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Puheenjohtajan palsta 
”Sataa, sataa ropisee pilipilipom…” 
Syksyinen tervehdys tämän lehden lu-
kijoille! 
 
Kesä on taputeltu ja itsellä aika kului 
suurimmaksi osaksi kesäteatterin pa-
rissa Nysällä. Saimme vietyä teatteri-
kauden loppuun ja esitettyä kaikki 
suunnittelut näytökset, otimme ko-
ronarajoitukset huomioon ja viimeisiin 
näytöksiin piti tehdä hieman ”erikois-
järjestelyjä”, mutta työ- ja talkooryh-
mä hoiti homman hienosti. Sää suosi 
meitä suurimmaksi osaksi, lukuun ot-
tamatta muutamaa sadepäivää, mutta 
se ei meitä haitannut vaan täysiä ve-
dettiin aina esitys läpi.  
Kiitos kaikille katsojille, jotka kävitte 
katsomassa miten Maukan ja Väykän 
ystävyyden kävi seikkailun edetessä ja 
kuka taikajuoman sai lopulta juodak-
seen. Katsojia oli yhteensä 673.Tässä 
katsojien palautetta näytelmästä: 
”Se oli tosi kiva esitys ja kaikista paras-
ta oli kaikki! Nautin joka hetkestä!  
-Olivia, melkein 7v.   
”Oli tosi hauska! Oli hauskaa päästä 
näkemään lavasteet!  
– Ilona, melkein 9v.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iso kiitos työryhmän jäsenille sekä tal-
kooporukalle kesästä, oli mukava 
päästä näyttelemään pitkästä aikaa ja 
huomata, miten porukka puhalsi yh-
teen hiileen.  
 
Nyt on aika suunnata katseet kohti tu-
levaa. Nysällä on aloitettu talviteatteri 
harjoitukset, näytelmäksi valikoitui 
Tuomas Parkkisen teksti Madaamit. 
Nuortenteatteri on aloittanut toimin-
tansa. Työväenopiston tuolijumppa 
alkoi ma 13.9.21. Bingo pyöräytetään 
käyntiin, kun koronarajoitukset sallii. 
Nuorisoseurojen kokous järjestetään 
tänä vuonna etänä 9-10.10.2021. 
Suunnitelmissa tälle vuodelle vielä 
mahdollisesti mm. joulumyyjäiset, pik-
kujoulut ja toiminnallinen joulukalen-
teri.  
 
 
-Tee asioita, jotka tuovat sinulle iloa ja 
voimaa. - 
  
Värikästä syksyn aikaa kaikille!  
 
Satu Nieminen 

 
 



 
Nysällä tapahtuu 
 
Syyskokous 
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän 
talolla su 31.10.2021 klo 14. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat.  
Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan 
vaikuttamaan seuran toimintaan.  
 
Nuortenteatteri 
Tule rohkeasti mukaan kannusta-
vaan teatterin ilmapiiriin! 
Ensimmäinen kokoontuminen oli 
ke 15.9 klo 17 
Vetäjinä toimivat  
Minna Hietala p.0400804445 
Roy-Erik Stålhammar p. 0449514871 
 
Työväenopiston tuolijumppa 

Nuorisoseura Nysän talo, Suinula 
Opettaja: Kerttu Korpi 
Syyslukukausi: 13.9.2021 - 29.11.2021 
(Tunteja: 11.00) 
Kevätlukukausi: 10.1.2022 - 4.4.2022 
(Tunteja: 12.00) 
Päivä ja kello: Ma: 10.00 - 10.45   
Ilmoittautuminen työväenopiston  
sivuilla.  
 
Bingo 
Aloitamme bingon heti koronarajoitus-
ten salliessa.  
 
Talviteatteri 
Tuomas Parkkisen teksti Madaamit 

nähdään Nysän lavalla helmi-

maaliskuussa 2022. Ohjaajana toimii 

Maria Telén.  

 

Madaamit hauskuuttaa ja tuskastuttaa 

Nysän näyttämöllä! 

 
Talvella 2022 Nysän näyttämöllä nauti-
taan Tuomas Parkkisen komediasta 
Madaamit. Luvassa on aikamoista tyki-
tystä, kun viisi naista valtaa lavan. Toki 
joukkoon yksi mieskin mahtuu. Muis-
tatteko sen tunteen, kun oma äiti tai 
anoppi on rakastanut teitä niin, että 
sen kunnioituksen tuntee sydämes-
sään asti? Tässä näytelmässä valitetta-
vasti sellaista rakkautta ei nähdä. Mut-
ta näemme tarinan idyllisestä ja ruu-
suisesta vauva-ajasta ja tavallisesta 
perhe-elämästä. Huomatkaa sarkasmi 
tätä lukiessanne. Tarinaa värittävät 
naiset, jotka tietävät äitiydestä (ja kai-
kesta muustakin) kaiken. Entä se yksi 
mies sitten? Aivan. Madaamit kertoo 
tuiki tavallisesta ambulanssikuskista, 
joka eräänä päivänä antaa periksi vai-
monsa vaaleanpunaisille vauvahaaveil-
le. Kukaan ei vain kertonut miehelle, 
että pienokaisen mukana tulevat myös 
daamit: piikittelevä kalkattava anoppi 
ja paskantärkeä naapurinrouva, eikä 
miehen ahdinkoa yhtään helpota se, 
että oma äiti takertuu kiinni housun-
lahkeeseen, eikä suostu laskemaan 
irti. Varoitus: Tämä komedia voi laskea 
vauvakuumetta! 
 
Nysän nettisivut: www.nysa.fi 
Nysä Instagramissa: nuorisoseuranysa 
Ota seurantaan myös: 
www.facebook.com/kuorevedenteatteri  
 
 

http://www.nysa.fi/
http://www.facebook.com/kuorevedenteatteri


 
Muistoja kesältä 2021 
 

 
 

Nuorisoseurat 140-vuotta kakkukahve-
ja juhlittiin Nysällä rennoissa merkeis-
sä 24.6.2021. Salin valkokankaalla oli 
nähtävissä Nysän nuorten teoksia, joil-
la he osallistuivat Kalkkareitten kult-
tuurikeikkaan. Ilmaisutaidonkerhon 
näytelmä ”Kristan elämää”, jossa näyt-
telemässä Anni Hietala, Emma Järvi-
nen ja Miina Rouhiainen. Ryhmää oh-
jasi Inkeri Ojanen. 
Minttu Jämsen pianolla, kappaleella 
Yö Meren Rannalla jonka säveltänyt 
Heino Kaski ja Anton Rajala kitaralla, 
kappaleella Crazy Town jonka säveltä-
nyt Ozzy Osbourne. Kuvataiteissa Anni 
Hietala teoksella Suomen suurimmat 
kakkukahvit ja Lenni Eloranta teoksella 
Nuorisoseuran synttärikahville tuhat-
jalkaisesti. Sanataiteessa tarinalla 
Mysterikala Ossi Eloranta. 
 
 
 
 

 
 
 

Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu näh-
tiin Kuoreveden kesäteatterissa Nuori-
soseura Nysällä kesällä 2021. Rooleissa 
Laura Aronen, Jaana Hytönen, Anni 
Hietala, Satu Nieminen, Tani Lindroos, 
Minna Hietala, Emma Järvinen ja Heidi 
Palonen. Ohjaaja Maria Telén. Äänissä 
Maili Jokinen. Puvustus Marja Sota-
niemi. Lavasteet Reijo ja Marjatta Väi-
sänen.  
 

 
Talkooporukka kukitettiin viimeisen 
esityksen jälkeen. Talkooporukkaan 
kuului Inkeri Ojanen, Irmeli Heikkilä, 
Riitta ja Erkki Kuivikko, Airi Ranta-Aho, 
Pertti Takanen, Satu Laulainen, Anton 
Rajala, Jukka Heikkilä ja Kari Moisio.  
Kuva: Kari Moisio 
 


