
Johtokunnan terveiset

Alkuvuosi on mennyt hurjaa vauhtia ja 
kesä on aluillaan. 

Kevään aikana Nysällä on saatu pidettyä 
bingo suunnitelmien mukaan joka torstai
ja kesätauko on edessä. Kävijöitä on 
ollut keskimäärin 80 pelaajaa, välillä 
hieman vähemmän ja välillä enemmän. 
Bingoa on ollut pyörittämässä ja kahvia 
keittämässä tiivis porukka, joille kaikille 
iso kiitos keväästä. Alustavien suunni-
telmien mukaan bingo starttaa syys-
kauden torstaina 25.8.2022.

Keväällä kokoontui nuorten ilmaisu-
taidon kerho, jossa koostettiin video 
Kalkkareitten Kulttuurikeikkaan. 
Edellisvuoden tapaan tänäkin vuonna 
Kalkkareitten kulttuurikeikka järjestettiin
etänä. Nysältä osallistui iso joukko lapsia
ja nuoria Kalkkareihin videon lisäksi 
musiikkiesityksillä, piirustuksilla ja 
tarinalla. Nämä kaikki upeat teokset 
saimme nähdä Vuoden kylä -tapahtu-
massa.  Lisäksi nuorten Lucy -video 
osallistui Nuori kulttuuri On air -moni-
taidetapahtumaan ja sen yhteydessä 
järjestettyyn virtuaaliseen esiintymis-
lavaan Digistageen.
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Kevään aikana aloitettiin myös 
Touhukerho päiväkoti- ja alakoulu-
ikäisille. Osallistujia oli vähänlaisesti,  
mutta koitamme syksyllä uudelleen.

Lisäksi olemme päivittäneet some-
kanavia, jotta ne palvelisivat mahdol-
lisimman monipuolisesti. Facebookista 
löytyy nykyään omat sivut teatterille 
sekä Nysän muulle toiminnalle. Myös 
Instagram -sivut on päivitetty teatterin 
sivuiksi, joten jatkossa sieltä voi seurailla
mitä teatteririntamalla tapahtuu.

Ukkokerho on ahkeroinut kesäteatterin 
lavasteiden kanssa ja näyttelijät ovat 
harjoitelleet ahkerasti tulevaa kesää 
varten. Kesä tulee olemaan kiireinen ja 
hauska. Talkoolaisia kesäteatteriin kaiva-
taan, joten kannattaa olla yhteydessä, 
jos tällaiseen olisi halukkuutta.

Toivotamme kaikille aurinkoista ja 
lämmintä kesää. Nautitaan kelistä, 
lomasta, kesäteatterista ja yhdessä 
tekemisestä!



Tulevat tapahtumat
ja toiminnat

Nysä on mukana 11.6. järjestettävissä  
Avoimet kylät -tapahtumassa. Nysällä 
vierailulla Kultakutri kanoineen ja lisäksi 
löytyy onginta, piirrustuskilpailua lapsille
ja lapsenmielisille sekä temppurata.

Kuoreveden kesäteatterissa 2022
Ilkka Malmin ja Rami Saarijärven 
kirjoittama ja Maria Telénin ohjaama 
riemukas komedia uranaisesta ja 
minuuttiaikataulusta - Katsotaan 
kalenterista!

Vappu Peltonen on kiinteistöväli-
tystoimiston myyntitykki, kolmen
lapsen äiti ja vaimo. Vappu merkkaa 
kaiken kalenteriinsa; ehostukset, 
suihkut, asuntonäytöt ja lasten menot. 
Vapun puoliso Tolppa pitää huolen 
lapsista ja kodista, jotta Vappu saa 
toteuttaa työuraansa. Kalenteri tuppaa 
täyttymään vauhdilla työasioista,
eikä Vapulla ole aikaa lounaaseen, 
perheeseen tai liiemmin muuhunkaan 
elämään. Mitä tapahtuisi, jos kalenteri 
mystisesti häviäisi? Vapun sanoin 
”Maailmanloppu, en pystyisi tekemään 
mitään, se olisi loppu”.
Kuten voitte arvailla, kalenteri katoaa ja 
tästä alkaa hupaisa, komediallinen show.
Oman mausteen tarinaan tuovat värik-
käät hahmot; leuhka pankinjohtaja 
Sandels, bakteerikammoinen herrasmies

Gunnar Tammisaari, Vapun kiero esimies
Purjo sekä Vapun työkaveri Minttu, joka 
vähät välittää työnteosta.

Vapun roolissa nähdään Janette 
Ahlholm. Lisäksi mukana: Maili Jokinen, 
Laura Aronen, Anni Hietala, Paavo Pohja 
sekä Teemu Soutua. 

Ensi-ilta on perjantaina 8.7. klo 18

Muut esitykset
la 9.7. klo 15, su 10.7. klo 15,
ke 20.7. klo 18, to 21.7. klo 18,
ke 27.7. klo 18, to 28.7. klo 18,
su 31.7. klo 15, ke 3.8. klo 18,
to 4.8. klo 18, la 6.8. klo 15

Kesäteatteriharjoitukset vielä sisätiloissa.
Kuvassa Laura Aronen ja Anni Hietala.



Yhteystiedot
p. 044 536 9338
puheenjohtaja@nysa.fi
sihteeri@nysa.fi
rahastonhoitaja@nysa.fi
Teatterin esityskausina (lippuvaraukset)
teatteri@nysa.fi 
www.nysa.fi

 /Kuorevedenteatteri

 /Kuoreveden-Nuorisoseura-Nysä-ry
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