudistaa 

 kansalaisyhteiskuntaa. Sen toiminnan tavoitteena on kulttuurisen ja yhteisöllisen 

 sivistystyön keinoin innostaa ihmistä kasvamaan ihmisenä, aktiivisena kansalaisena 

 ja yhteisöllisenä toimijana. 

 Varataan opintokeskukselta vuodelle 2019, 200 tuntia kesäteatteritoimintaan. 

 

 Opintoryhmä 

 Opintoryhmän voi perustaa vähintään 5 yli 15-v.henkilöä, jotka opiskelevat 

 opintokeskuksen hyväksymää aihetta vähintään 30 tuntia. Tukea voi 

 hakea loppuraportilla. Ryhmän kulut yli 500€. Opintokeskus maksaa valtionapua 

 opintoryhmälle 500€. Tukea myönnetään kerran vuodessa/seura. 

 

 Muu koulutus- ja kurssitoiminta 

 Koulutusta ja kursseja järjestetään johtokunnan harkinnan mukaisesti koko jäsenistölle 

 sopivaksi. Osallistutaan oma järjestön tarjoamaan koulutustoimintaan. 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

 Nysän Uutiset, seuralehti on perustettu vuonna 1921. Vuosien varrella sen ilme on 

 vaihdellut monenlaisena. Nykyisin Nysän Uutiset ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

 Lisänumeroita julkaistaan tilanteen mukaan. 

 Nuorisoseuralla on yhteistyösopimus Suinulan Kyläyhdistyksen kanssa yhteislehdestä, 

 tila puoliksi. Lehti monistetaan Suinulan koululla yhteisesti hankitulla 

 monistuskoneella. Nysän Uutisille valitaan vastaava toimittaja vuosittain. 

  

 Seuran virallinen ilmoituslehti on KMV-lehti. Ilmoituksia tapahtumista ja toiminnasta, 

 myös seuratoimintapalstalle. Muissa alueella ilmestyvissä lehdissä ilmoitamme 

 tarpeen mukaan. 

 

 Kuoreveden Nuorisoseura Nysällä on omat nettisivut: nysa.fi. Seuran 

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

 sihteerin käytössä. 

 

 Nuorisoseurat, valtakunnallinen nuorisoseurojen järjestölehti ilmestyy neljä kertaa 

 vuodessa. Jokaiselle nuorisoseurajärjestön jäsenperheelle postitetaan järjestölehti 

 ilmaiseksi liiton toimesta jäsenrekisterin mukaan. 

 

 Aluesanomat Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen Aluetoimistojen yhteinen 

 yhteineen maakunnallinen tiedoituslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

 Seurojen puheenjohtajille ja sihteereille lehti tulee ilmaiseksi, muille tilauksesta 

 10,00€/vuosi. Aluesanomissa nuorisoseurat voivat ilmoittaa tapahtumistaan 

 ilmaiseksi. Kuvia ja juttuja toiminnastaan seurat voivat lähettää lehteen. 

 Seuramme pitää yhteyttä alueen lehdistöön aina kun uutisoitavaa ilmenee. 
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HARRASTUSTOIMINTA 

 Seuran harrastustoiminta on suuntautunut jo sadan vuoden ajan jäsenistön 

 kiinnostuksen ja aktiivisuuden mukaan. Tärkeää, että toimintaa on edelleenkin 

 kaikenikäisille monimuotoisesti. 

  

 Näytelmätoiminta 

 Nysän näyttämölle valmistuu ensi vuoden maaliskuussa Immi Hellénin 

 nuorisoromaanista ”Aune” dramatisoitu näytelmäsovitus Ilmaisutaidon kerhon 

 esittämänä. Ohjaavat Inkeri Ojanen ja Maili Jokinen. 

 Kesäteatteriin valmistetaan esitys, jonka ensi-ilta on heinäkuussa. 

 

 Ilmaisutaidon kerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syksykaudet. Toiminta suuntautuu 

 lähinnä seuran 100-vuotisjuhlien ohjelmien valmistamiseen ja Kulttuurikeikkaan, 

 joka on 30-31.3.2019 Koski TL:ssä. 

 

LIIKUNTATOIMINTA 

 Jumppakerho Kunnolla kuntoon kokoontuu Nysällä maanantaisin klo 18.00 

 ohjaajanaan Kerttu Korpi. 

 Tuolijumppa kokoontuu klo 17.00 Kerttu Korven ohjauksessa. 

 Lavis-liikuntaa  kokeillaan Nysän salissa sopivana ajankohtana 

 Liikunta- ja kuntotapahtumia sekä kuntotempauksia järjestetään useita 

 vuoden 2019 aikana. Näistä ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja s-postilla. 

 

RETKET JA TUTUSTUMISKÄYNNIT 

 Järjestetään kulttuuriretkiä mielenkiintoisiin kohteisiin lähiseudulle tai kauemmas. 

 Järjestetään teatteriretkiä lähiseudun teattereihin ja lasten- ja nuorisoteattereihin. 

 Osallistutaan muiden seurojen järjestämiin kulttuuriretkiin ja käydään tutustumassa 

 muiden nuorisoseurojen toimintaan ja seurantaloihin. 

 

UKKOKERHO 

 Kokoontuu torstaiaamuisin seurantalon kahvilassa aamupalan merkeissä. Paikallisten 

 ja valtakunnallisten uutisten jälkeen siirrytään seurantalon asioihin, johdattelijana 

 kerhon ohjaaja Pekka Rämö. 

 Ukkokerhon tehtävänä on seurata seurantalon kuntoa. Korjata vikoja, hankkia 

 tarvikkeita. tarkastaa seuratalon ympäristöä, hoitaa autopaikoitusta tapahtumissa. 

 Kerho valmistelee Bingoillan. Tekee teatterinäytöksiin lavasteita. Huolehtii kaikesta 

 mikä liittyy seurantaloon. Kerho toimii ympäri vuoden. 

 

BINGOTOIMINTA 

 Kuoreveden Nuorisoseuralla on nykyinen Bingolupa voimassa 31.5.2019 asti. 

 Jatkoa toiminnalle anotaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin.  

 Bingopäivä on torstaisin, peliaika alkaa klo 18.00 ja päättyy n. klo 20.00. Bingoväkeä 

 alkaa tulla seurantalolle jo klo 16.30 jälkeen, jolloin seuran tarjoaman kahvitarjoilun

 pitää olla valmiina. 

 Bingotavaroiden ja voittojen hankkiminen on iso urakka, koska seurantalon lähellä ei 

 ole yhtään isompaa tavarataloa tai kauppaa. Pekka ja Irja Rämö hoitavat hankinnat. 

 Venttiarpoja myydään ennen pelin alkua. Bingotoiminnan toteutuminen vaatii 

 asiantuntijaväkeä, etenkin kun pelaajamäärät yhä lisääntyvät. 
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 Nysä 100 juhlavuosikokous tammi-helmikuussa 

 Runo- ja Musiikkimatinea  su 24.2.2019 

 Äitienpäivän tilaisuus seurakunnan kanssa su 12.5.2019 

 Iltamat kesäteatterissa 29.06.2019 

 Juhlabingo Nysä 100 merkeissä 1. bingoiltana syyskaudella 

 Syysiltamat lokakuussa 

 Pikkujoulu marraskuussa 

 Muita juhlavuoteen liittyviä tapahtumia järjestetään tarvittaessa. 

 

NUORISOSEURAN OMA TOIMITALO 

 Vuonna 1930 valmistunut toimitalo on hyväkuntoinen ja runsaassa käytössä. 

 Talon päädyssä on katettu kesäteatterin katsomo ja seurantalolle ja kesäteatteriin 

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

 Talon ja piha-alueen huoltoa hoitaa Ukkokerho. 

 Seurantalon osoite on Kuorevedentie 921, 35630 Kuorevesi. 

 

HALLINTO  

 Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Vuosikokous tammikuussa ja syyskokous

 lokakuussa. Yleisen kokouksen valitsema puheenjohtaja ja johtokunta toteuttavat 

 kokouksen päätöksiä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, johtokunnan jäsenen 

 toimiaika on kaksi vuotta kerrallaan. 

 Johtokunnan kutsuu koolle  seuran puheenjohtaja tarvittaessa. Johtokunnan asettama 

 työvaliokunta valmistelee tarvittaessa asioita johtokunnan kokouksille.  

 

 Muistamiset. Seura muistaa omalla onnittelukortilla jäsenistönsä pyöreitä vuosia 

 täyttäviä, 50-v. ja siitä ylöspäin. Muut muistamiset ja huomionosoitukset johtokunnan 

 harkinnan mukaan.  

 

 Hämeen Nuorisoseurain Liitto ry on siirtymässä sääntömuutoksensa vuoksi 

 yhteen yleiseen kokoukseen vuodessa, se on vuosikokous kevätkaudella. 

 

 Suomen Nuorisoseurat ry. Nuorisoseurajärjestön korkein päätösvalta on 

 Nuorisoseurakokouksella. Se kokoontuu joka kolmas vuosi. Seuraavan kerran 

 vuonna 2021. Kokouksen valitsema Valtuusto toteuttaa järjestön toimintaa. 

 Valtuuston varajäseneksi Hämeestä valittiin Maili Jokinen Ns. Nysältä. 

 

 Jäsenrekisteri on järjestön palvelu, jolla voi päivittää jäsenistön tietoja. Sillä 

 ilmoitetaan toimintatiedot, tulostetaan osoitetarrat, saadaan jäsenmaksulaskut. 

 Jäsenten nuorisoseurahistoriaa, asema seurassa, toimihenkilöt, arvonimet. 

 

TALOUS Kuoreveden Nuorisoseura Nysän jäsenmaksu on 15,00€/perusjäsen, alle 

 16-vuotiaat 7,00€. Seuran jäsenmaksu liitolle on 9,00€/jäsen. 

 Seurantaloa vuokrataan ulkopuolisille ja teatteripuvuston lainauksista pidetään 

 kirjaa. 

 Seuran maksuliikenteen hoitaa taloudenhoitaja ja kirjanpidon ja tilinpäätökset AM-tilit 

 (Arja Maunula) Jämsästä. 

 Kuoreveden Nuorisoseura Nysän toiminta perustuu vahvasti sisällölliseen laatuun ja 

 nuorisoseuralaiseen talkootyöhön. 

     31.10.2018 Inkeri Ojanen 


