
Omstart, nyt se alkaa! 
Opiskelijateatteri elää vahvana Rovaniemellä. LoimuSpeksi tulee ensi-iltaan 17.4.2019        
Rovaniemen Teatterin Saivo -salissa. 
 
Eri korkeakoulujen Speksit ovat vanhimpia skandinaavisia opiskelijaperinteitä. Tradition        
alkuna pidetään 1500-lukua ja Upsalan yliopistoa, missä ylioppilaille opetettiin latinaa          
teatterin avulla. Suomeen speksin ilosanoman toivat ensimmäisen kerran teekkarit, ja sen           
jälkeen perinne on levinnyt ympäri maata eri alojen opiskelijoiden keskuuteen.          
Nykymuodossaan Speksillä ei ole enää mitään tekemistä latinan opiskelun kanssa, vaan           
kyse on interaktiivisesta komediateatterista, jonka opiskelijat esittävät kaikelle kansalle.         
Rovaniemelle Speksin tuotiin Speksipioneerien Juraj Kypön ja Mari Mäen toimesta vuonna           
2012.  
 
Alunperin Lapin yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toiminut Lyy Speksi on sittemmin          
irroittautunut omaksi Speksiyhdistyksekseen ja Lapin Speksi ry huolehtii nykyään         
LoimuSpeksin tuottamisesta vuosittain. Rovaniemen oma Speksi on nyt siis naurattanut          
tuhansia lappilaisia seitsemän vuoden ajan. 2019 tuskin tulee olemaan poikkeus tämän           
parodianäytelmän taipaleella. Naurua riittää jälleen, kun Lapin suurin        
opiskelijateatteriproduktio saavuttaa ensi-iltansa 17.4.2019. 
 
Lapissa Speksiä on tehty vuosien varrella esimerkiksi korkeakoulun alkutaipaleesta,         
taiteiden kieltämisestä ja revontulten synnystä. Tänä vuonna uunituore LoimuSpeksi 2019          
esittää produktionsa “1½ astetta – Speksi muutoksesta”. Kyseessä on hulvaton satiiri           
ilmastoahdistuksesta, voimattomuudesta sekä helpoista ratkaisuista monimutkaisiin      
ongelmiin. Speksin lavalla seikkailee maailmantuskan riivaama Sipsikaljavegaani. Tavallisen        
tallaajan elämä muuttuu kertarysäyksellä, kun jumalallisen väliintulon seurauksena hänet         
lähetetään suorittamaan eeppistä maailmanpelastustehtävää. Sankarin on kuitenkin       
matkattava tietämättömien taipaleiden taakse löytääkseen maailman eliitin ja kaikkien         
raharikkaiden tarkoin varjellun salaisuuden. 
 
Ihan mistä tahansa parodiasta Speksissä ei ole kyse. Speksistä tekee Speksin esitykselle            
ominaiset ”Omstart!”-huudot. Speksiyleisö voi koska tahansa keskeyttää show’n ja pyytää          
esiintyjiä esittämään repliikin uudelleen ja uudella tavalla. ”Omstart!”-huuto tuo esitykseen          
lisähauskuutta pakottamalla näyttelijän ja usein myös muut lavallaolijat improvisoimaan         
jotain ennennäkemätöntä. Lopputuloksena on spektaakkelimainen musikaalishow, jossa       
jokainen esitys on ainutlaatuinen. 
 
LoimuSpeksin ohjaa Timo Metsäjoki ja rooleissa nähdään paitsi rovaniemeläisen         
harrastajateatterikentän veteraaninäyttelijöitä myös aivan uusia kasvoja. Työryhmä on myös         
kautta aikain yksi lappilaisen Speksin suurimpia, yhteensä 68 tekijää tuotannon eri           
osa-alueilla.  
 
Lisätiedot ja liput LoimuSpeksiin löydät osoitteesta www.loimuspeksi.fi. 
 


