
Luistelukoululaiset kevätnäytöksessä 14.4.2018  

Koska? 

 

Espoon Jäätaitureiden perinteinen kevätnäytös luistellaan 
14.4.2018 Espoon Metro Areenalla teemalla Pinokkio. 
Näytöksiä on tänä vuonna kaksi; klo 15 ja klo 18. Lisäksi 
luistelukoulu osallistuu näytöksen kenraaliharjoitukseen 
14.4.2018 klo 10. 
 
Kaikki luistelukoululaiset pääsevät esiintymään. Klo 15 
olevassa näytöksessä esiintyvät lapset, joiden sukunimi 
alkaa A-L -kirjaimella ja klo 18 näytöksessä lapset, joiden 
sukunimi alkaa M-Ö -kirjaimella. Halutessaan saa esiintyä 
molemmissa näytöksissä.  
 

Toivomme, että Mintut ja Muodostelmamintut esiintyisivät molemmissa näytöksissä! 
 
 
Talkooapua 
 
Näytöksen läpiviemiseksi tarvitsemme vanhempien apua. 
Erityisesti pienet Tenavat tarvitsevat paljon apua. Äiti tai isä - tule 
mukaan auttamaan ja huolehtimaan lapsista!  
 
Talkoolaisen ei tarvitse ostaa lippua näytökseen, jossa ovat 
mukana auttamassa. Talkooilmoittautuminen on jo auki 
osoitteessa 
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/naytokset/2018-
pinokkio/talkootehtavat/  
 
Tervetuloa mukaan huolehtimaan lapsista ja katsomaan, mitä kulissien takana tapahtuu! 
 
 
Mitä päälle? 
 
Tenavat-ryhmät (alle kouluikäiset) ovat päiväkotilapsia. Luistelijalta itseltään päälle 
villapaita tai -takki ja yksivärinen hame tai housut. Vaatteissa ei kuitenkaan prinsessa-, koira- 
tms kuviollista, tuotemerkkejä tai tekstejä. Hiukset voi halutessaan laittaa letille.  
 
Aikuinen-Lapsi –ryhmäläiset ovat torilla kävijöitä. Lapsille itseltä päälle villapaita tai -takki ja 
yksivärinen hame tai housut. Vaatteissa ei kuitenkaan prinsessa-, koira- tms kuviollista, 
tuotemerkkejä tai tekstejä. Hiukset voi halutessaan laittaa letille. Aikuisille omat 
vanhahtavat vaatteet: esimerkiksi hame, housut, kauluspaita, hartiahuivi, lätsä/baskeri, liivi, 
villatakki... 
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Mintut ovat meriheinää. Luistelijalta itseltään vihreät, siniset tai turkoosit paita ja housut. 
Seuralta tulee kaikille suikaleista koostuvat vihreät hameet ja hatut. 
 
Muodostelmamintut ovat kaloja. Luistelijalta itseltään päälle oma valkoinen pitkähihainen 
paita ja valkoiset sukkahousut/legginssit. Seuralta tulee vaaleansininen hame sekä 
hopeanharmaat hatut ja luistinsuojat. 
 
Muistathan myös nimetä vaatteet ja luistimet. Kypärän saa ilman muuta laittaa päähän. 
Lapsille on hyvä laittaa mukaan esim. pientä evästä ja pientä puuhaa pukukoppiin oman 
vuoron odottelun ajaksi.  
 
Saapuminen  
 

Metro Areena sijaitsee Tapiolan urheilupuistossa, osoitteessa 
Urheilupuistontie 3. 
 
Kenraaliharjoitukseen Tenavat tulevat klo 9.40 mennessä 
valmiina vaatteet päällä sisäänkäynnistä ”C” (katso kartat alla). 
Vanhemmat voivat kenraalin osalta tulla samasta ovesta 
katsomaan kenraalia. Tenavat pääsevät kotiin kenraalin jälkeen 
n. klo 10.30, sillä kenraalissa harjoitellaan ensin Tenavien 
osuus. 
 

Mintut ja Muokkamintut tulevat klo 9.40 mennessä valmiina vaatteet päällä 
sisäänkäynnistä ”C” (katso kartat alla). Vanhemmat voivat kenraalin osalta tulla samasta 
ovesta katsomaan kenraalia. Mintut pääsevät kotiin kenraalin jälkeen n. klo 11.30. 
 
Ensimmäiseen näytökseen osallistuvat tulevat takaisin viimeistään klo 14.40 
esiintymisvaatteissa sisäänkäynnistä ”C” (katso kartat alla). Vanhemmat eivät voi kulkea 
hallin sisältä katsomoon, vaan vanhemmat kulkevat pääsisäänkäynnin kautta eli 
sisäänkäynnistä ”A”. Näytöksen jälkeen lapset haetaan sisäänkäynniltä ”C” eli nosto-ovelta 
noin klo 16.30. 
 
Toiseen näytökseen osallistuvat tulevat takaisin viimeistään klo 17.40 esiintymisvaatteissa 
sisäänkäynnistä ”C” (katso kartat alla). Vanhemmat eivät voi kulkea hallin sisältä katsomoon, 
vaan vanhemmat kulkevat pääsisäänkäynnin kautta eli sisäänkäynnistä ”A”. Näytöksen 
jälkeen lapset haetaan sisäänkäynniltä ”C” noin klo 19.30.  
 
Tenavien esiintymisvuoro on noin puolessa välissä ensimmäistä näytöstä. Lapset katsovat 
toisen näytöksen koppihuoltajien kanssa katsomosta. Mintut ja Muokkamintut ovat toisella 
puoliajalla noin puolessa välissä ja he katsovat ensimmäisen näytöksen koppihuoltajien 
kanssa katsomosta. 
 
Kevätnäytöksessä ja kenraaliharjoituksessa luistelukoululaiset tuodaan oheisen kartan 
mukaisesti sisäänkäynnille ”C” eli nosto-ovelle: 
 
 



 
 
Lapset haetaan välittömästi kenraaliharjoituksen jälkeen, ensimmäisen näytöksen jälkeen 
sekä toisen näytöksen jälkeen sisäänkäynniltä ”C” eli nosto-ovilta. Ohjaajat ja koppihuoltajat 
huolehtivat lapsista vain kenraaliharjoituksen ja näytösten aikana, ei niiden välillä.   
 
 
Pääsyliput 
 
Pienet perhoset, pahat pojat ja merenneidot ovat Samu Sirkan sekä Pinokkion johdolla 
harjoitelleet ahkerasti tulevaa näytöstä varten! Tule mukaan upeaan kevätnäytökseen, ota 
myös isovanhemmat, kummit ja kaverit mukaan! Kevätnäytöksen ennakkolipunmyynti on jo 
käynnissä osoitteessa www.lippuautomaatti.fi/esjt. Hankkimalla lipun ennakkoon saat sen 
hiukan halvemmalla. Lippuja myydään myös kevätnäytöspäivänä ovelta. Huomaathan, että 
sinulla tulee olla lippu, mikäli haluat mennä katsomoon seuraamaan näytöstä. 
 
Kysyttävää? 

Kevätnäytösinfoa päivitetään Espoon Jäätaitureiden 
internetsivuille näytöspäivään asti: 
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/naytokset/2018-
pinokkio/. Näytössivuja kannattaa seurata aktiivisesti!  
 
Kevätnäytökseen ja luistelukouluun liittyviä kysymyksiä voi 
esittää sähköpostitse luistelukoulu@espoonjaataiturit.fi 
 
 
 
 

Luistelukoulun viimeiset kerrat ovat su 8.4.2018 – to 12.4.2018. Luistelukoulut jatkuvat 
jälleen syksyllä 2018. 
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