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Kuinka vanhana aloitit
luistelun?

– Viisivuotiaana. Äitini
Tea Leppik on valmentanut
aina. Seurasin pienenä, kun
hän piti tunteja, luistelin
mukana ja pitelin kaukalon
laidoista kiinni. Kilpaile-
misen aloitin seitsemän-
kahdeksanvuotiaana.

Mitä olet saanut luiste-
lusta?

– Erittäin paljon ja kai-
kenlaista koko elämää aja-
tellen: itsetuntoa, paljon
uusia kavereita, kilpailua,
epäonnistumisia, onnistu-
misia, myönteistä asennet-
ta.

– Luistelussa on tärke-
ää, että jaksaa yrittää. Olen
oppinut, että kun päättää
onnistuvansa ja harjoitte-
lee, nousee ylös jään pin-
nasta ja uskoo siihen, että
onnistuu, niin onnistuu.

Kuka on lempiluisteli-
jasi?

– A m e r i k k a l a i n e n
Michelle Kwan, mutta on
niitä muitakin. Luistelussa
on tärkeää sulavuus ja pit-
kä liuku. Michelle Kwan
on hyvä, koska välillä näyt-
tää, että hänellä ei olisi
luistimia ollenkaan jalassa.

– Luistelijalle kuuluu
notkeus: jalka nousee, eikä

luistelu näytä liikaa yrittä-
miseltä. Sen pitäisi tulla si-
sältäpäin. Kun luistimet
ovat jalassa, niin luistelun
ei kumminkaan kuuluisi
näyttää siltä.

Mikä luistelussa on
hauskaa?

– Suosikkejani ovat hy-
pyt, liu’ut ja piruetit. Ja oh-
jelmanteko on hauskaa, ja
sitä hauskuutta kestää koko
vuosi.

Mikä luistelussa on tyl-
sää?

– Joskus kova harjoitte-
lu voi olla tylsää. Silti sekin
palkitsee ja näkyy lopputu-
loksessa. Se on sen tylsyy-
den hyvä puoli.

Minkä tempun osaat
mielestäsi parhaiten?

– Kameli voisi olla bra-
vuurini. Se on hyppypiruet-
ti jossa hypätään yhdeltä
jalalta piruettiin.

Minkä tempun olet ai-
na halunnut osata?

– Perhosen. Sekin on
hyppypiruetti, mutta siinä
heitetään valat vuoronpe-
rään ilmaan. Se on tosi vai-
kea, enemmänkin miesten
juttu.

Mihin ammattiin pyrit

isona? Miksi?
– Toivon, että minusta

tulee taideterapeutti. Us-
kon, että voin siinä amma-
tissa auttaa ihmisiä. Jos sai-
sin ihmiset innostumaan
taiteesta. Ja sitä kautta jo-
tenkin voisi löytää sellaisen
keinon tavallaan todelli-
suudesta.

– Taide tasapainottaa
elämää. Olisi tärkeää, että
jokainen löytäisi oman kei-
non ilmaista itseään.

Miksi vanhempien
kannattaa tuoda lapsensa
luistelukouluun?

– Luistelukoulussa on
tosi hauskaa! Siellä opitaan
luistelemaan leikin avulla
ja liikutaan tosi paljon.

– Luistelu on moni-
puolinen laji. Se kehittää
lapsen kuntoa ja tasapai-
noa, ja siihen kuuluu paljon
muuta hauskaa. Se on tans-
sia ja eläytymistä musiik-
kiin. On tärkeää, että lap-
sella on jokin juttu, josta
hän voi innostua, olla oma
itsensä ja kokea onnistu-
vansa.

Ella Holopainen, 9
Hilla Kankaanpää, 9
ja Kerttu Kivioja, 10

Kirjoittajat ovat haagalai-
sia Jäätähtiä.

Oulunkylän Taitoluistelu-
klubilla on luisteluryhmiä
eri-ikäisille lapsille, nuoril-
le ja aikuisille. Luistelu-
koulut alkavat syyskuussa. 

Lisätietoja: www.otk.fi.

Kiira Leppik, 23, ohjaa Oulunkylän Taito-
luisteluklubin (OTK) lapsia ja nuoria. Hän
on iloinen, tummatukkainen, notkea ja taita-
va luistelija. Mutta Kiirapa onkin harjoitel-
lut jo 18 vuotta.

Kiira haluaa hypätä perhosen

Kerttu, Ella ja Hilla tenttasivat harjoitusten jälkeen valmentaja Kiira Leppikin. Kuva
Kirsi Holopainen.

Maarit, Hilla, Kerttu, Ella ja Mari. Kuva Matti Hassinen.

Irlantilaista tanssia, vahvo-
ja flamencotulkintoja, ko-
keilevaa musiikkiteatteria,
klassista musiikkia, rockia,
steppiä, tunnelmallisia
nukketeatteriesityksiä...
Kanneltalon syyskauden
ohjelma pursuaa tapahtu-
mia ja elämyksiä eri tai-
teenlajien ystäville.

Vauhdikasta tanssin iloa
koetaan maanantaina 4.9.,
jolloin nähdään uuden ir-
lantilaisen tanssin ryh-
män Damhsan esityksessä
Dance Master. Esitys poh-
jautuu irlantilaisen tanssin
historiaan; kiertäviin tans-
sin mestareihin, jotka kul-
kivat kylästä kylään jaka-
massa oppiaan. Tarinaan
on yhdistetty myös viime
vuosikymmenten aikana
irlantilaisessa tanssissa ta-
pahtunut muutos perintei-
sestä kansantanssista suur-
ten näyttämöiden show-
tanssiksi, jossa liikekieltä
ja musiikkivalintoja on
laajennettu perinteisten ra-
jojen ulkopuolelle.

Lokakuussa vietetään
puolestaan flamencon juh-
laa, kun tanssiryhmä Ca-
nela juhlii viisivuotista tai-
valtaan neljältä espanjalai-

selta koreografilta tilaa-
mallaan teossarjalla, joka

nähdään nyt ensi kertaa ko-
konaisuudessaan 6. ja 7.10.

Uutta, ennakkoluulotonta
flamencoa edustaa myös
ryhmän uusin tuotanto,
tanssia ja videota yhdiste-
levä Heijastuksia (4.10.).

Kamarimusiikin
ideaalia etsimässä

Klassisen musiikin ohjel-
mistossa jatkaa edelleen
Sibelius-Akatemian ja
Kanneltalon yhteistyössä
tuottama Kamari 21 -sarja.
Sarjan konsertit Chambre
vingt et un (19.9.), Kamus
& Kollegas (10.10.) sekä
2+2=3 (21.11.) jatkavat
suosituksi osoittautuneella
periaatteella: taiteellisesti
korkeatasoisia ja moni-
puolisia konsertteja, sopi-
vassa suhteessa uusia
esiintyjiä ja kykyjä ja van-
hoja taitajia, välitön ja jäy-
kistelemätön tunnelma.
Kamari 21:n taiteellisen
johtajan Martti Rousin sa-
noin: ”Kamari 21:ssä on
pyritty löytämään kamarin
ideaali – se on jotain ko-
dinomaista, eikä puolueko-
kous.”

Wieniläisklassismin ja
romanttisen musiikin ystä-
vät käyvät kohti kulttuuri-

keskuksen konserttisalia
24.10. kuullakseen Beet-
hovenin perillisiä. Tuol-
loin Jerry Jantusen, Jussi
Seppäsen ja Asko Heiska-
sen muodostama trio soit-
taa von Weberin, Beetho-
venin ja Riesin musiikkia
soittimilla,joille säveltäjät
ovat teoksensa alunperin
tarkoittaneet.

Bussi nro 11: 
kyydissä maailman
loppuun

Syyskuussa (14. ja 16.9.)
nähdään ja kuullaan Suo-
malaisen kamariooppe-
ran versio Peter Maxwell
Daviesin musiikkiteatteri-
teoksesta The No. 11 Bus,
joka saa samalla suomalai-
sen kanta- esityksensä.
Teos on saanut innoituk-
sensa klassisista tarot-kor-
teista, jonka mystiset hah-
mot heräävät henkiin lon-
toolaisen bussin matkusta-
vaisissa. Tapahtumapaik-
kana on todellisuudessakin
liikennöivä bussilinja 11
Liverpool Streetiltä Ham-
mersmithiin. Kristiina He-
linin ohjaamassa teoksessa
laulajien lisäksi keskeisiä

osia esittävät tanssija ja
improvisaattori, jotka tässä
produktiossa ovat tanssitai-
teilija Reijo Kela sekä
näyttelijä Esko Mäkelä.

Teatterista apua 
moneen vaivaan

Syksyn uudet lastenesityk-
set hyödyntävät nukketeat-
terin eri osa-alueita. Sir-
kustyttö (29.9. ja 39.9) kä-
sittelee unelmoinnin tär-
keyttä sekä riidan ja sovin-
non teemoja. Popol Vuh
(17.11. ja 18.11.) puoles-
taan kertoo Maya-intiaa-
nien myytin maailman syn-
nystä.

Liisi Tandefeldtin ja
Marja Packàlenin tähdittä-
mä teatteriesitys Täydelli-
nen käsikirja on taasen
raisun huumorin sävyttä-
mää aikuisten teatteria.
Teatteri Avoimissa ovissa
aiemmin nähty esitys jake-
lee ihmeellisiä neuvoja elä-
män parantamiseksi; apu
löytyy niin lastenkasvatuk-
seen, teurastukseen, hyste-
riaan kuin serviettien taitte-
luunkin. Kanneltalossa tä-
mä naisen rooleja luotaava
esitys nähdään 22.11.

Musiikin ja tanssintäyteinen syksy Kanneltalossa

Canelan-ryhmän Heijastuksia-tuotanto yhdistelee video-
ta ja tanssia.


