
Luistelukoulun info - Kevään Jääsatu  

 

Hei, 

 

Espoon Jäätaitureiden vuoden kohokohta koittaa 30.3! Silloin esitetään jääsatu Lumikki ja 

seitsemän kääpiötä Metro Areenalla. Näytökset ovat klo 15 ja klo 18. Lisäksi luistelukoulu 

osallistuu kenraaliharjoitukseen 30.3. klo 10. 

 

Luistelukoululaiset esiintyvät seuraavasti: 

 

- Aikuinen+lapsi ryhmät esiintyvät molemmissa näytöksissä. 

- Mintut ja Muodostelmamintut esiintyvät molemmissa näytöksissä. 

 

- Tenavat-ryhmät  seuraavasti: 

klo 15.00: keskiviikon, torstain ja lauantain ryhmät   

klo 18.00: sunnuntain ryhmät.  

 

 

Näytös videoidaan 

 

Kummatkin näytökset tullaan videoimaan ja videon voi ostaa näytöksen jälkeen seuran 

nettisivun kautta. Jos lapsi ei saa näkyä videolla, tulee asiasta ilmoittaa 20.3 mennessä: 

esjt@espoonjaataiturit.fi. Jos lapsi ei saa näkyä videolla, merkitään hänet punaisella 

huivilla jotta voidaan leikata videolta pois. 

 

Mitä päälle? 

 

Tenavat, Mintut, Muodostelmamintut ja Aikuinen-lapsi ryhmät esittävät metsän eläimiä, 

pupuja,  hiiriä, karhuja yms. Saat ottaa oman asun. 

 

 

Saapuminen Metro Areenalle 

 

Metro Areena sijaitsee Tapiolan urheilupuistossa, osoitteessa Urheilupuistontie 3.  
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Kenraaliharjoitukseen Luistelukoululaiset tulevat  

klo 9.30  mennessä valmiina vaatteet päällä. Sisäänkäynti Metrolle ovesta 5, mikä on 

merkitty karttaan. Vanhemmat eivät voi tulla seuraamaan kenraalia. Koppihuoltajat ovat 

paikalla huolehtimassa lapsista kenraalin ajan.  

 

Kaikki luistelukoululaiset  pääsevät kotiin:  klo 10.30 kun kenraali heidän osalta loppuu. 

Luistelijat noudetaan ovelta 5. 

 

 

Klo 15 näytökseen osallistuvat tulevat takaisin viimeistään klo 14.40 esiintymisvaatteissa. 

Sisäänkäynti on ovesta 5. Lapset noudetaan kotiin ovelta 5 heti näytöksen jälkeen. 

Koppihuoltajat luovuttavat lapset vanhemmille.  

 

Klo 18 näytökseen osallistuvat tulevat takaisin viimeistään klo 17.40 esiintymisvaatteissa. 

Sisäänkäynti on ovesta 5. Lapset noudetaan kotiin ovelta 5 heti näytöksen jälkeen. 

Koppihuoltajat luovuttavat lapset vanhemmille.  

 

Luistelukoululaiset  esiintyvät ensimmäisen puoliajan lopulla ja ovat lopun näytöksen ajan 

koppihuoltajien ja ohjaajien kanssa. Vanhemmat eivät voi kulkea sisälle ovesta 5 vaan 

käyttävät normaalia pääsisäänkäyntiä.  

 

Pääsyliput 

 

Tule mukaan kokemaan jääsadun taikaa! Lumikki ja seitsemän kääpiötä johdattavat meidät 

satuun. Kaikki luistelijat harjoittelevat ahkerasti näytöstä varten omalla luistelukoulu tunnilla. 

Kauden päätteeksi on ihana päästä näyttämään opittuja taitoja jäällä! Näytöksen 

ennakkolipunmyynti on jo käynnissä ja parhaat paikat myydään nyt! Hankkimalla lipun 

ennakkoon, saat sen edullisemmin. Lippuja saa myös ovelta näytöspäivänä. Ovet avataan 

tuntia ennen näytöstä. Liput ennakkooon: www.lippuautomaatti.fi/esjt  
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Kysyttävää? 

 

Kevätnäytösinfoa päivitetään seuran kotisivulle näytöspäivään asti: 

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/naytokset/2019-lumikki-ja-seitseman-kaapio/. 

Näytössivuja kannattaa seurata aktiivisesti! Näytökseen ja luistelukouluun liittyviä 

kysymyksiä voi esittää sähköpostitse:  luistelukoulu@espoonjaataiturit.fi 

 

Luistelukoulut loppuvat kauden 18/19 näytökseen. Ilmoittautuminen ensi kaudelle avataan 

myöhemmin keväällä. Kiitos kaikille kuluneesta luistelukaudesta!  
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