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 Kurssitoiminta

Kuoreveden Ns. Nysä järjestää omaa kurssitoimintaa kaiken ikäisille yksin ja 
yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Kansalaisfoorumi on nuorisoseurajärjestössä toimiva vapaa sivistysliitto, joka 
ylläpitää Opintokeskus-nimistä oppilaitosta. Kansalaisfoorumi organisoi opinto- ja 
koulutustoimintaa, rakentaa oppimisympäristöjä, edistää ja kehittää kansalais- ja 
järjestötoimintaa sekä uudistaa kansalaisyhteiskuntaa. Tavoitteenaan kulttuurisen ja 
yhteisöllisen sivistystyön keinoin innostaa ihmistä kasvamaan ihmisenä aktiivisenä
kansalaisena ja yhteisöllisenä toimijana. Osanottajat yli 15-vuotta täyttäneitä.
Varataan opintokeskukselta vuodelle 2020: 200 opintotuntia kesäteatteritoimintaan.
Talviteatterille varataan 50 tuntia. Varaukset tehdään 2019 joulukuussa.

Opintoryhmä
Opintoryhmän voi perustaa vähintään 5 henkilöä, jotka ovat yli 15-vuotiaita, Ryhmä
opiskelee opintokeskuksen hyväksymää aihetta vähintään 30 tuntia. Tukea voi hakea
loppuraportilla, johon merkitään toiminnan kulut. Opintokeskus maksaa valtionapua
500€ kerholle sen kuluista. Seuralla voi olla vuosittain yksi opintoryhmä.

Muu koulutus- ja kurssitoiminta
Koulutusta ja kursseja sekä opintomatkoja järjestetään johtokunnan harkinnan 
mukaisesti seuran jäsenistölle. Osallistutaan aktiivisesti oman järjestön tarjoamaan
koulutustoimintaan.

TIEDOTUSTOIMINTA
 Nysän Uutiset, seuralehti on perustettu vuonna 1921. Vuosien varrella sen ilme on
 vaihdellut tekijöidensä mukaan monenlaisena. Nykyinen Nysän Uutiset on lähinnä
 tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisänumeroita tarvittaessa.
 Nuorisoseuralla ja Suinulan kyläyhdistyksellä on sopimus yhteislehdestä, tila puoliksi.

Lehti monistetaan Suinulan koululla yhteisesti hankitulla kopiokoneella. Nysän 
Uutisille valitaan vastaava toimittaja vuodeksi kerrallaan.

Seuran virallinen ilmoituslehti on KMV-lehti. Muissa alueella ilmestyvissä lehdissä 
ilmoitamme aiheen ja tarpeen mukaan.

Kuoreveden Nuorisoseura Nysällä on omat nettisivut: nysä.fi. Seuran sähköposti on 
nysa.ry@phpoint.fi. Nysän oma puhelin on 044-5369338 on seuran sihteerin käytössä.

Nuorisoseurat, valtakunnallinen nuorisoseurojen järjestölehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Jokaiselle nuorisoseurajärjestön jäsenperheelle postitetaan järjestölehti
ilmaiseksi liiton toimesta jäsenrekisterin mukaan.
Seurat voivat lähettää toiminnastaan artikkeleita ja kuvia tapahtumistaan ja 
toiminnastaan.

Aluesanomat: Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluetoimistojen yhteinen 
maakunnallinen tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Seurojen puheenjohtajille ja sihteereille lehti tulee ilmaiseksi, muille tilauksesta 
10,00€/vuosi. Aluesanomissa nuorisoseurat voivat ilmoittaa tapahtumistaan 
ilmaiseksi. Toiminnastaan seurat voivat lähettää juttuja ja kuvia julkaistaviksi.

Seuramme pitää yhteyttä alueen lehdistöön aina kun uutisoitavaa ilmenee.
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 Seuran harrastustoiminta on suuntautunut jo yli sadan vuoden ajan jäsenten
 kiinnostuksen ja aktiivisuuden mukaan. Tärkeää on, että toimintaa on edelleen
 kaikenikäisille monimuotoisesti.

 Näytelmätoiminta
 Nysän Näyttämölle harjoitellaan vuoden 2020 maaliskuuksi Arto Paasilinnan 
  kirjoittama Suloinen Myrkynkeittäjä, sovitus Lumikki Väinämö ja Juhani Kouki.
  Ohjaus Maria Télen.
  Kesäteatteriin valmistetaan esitys, jonka ensi-ilta on heinäkuussa 2020.

Ilmaisutaidon kerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudet 2020. 
Kulttuurikeikkaan osallistutaan maaliskuussa Porissa. Ilmaisutaidon monipuolisen 
kehittämisen lisäksi harjoitellaan ohjelmia seuran tilaisuuksiin ja palvelutaloihin sekä 
tehdään opintomatkoja teatteriesityksiin. 

LIIKUNTATOIMINTA
 Jumppakerho kokoontuu Nysällä maanantaisin klo 18.00
 Jämsän työväenpiston alaisena Nysällä kokoontuu klo 17.00 Tuolijumppa 
 Kerttu Korpi ohjaa molempia kerhoja.
 Liikunta- ja kuntotapahtumia järjestetään toimintavuoden aikana. 
 Kuorevesipyöräily entiseen tapaan. Tapahtumista ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja  

s-postilla.

RETKET JA TUTUSTUMISKÄYNNIT
 Järjestetään kulttuuriretkiä mielenkiintoisiin kohteisiin lähiseudulle tai kauemmaskin.
 Järjestetään teatteriretkiä lähiseudun teattereihin. Myös nuorisoteattereihin.

Osallistutaan muiden seurojen järjestämiin kulttuuriretkiin ja käydään tutustumassa
muiden nuorisoseurojen toimintaan ja seurantaloihin.

UKKOKERHO
Kokoontuu torstaiaamuisin seurantalomme kahvilassa aamupalan merkeissä 
ohjaajansa Pekka Rämön johdolla. 
Onko korjattava sisällä tai pihamaalla vai kesäteatterissa? Ukkokerho hoitaa
autojen paikotusta tapahtumissa. Hankkii tarvikkeita. Valmistelee lavasteita 
teatteriesityksiin. Järjestelee Bingoillan pöydät ja tuolit salissa. Huolehtii kaikesta 
mikä liittyy seurantaloon. Kerho on seuran toiminnan kannalta ympäri vuoden 
toimivana tärkeä.

BINGOTOIMINTA
Kuoreveden Nuorisoseuralla on voimassa oleva Bingolupa. Vuoden ensimmäinen 
Bingoilta on to 9.1.2020. Bingopäivä on torstaisin, peli alkaa klo 18.00 ja päättyy n. 
20.00. Bingoväkeä alkaa tulla seurantalolle jo klo 16.30 jälkeen, jolloin seuran 
tarjoaman kahvitarjoilun pitää olla valmiina. Venttiarpoja myydään ennen pelin alkua. 
Bingon pyörittäminen ja hankinnat vaativat ennen bingoiltaa ja sen kestäessä 
asiantuntevaa talkootyövoimaa. 
Bingopalkintojen ja -tavaroiden hankkiminen joudutaan tekemään Jämsästä tai 
Mänttästä saakka. Irja ja Pekka Rämö hoitavat hankinnat. Tuija Hyytiäinen leipoo
Nysän Bingoon kahvileivät, pullapitkot ja tuo ne tuoreena Nysälle iltaa varten.
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 Runo- ja musiikkimatinea, helmikuussa
 Suloinen Myrkynkeittäjä, ensi-ilta maaliskuussa
 Kesäjuhlat Kesäteatterissa, kesäkuussa
 Syysiltamat, lokakuussa
 Pikkujoulu, marraskuussa
 Muita tapatumia järjestetään innostuksen ja tarpeen mukaan.

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 laajennetaan. Talon ja 
piha-alueen huoltoa hoitaa seuran Ukkokerho.
Seurantalon osoite on Kuorevedentie 921, 35630 Kuorevesi.

HALLINTO
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Vuosikokous 
tammikuussa ja syyskokous lokakuussa. Yleisen kokouksen valitsema puheenjohtaja
ja johtokunta toteuttavat kokouksen päätöksiä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain syys-
kokouksessa. Johtokunnan jäsenen toimiaika on kaksi vuotta kerrallaan.
Johtokunnan kutsuu koolle seuran puheenjohtaja tarvittaessa. Johtokunnan asettama
työvaliokunta valmistelee asioita johtokunnan kokouksille.

Muistamiset. Seura muistaa omalla onnittelukortilla jäsenistönsä pyöreitä vuosi-
päiviä, 50 vuodesta eteenpäin. Muut muistamiset, huomionosoitukset ja suruadressit
johtokunnan harkinnan mukaan.

Hämeen Nuorisoseurain Liitto ry pitää vuosikokouksensa kevätkaudella. 
Paikallisseurat saavat lähettää virallisen edustajan kokoukseen jokaista 
jäsenmääränsä 20-lukua kohden.

Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurajärjestön korkein päätösvalta on 
Nuorisoseurakokouksella. Se kokoontuu joka kolmas vuosi. Seuraavaan kerran
vuonna 2021. Jokainen yli 100 jäsenen seura voi lähettää virallisiksi edustajiksi
kaksi jäsentä. Nuorisoseurakokouksen valitsema valtuusto toteuttaa järjestön toi-
mintaa. Valtuuston varajäsenenä Hämeestä on 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 juhliin ja tilaisuuksiin. Vuokrat: 1.1.2020
 alkaen Koko Sali 400€ vrk. Viikonloppu pe-su 450€. Sali kokouskäyttöön 100€/
 päivä ja ravintolasali kokouskäyttöön 50€/päivä. Keittiön käyttö sis. kokouksiin.

Seuran maksuliikenteen hoitaa taloudenhoitaja ja kirjanpidon ja tilinpäätökset AM-tilit
(Arja Maunula) Jämsästä.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän toiminta perustuu vahvasti sisällölliseen laatuun 
nuorisoseuralaiseen talkootyöhön.   23.10.2019 Inkeri Ojanen
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