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KEVÄTNÄYTÖS LÄHENEE – MINÄ EN MALTA ODOTTAA 

Ottaen huomioon, että olen luistellut NTL:n jokaisessa kevätnäytöksessä (huippuroolini oli ehdottomasti va-

las!) vuodesta 2009 lukien ja työstänyt enemmän tai vähemmän niistä jokaista, luulisi, että olisin saanut jo ke-

vätnäytöksistä tarpeekseni. Mutta mitä vielä – nälkä senkun vuosi vuodelta kasvaa! 

Kevätnäytökset ovat ehdottomasti luistelukauden parasta antia, kautemme helmi ja mitä loistavin tilaisuus 

pitää yhdessä hauskaa, näyttää mitä osaamme ja ennen muuta NAUTTIA!  

Minun kevätnäytökseni ei ikinä kestä vaan yhtä tai kahta päivää vaan ennemminkin kuukauden tai kaksi – kol-

mekin, jos jälkifiilistely lasketaan mukaan. Jokainen taitoluistelukevät alkaa näytöksen teeman jännittämisellä, 

oman esitysroolin arvelulla (helppoa, aikuisilla on merkillinen taipumus esittää aina joko kyläläisiä tai kaupun-

kilaisia) ja näytöksen valmistelulla. Puvustuksen pohdinnalla, mitä merkillisimpien asujen ompelulla (meiltä 

löytyy mm. tukaani, metsänlintu, dalmatialainen, Helinä Keiju, Jali, tähtisumu, joutsen ja kyyhkynen…) ja tie-

tenkin itse ohjelmien harjoittelulla, jolle aina tuntuu jäävän kaiken muun keskellä liian vähän aikaa . 

Jos minun pitäisi laittaa paremmuusjärjestykseen ne asiat, joita näytöksissä rakastan, tehtävä olisi sekä helppo 

että vaikea. Parasta on ennen muuta se yhteisöllinen ilo ja innostus, joista näytöspäivä koostuu. Ihanat esityk-

set, lasten ja nuorten (ja meidän vähän vanhempienkin) fiilis olla just siellä ja tekemässä just sitä, mitä rakas-

taa – taitoluistella, esittää ja eläytyä – luoda ja levittää iloa. Minusta parasta on myös näytöksiin valmistautu-

minen, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys, kankaiden valikointi, lavasteiden maalaus, arpajaispalkintojen 

haaliminen – lista on loputon… Parasta on tekeminen yhteisen hyvän eteen – meidän maailman parhaan näy-

töksen valmistelu. 

Eritoten näin näytösten aikaan olen innostuneisuuden lisäksi myös äärimmäisen ylpeä. Siitä, mitä saamme 

yhdessä aikaan, mihin kaikkeen kykenemme ja miten vuosi toisensa jälkeen pystymme luomaan taianomaisia 

satumaailmoja, joihin seikkailuihin voimme sukeltaa, joissa roolimme esittää. Olen iloinen ja onnellinen näh-

dessäni pienet luistelukoululaiset näytösvaatteissaan piirustustarvikkeidensa äärellä omaan roolinsa valmistu-

massa, maskeeraajat ja lipunmyyjät työn touhussa ja mitä erikoisempien esiintyjäparvien rientämässä ympäri 

kylänraittia näytösten välissä ruokailemaan mennessään – täysissä esiintymismaskeissa ylpeinä ihmetystä he-

rättämässä! 

Toivon, että näytökseen valmistautuminen on myös teille muille yhtä riemukasta aikaa ja toivon, että voimme 

valmistella näytöstä isolla joukolla - yhdessä. Vaikka aina tulee kiire, tiedonkulussa on aina jotain parannetta-

vaa ja osa puvuista ja lavasteista jää aina viime tippaan, kysyä saa aina ja yhdessä onnistumme jälleen var-

masti, kunhan tekijöitä on tarpeeksi. 

Talkoolaisten iloiseen jengiin mahtuu vielä mukaan hauskanpitoon – tervetuloa niin uudet kuin vanhat! Ja levi-

tättehän myös sanaa näytöksestä ja houkutelkaa kaveritkin katsomaan! Meille esiintyjille parasta (muiden 

parhaiden muassa ) ovat täydet katsomot, jotka elävät ja hengittävät esityksen mukana, eläytyvät, kannus-

tavat ja hurmioituvat! Näyttävät meille, että työmme kannatti ja että me pääsimme tavoitteeseen – viihdyttä-

mään täysiä katsomoja taitoluistelun ystäviä .  
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