
Johtokunnan terveiset

Vaikka kesä onkin ihanaa aikaa, niin 
myös syksyssä on omat ihanat puolensa.
Ulos katsoessa voimmekin todeta, että 
syksy on saapunut ja ei ole enää pitkä 
aika jouluunkaan. Palataan kuitenkin 
hetkeksi vielä kesään, lämpöön ja 
aurinkoon. 

Saamme olla onnellisia ja kiitollisia siitä, 
että kesäteatteri saatiin toteutettua 
suunnitelmien mukaan. Katsojia oli yli 
700, joten kiitos siitä! Suuri kiitos myös 
kesäteatterin mahdollistajille; teatteri-
työryhmä, ukkokerho, esityspäivien 
liikenteenohjaajat, kahvion pitäjät, 
lipunmyyjät sekä kaikki matkan varrella 
tukensa ja apunsa antaneet! Ilman teitä 
ei teatteria tehtäisi, joten kiitos juuri 
sinun ajastasi, jonka olet Nysälle 
antanut!

Syksyn myötä bingo pääsi alkamaan 
suunnitellusti elokuun lopulla ja 
ajatuksena on jatkaa sitä vuoden 
loppuun asti. 

Myös keväällä aloitettu touhukerho on 
jatkanut toimintaansa. Edelleen osallis-
tujia on niukanlaisesti, joten jos perhe-
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piiristä löytyy innokkaita päiväkoti- ja 
alakoulu-ikäisiä, niin rohkeasti vain 
mukaan toimintaan.

Lisäksi yksi varma syksynmerkki on 
työväenopiston jumppa, joka on 
startannut syyskauden maanantaisin 
entiseen malliin.

Tämän vuoden keväällä harkkatauolle 
jääneen näytelmät harjoitukset ovat 
pääseet jatkumaan ja ylpeänä voimme 
kertoa, että turhaa työtä ei ole tehty ja 
tämä teatteriesitys saa ensi-iltansa vielä 
tänä vuonna. 

Haluamme toivottaa kaikille aurinkoista
syksyä, raikasta sateen tuoksua ja

kaunista väriloistoa!

Viimeisen kesäteatteriesityksen jälkeiset
tunnelmat.



Tulevat tapahtumat
ja toiminnat

Syyskokous sunnuntaina 30.10. klo 14. 
Esillä sääntömääräiset asiat ja 
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Työväenopiston tuolijumppa 
maanantaisin klo 10-10.45.
Opettajana Kerttu Korpi

Touhukerho keskiviikkoisin klo 17-18. 
Lisätietoja Minnalta p. 0400804445

Bingo torstaisin klo 18. 

Madaamit hauskuuttaa ja tuskastuttaa 
Nysän näyttömällä 2022!
Marras-joulukuussa Nysän näyttämöllä 
nautitaan Tuomas Parkkisen komediasta 
Madaamit. Luvassa on aikamoista 
tykitystä, kun viisi naista valtaa lavan. 
Toki joukkoon yksi mieskin mahtuu.

Muistatteko sen tunteen, kun oma äiti 
tai anoppi on rakastanut teitä niin, että 
sen kunnioituksen tuntee sydämessään 
asti? Tässä näytelmässä valitettavasti 
sellaista rakkautta ei nähdä. Mutta 
näemme tarinan idyllisestä ja 
ruusuisesta vauva-ajasta ja tavallisesta 
perhe-elämästä. Huomatkaa sarkasmi 
tätä lukiessanne. Tarinaa värittävät 
naiset, jotka tietävät äitiydestä (ja 
kaikesta muustakin) kaiken. Entä se yksi 
mies sitten? Aivan. Madaamit kertoo 
tuiki tavallisesta ambulanssikuskista, 
joka eräänä päivänä antaa periksi 

vaimonsa vaaleanpunaisille vauva-
haaveille. 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 housunlahkeeseen, eikä suostu 
laskemaan irti.

Varoitus: Tämä komedia voi laskea 
vauvakuumetta!

Rooleissa: Paavo Pohja, Satu Nieminen, 
Maili Jokinen, Minna Hietala, Laura 
Aronen ja Anni Hietala

Ohjaus: Maria Telén

Ensi-ilta on perjantaina 11.11. klo 18

Muut esitykset
la 12.11. klo 18, ti 15.11. klo 18,
pe 18.11 klo 18, la 19.11. klo 18,
ti 22.11. klo 18, pe 25.11. klo 18,
la 26.11. klo 18, ti 29.11. klo 18,
pe 2.12. klo 18, la 3.12. erikoisilta K18,
ma 5.12. erikoisilta K18, pe 9.12. klo 18

Erikoisilloista tulee lisätietoja lähiaikoina
Nysän netti- ja Facebook -sivuille.



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