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Puheenjohtajan palsta 
Heipparallaa!  
 
Alkuvuosi on mennyt Nysällä hiljais-
eloa vietellessä, kun korona ei vaan 
hellittänyt otettaan. Hienoa kuitenkin 
on se, että nuoret pääsivät harrasta-
maan, kun ilmaisutaidon kerho pyöri 
Inkerin Ojasen johdolla. Nuoret osallis-
tuivat Kalkkareitten kulttuurikeikkaan 
pienoisnäytelmällä ”Kristan elämää”, 
jonka Inkeri kirjoitti ryhmän antamista 
ideoista. Näytelmä nousi yleisöäänes-
tyksen suosikiksi. Lisäksi nuoria osallis-
tui musiikki- ja taideteoksilla. Nuorten 
teokset saivat hyvää palautetta. Lisäksi 
nuoret osallistuivat näillä teoksilla 
Nuori Kulttuuri Digifestival- tapahtu-
maa, joka järjestettiin 21- 22.5. 
 
Nyt on kuitenkin aika suunnata katseet 
kohti kesää.  Linnut laulaa, kukat kuk-
kii, luonto on herännyt eloon. Niin 
myös Nysän kesäteatteri harjoitukset 
on pyörähtänyt käyntiin. Kesällä 2021 
tarjolla on koko perheen ratkiriemukas 
musiikkinäytelmä Maukka, Väykkä ja 
suuri seikkailu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mukavaa, että olemme päässeet har-
joittelemaan kesän näytelmää koro-
nasta huolimatta. Porukalla on hyvä 
meininki päällä ja kaikki ovat innois-
saan, kun vihdoin pääsee taas lavalle.  
 
Ollaan saatu muutama uusikin kasvo 
mukaan toimintaan, mikä on mahtava 
juttu.  Olen itsekin aivan täpinnöissäni, 
kun pääsee lavalle ja rakkaan harras-
tuksen pariin pienen tauon jälkeen 
 
-jokainen uusi päivä on mahdollisuus 
mihin tahansa hyvään-  
 
Tervetuloa mukaan toimintaan!  
 
Satu Nieminen 

 

Puheenjohtaja Satu odottelee innolla, 
että kesäteatterin katsomosta kuuluu 
kesällä iloista puheensorinaa ja naurua.  
kuva: Johanna Suominen 



 
Tulevia tapahtumia 

 
Nuorisoseurat 140 v. Kakkukahvit 

Suomen ensimmäinen nuorisoseura 
syntyi juhannuksena 24.6.1881. Suo-
men suurimmat kakkukahvit tarjoil-
laan, jotta Suomen Nuorisoseurat ko-
koontuisivat kunnioittamaan järjestön 
alkua. Nysä tarjoaa kakkukahvit tors-
taina 24.6. klo 14. Samalla näytetään 
alueen nuorten tekemiä Kalkkareitten 
Kulttuurikeikan esityksiä valkokankaal-
ta. 
 
Päiväleiri 1.-5.-luokkalaisille 

1.-2.7-2021 klo 9-15. 

Leirillä taiteillaan, ulkoillaan, pelaillaan 
ja leikitään. Osallistumismaksu on 50e 
/ hlö sisältäen ateriat, leiripaidan ja 
kaikki tarvittavat materiaalit.  
 
24h Nysällä -leiri 6.-9.-luokkalaisille 
7.7.2021 klo 15 alkaen. 

Leirillä taiteillaan, pelaillaan, yllätytään 
ja vietetään mukavaa aikaa yhdessä. 
Osallistumismaksu on 80e / hlö sisäl-
täen ateriat, leiripaidan ja kaikki tarvit-
tavat materiaalit. 
 
Lisätietoja leireistä voi kysyä Jaanalta 
p. 040 256 9303 ja ilmoittautumiset 
24.6. mennessä sihteeri@nysa.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kesän 2021 kesäteatteriesitys on 
”Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu” 

 
Lähde seikkailuun! 

 
Timo Parvelan rakastetut Maukka ja 
Väykkä –kirjojen hahmot nähdään 
Nysällä kesällä 2021. 
 
Päivä alkaa Väykän touhuillessa istu-
tuksiensa kanssa. Maukalla kuitenkin 
tuntuu olevan tylsääkin tylsempää. 
Maukka haluaa seikkailun, joka alkaa 
pienestä sattumasta, poikii toisen 
isomman, josta lopulta paisuu, rönsy-
ää ja räjähtää! Väykkää ei seikkailu 
houkuttele, mutta hän lupaa kaivaa 
Maukalle kuopan tämän pyynnöstä. 
Väykkä-parka ei tiedä, että kyseisen 
kuopan takia hän joutuu seikkailuun 
mukaan, halusi tai ei. Posteljooni Vuo-
hi Mäk Käkätin nimittäin ajaa polku-
pyörällä kuoppaan ja loukkaa koipen-
sa. Maukka avuliaasti tarjoutuu aut-
tamaan Mäk Käkätintä ja lupaa toimit-
taa Väykän kanssa viimeisen paketin 
perille. Mitä paketissa on? Saavatko 
ystävykset vietyä paketin salaperäisel-
le Karhu Murhiselle? 

 
Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu on 
pirskahteleva koko perheen musiikki-
näytelmä joka 

tarjoaa ratkiriemukkaan elämyksen.  
 
Tästä seikkailu alkaa! 

 
 
 
 

mailto:sihteeri@nysa.fi


 
Lavalla nähdään:  
Laura Aronen Maukkana ja 
Jaana Hytönen Väykkänä. Mukana on 
myös Anni Hietala, Satu Nieminen, 
Emma Järvinen, Minna Hietala,  
Heidi Palonen sekä Tani Lindroos.  
Ohjauksesta vastaa Maria Telén. 
 
Ensi-ilta lauantaina 24.7. klo 15. 
 
Muut esitykset: 

su 25.7. klo 15 

ke 28.7. klo 18 

to 29.7. klo 14 ja 18 

la 31.7. klo 15 ja 20 

su 1.8. klo 15 

ke 4.8. klo 18 

to 5.8. klo 14 ja 18 

la 7.8. klo 15 

 
Liput: 

lapset (4-12v.) 10 e 

aikuiset 15 e  
perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta) 45 e  

 
Lippujen ennakkovaraukset: 

p. 044 536 9338 (arkisin klo 17-20) 

www.nysa.fi  
 
Näytelmää suositellaan yli 4-vuotiaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

harkat 21.5. kuvassa: 
Heidi Palonen ja Jaana Hytönen 

harkat 21.5. kuvassa: Jaana Hytönen, 
Laura Aronen, Emma Järvinen ja Min-
na Hietala 

 
 


