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Tervehdys arvoisa nykeläinen tai sellaisena olemisesta 
kiinnostunut ! 

Tässä ensimmäinen Nyken lähestyminen sähköpostin välityksellä. Jos 
tiedät jonkun tutun, joka voisi olla kiinnostunut asiasta niin välitäpä 
posti myös hänelle.

Tähän mennessä tapahtunutta:
Koska ilmeistä tarvetta tuntui olevan, synnytettiin uudelleen porvoolainen legendaarinen 
elävän musiikin yhdistys Nykymusiikin Kehittämisyhdistys, Nyke ry.
Perustavassa kokouksessa 6.5 2009 oli mukana kolmisenkymmentä asiasta 
kiinnostunutta. Tuolloin valittiin yhdistykselle seuraavanlainen hallitus.
Pasi Siltakorpi, pj.
Timo Hatunen, vpj.
Esa Rantanen, sihteeri
Outi Nummi, rahastonhoitaja
Klaus Martin, jäsen
Joonatan Hietanen, jäsen 
Martin Klaver, jäsen
Varajaseniksi: Teemu Leinonen, Hannu Lehikoinen ja Thomas Andersson
Tilintarkastajiksi valttiin Ismo Ågren ja Ulf Krokfors (varalla Teemu Kortelaine ja Jokke 
Heikkilä)
Mitä sitten on tehty ?
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa ja järjestellyt yhdistyksen hallintoa kuntoon.  Kuten 
jäsenmaksua maksaessasi olet huomannut on yhdistykselle avattu tili Nordeaan. Jos et 
ole vielä liittynyt  jäseneksi niin kirjeen lopussa on ohjeet. Yhdistykselle on tehty 
toimintakertomus ja budjetti. Toimintakertomuksessa loppuvuoden tavoitteena on järjestää 
ainakin kahdeksan elävän musiikin tilaisuutta .Yhdistyksen edustajat ovat neuvotelleet eri 
tahojen kanssa klubitilaisuuksien ja konserttien järjestämisestä. Vastaanotto on ollut aina 
suopea mutta vielä on neuvotteluja kesken, mutta jonkinlaista  syksykivaa on jo saatu 
sovittua.  Nyken mukaantulo porvoolaiseen musiikkielämään on otettu myönteisesti 
vastaan paikallisten muusikoiden ja musiikin ystävien taholta. Tämä on hieno juttu koska 
näin toiminnan alussa Nyke toimii varsin pienellä budjetilla ja bändien talkoohenkeä 
tarvitaan  tilaisuuksien aikaansaamiseksi. Jäsenmaksut ovat toistaiseksi yhdistyksen 
pääasiallinen tulonlähde. Kiitos jäseneksi liittyneille tuesta !  Vielä ei voi luvata plussia tai 
bonuksia  mutta jatkossa sitten. Vaikka hallitus junailee käytännön juttuja on jäsenistön 
tiedot, taidot, työpanos ja aika äärimmäisen tärkeää toiminnan pyörittämisessä.  Puuhaa 
löytyy ! 
Niin  se vielä ,että Hattulan  treenikämppä on siirtynyt Nyken hallintaan.
Jos tiedät hyvän bändin  tai esiintyjän, oman bändisi lisäksi, tarjotkaa sitä keikalle. Nyken 
tarkoitus on esitellä musiikkia laidasta laitaan. Jos sinulla on laaja valikoima jonkin genren 



musiikkia voisit tulla vetämään dj: iltaa. 
Yhdistyksen jäsenistön sisäisenä tiedotuskanavana tulee olemaan tällaisen uutiskirjeen 
lisäksi Nyken Facebook -yhteisö sekä web-sivut http://nyke.fi. 
 
OHJELMAA
Syysiltoina voi huvittaa itseään ainakin seuraavissa Nyken järkkäämissä tilaisuuksissa. 
Tärkeää olisi että tulisit paikalle ja nappaisit muutaman kaverinkin mukaan.  Lisää 
ohjelmaa on luvassa mutta siitä myöhemmin. Pistä nuo kalenteriin

pe 28.8 Nyken avausklubi, DONIGTON, Uutta porvoolaista progea! 

LAS KAKALMAS on yhtye joka soittaa Jamband-henkistä musiikia, eli suuri osa 
musiikista improvisoidaan ja sävelletään soittaessa. LAS KAKALMAS yhdistää monta eri 
musiikin tyyliä: Rock, Funk, Electro, Progressive, y.m.

LAS KAKALMAS koostuu seuraavista soittajista:

Mika Tyyskä - kitara
Kalle Katz - keyboards
Lasse Rantanen - basso
Thomas Törnroos - rummut

HARAKRANKKA ( Junde Hietanen yms.)
lisänä purkitettua outoa musiikkia
piletti 5€
-----------------------------------------------
PE 4.9 CAFE OLD TOWN JAZZ NIGHT ravintola OLD TOWN CAFESSA

Jazz-illan ensimmäinen esiintyjä voisi olla MORANGO!
MORANGO esiintyi myös Runebar festareilla tänä vuonna Laiturissa. MORANGO esiintyi 
myös SUPREME JAZZ CLUBILLA Street Barissa ja useasti myös legendaarisessa BAR 
MARYSSA. MORANGO on myös esiintynyt Turussa Päiväkodissa, Levillä laskettelun 
maailman mestaruus kisoissa ja monissa yksityisbileissä.

MORANGO on periaattessa urkutrio, ja toiselta nimeltään ORGAN GROOVE JAZZ TRIO.
MORANGO soittaa pääosin Jazzia, mutta blues, funk, groove ja lattarimusiikki ovat 
vahvasti mukana.
MORANGO esittää omia biisejä ja improvisaatioita sekä klassikkoja Miles Davisilta, John 
Coltraneilta ja jopa Bob Marleyta.

Kalle Katz - organ
Mikko Iivanainen - kitara
Thomas Törnroos - rummut

MORANGO featuring Heidi Kiviharju esiintyy STEAMIN´ JAZZ CLUB FESTIVAALILLA 
Grandissa pe.23.10.2009 

http://nyke.fi/
file:///C:/Documents and Settings/Jones Crusher/My Documents/nyke ry/ http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=211117490360&ref=mf


-----------------------------------------------

PE ?.9 JAZZ-EHTOO II OLD TOWN CAFE

Trio tai Duo mutta mukavat etkot tiedossa, ei pääsymaksua

----------------------------------------------

PE 9.10 DONINGTON, Nuorta Porvoolaista voimaa. Myös ikärajaton keikka alkuillasta

ÖDEEMA
JANE FROM JERMAINE
TBA
Piletti 5€/ 3€
-----------------------------------------------

JÄSENEKSI !
Jos et vielä ole ehtinyt liittyä Nykeen voit sen tehdä vaikka nyt heti !
Maksa 20 € Nyken tilille Nordea: 112430-227309. Muista laittaa lisätietoja kohtaan s-posti 
osoitteesi (vaikka olisitkin saanut tämän kirjeen). Jäsenkorttia tms. ei vielä ole mutta jotain 
kivaa tulet saamaan.

LISÄÄ TIETOJA
email: nyke.porvoo@gmail.com
Web: http://nyke.fi 
Facebook: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=211117490360&ref=mf
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