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Sisällys
Teatteri Telakan syyskaudella nähdään absurdeja ja arkailemattomia näyttämöteok-
sia, joiden teemoihin pääset kurkistelemaan tämän esitteen sivuilla. Syksyn punai-
sena lankana voi nähdä kysymykset ihmisarvosta ja ihmisyydestä, joita sivutaan esi-
tyksissä osin konkreettisesti, osin abstraktimmin. Mitä on ihmisarvo? Onko ihmisellä 
itseisarvoa vai mittautuuko hänen arvonsa hyödyn kautta? 

Syyskuussa ensi-iltansa saavan Homo Secunduksen käsikirjoittaja, palkittu näytel-
mäkirjailija, esiintyjä ja muusikko Miko Kivinen näkee kysymyksen nivoutuvan laa-
jempaan käsitykseen koko ihmiskuvasta. Kivisen mukaan maailma on luisunut tilaan, 
jossa ihmisarvo on koetuksella. Hän on nähnyt mitä tapahtuu, kun ihminen ei enää 
jaksa, eikä selviydy. Osa Ihmisistä tuntee jääneensä oman onnensa varaan ja kokee 
turvattomuutta. Avuton vanhuskaan ei ole sinänsä arvokas, vaan hänestäkin otetaan 
hyöty irti.

Tässä kohtaa mieleen häivähtää Suomen lain yhdenvertaisuusartikla: Ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kie-
len, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Käsikirjoittamansa näytelmän myös yhtenä roolihahmona nähtävä Kivinen kokee, 
että elämme kilpailuyhteiskunnassa, jossa menestyminen perustuu kamppailulle ja 
kilpailulle. Ihminen on pääosin tuotantoeläin ja kuluttaja, vaikka hyvä elämä ja ih-
misarvo löytyvät ihan muista asioista kuin tuotteista tai omistamisesta. Turvaa ei voi 
ostaa rahalla. Kaikilla tulisi olla paikkansa geeneistä, lähtökohdista tai yksilön omi-
naisuuksista riippumatta. 

Mitä sitten on hyvä ja ihmisarvoisempi elämä teatterintekijän näkökulmasta? Kivinen 
uskoo sellaisen syntyvän yhteisöistä ja ihmisyydestä. Yhteisestä ajasta perheen ja 
ystävien kesken. Kommunikaatiosta, siitä kun tuntee, että on liikkumavaraa ja mah-
dollista hengittää. 

Herää kuva, sun kuvasi henkiin herätä. Ja yllytä, yllytä, syökse ja hengessä kuljeta, 
hengitä elävä. Liiku ja laula ja lävistä kuolema… (san. Toni Tapaninen). Elämästä, 
sen palosta ja hengittämisestä laulaa myös Pekko Käppi & K:H:H:L -yhtye syksyn 
musiikkipitoisessa teoksessa Jussi & Jussi. Tanjalotta Räikän käsikirjoittamassa ja 
ohjaamassa näytelmässä ihmisarvon ja toiseuden kysymystä käsitellään mielikuvi-
tuksellisesta ja historiallisesta näkökulmasta.  

Voiko teatteritaiteen kautta vaikuttaa käsityksiin ihmisarvosta tai ihmisyydestä? Tär-
keintä on, että näistä asioista puhutaan. Kaikenlainen keskustelu vaikuttaa ja teatteri 
on yksi yhteiskunnallisen keskustelun väline. Teatteria tekemällä löydetään yhteisiä 
asioita, voima piilee vuorovaikutuksessa. Teatterille ominainen huumori herättää tun-
teita ja luo lohtua. Teatteri on rauhanomaista taistelua. Se sopii kaikille! 

Terhi Loimuneva, Teatteri Telakan toiminnanjohtaja
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Independent: Jussi & Jussi.........................................................8
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Kolme sisarta ja tuntematon sotilas..........................................18

Yhteystiedot, lipunmyynti ja infot..............................................28

Independent: Sinä ja minä Moskovan valoissa........................10
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ohjauS 
Teemu Mäki

käSikirjoiTuS 
Miko Kivinen

eSiiNTyjäT 
Miko Kivinen 
Salla Korja-Paloniemi 
Marja Myllylä 
Riikka Puumalainen 
Tanjalotta Räikkä

koreoGrafia 
Riikka Puumalainen

ääNiSuuNNiTTelu 
Antti Puumalainen

muSiikki 
Kuolio 
Antti Puumalainen

valoSuuNNiTTelu 
Nadja Räikkä

lavaSTuS 
Mirkka Nyrhinen 
Nadja Räikkä

puvuSTuS 
Mirkka Nyrhinen

TuoTaNTo 
Teatteri Telakka 
Tanssiteatteri Minimi 
Tanssiteatteri Tsuumi

Esityksen 
ikäsuositus 13 v.

Homo Secundus on TEATTERI TELAKAN, TANS-
SITEATTERI MINIMIN sekä TANSSITEATTERI 
TSUUMIN yhteistuotanto. Se on musiikkipitoinen, lii-
kunnallinen näytelmä, joka sisältää humoristisia yh-
teiskunnallisia kannanottoja. Se sisältää myös vaka-
via syytöksiä vallitsevia oloja kohtaan, sekä siemeniä 
radikaaliin ajatteluun.

Esityksen fiktio sijoittuu ongelmalähiöön, kuumim-
paan muotimaailmaan, tietokonepelin sisälle, piiloko-
juun sekä kollektiivisiin surrealistisiin uniin.

Homo Secundus on sanaleikki, joka tarkoittaa joko 
toista ihmisen jälkeen tulevaa parempaa versiota ih-
misestä, tai vaihtoehtoisesti sekundaihmistä eli jon-
kinlaista toisen luokan kansalaista.

Alaotsikko Marxin kosto liittyy taas siihen, että kom-
munisminkin isänä tunnettu Karl Marx sanoutui elin-
aikanaan irti marxilaisuudesta, ennusti Neuvostoliiton 
tuhon jo ennen sen syntyä, ihaili Yhdysvaltoja ja suun-
nitteli sinne muuttoa. Mikään historiassa ei ole aivan 
sitä miltä se näyttää.

Teatteri Telakalta esitys jatkaa Espoon ja Kuopion 
kaupunginteattereihin.

Homo Secundus - Sekundaihminen
eli marxiN koSTo

pe 27.9. klo 19 ENSI-ILTA 
su 29.9. klo 14 
ke 2.10. klo 19 
to 3.10. klo 19 
la 5.10. klo 14 
ke 9.10. klo 19 
to 10.10. klo 19 
la 12.10. klo 19 
su 13.10. klo 14 
ti 15.10. klo 19

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Jussi & Jussi pohjautuu osin historiaan, osin vilkkaa-
seen mielikuvitukseen. Innoituksensa se on saanut 
kahden taivassalolaisen pappilarengin, Heikki Pekan-
pojan ja Heikki Mikonpojan tarinasta. Kyseiset Heikit 
olivat Suomen ensimmäiset nimeltä tiedetyt homosek-
suaalit ja heidät teloitettiin vuonna 1665 sodomiittises-
ta synnistä syytettyinä. 

Esitys muistuttaa varmalla kädellä katsojaa ihmisen 
ajattomasta suoraviivaisuudesta ja näköalattomuu-
desta, jonka seuraamuksia saamme tänäänkin seu-
rata. Sen musiikillisessa maailmassa on vaikutteita 
paitsi suomalaisesta kansanmusiikista, myös maail-
manmusiikkitraditioista ja modernin musiikin konven-
tioista. Teoksen livemusiikista vastaa Pekko Käppi & 
K:H:H:L -yhtye, joka nähdään näytelmän Kohtalotta-
rina. Heikkien kohtalo huutaa balladimuotoista, moni-
uloitteista, ehkä vähän karnevalististakin ja eri ajoissa 
liikkuvaa tarinaa, jota heistä ei aikanaan kirjoitettu. 

ohjauS ja käSikirjoiTuS 
Tanjalotta Räikkä

muSiikki
Pekko Käppi ja K:H:H:L

valoT ja viSualiSoiNTi
Nadja Räikkä 
Perttu Sinervo

NäyTTämöllä
Antti Mankonen 
Arttu Soilumo (Näty4) 
Santeri Niskanen 
(Näty4) 
Pekko Käppi 
Nuutti Vapaavuori 
Tommi Laine

Tuotantoyhteistyössä 
mukana Folk Extreme

”Miten perinteinen, vuosisatainen ”toiseus” voi yhä 
edelleen aiheuttaa pelkoa? Missä vaiheessa pelko 
loppuu ja mitä sitten tapahtuu, kun se loppuu?” 
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Jussi & Jussi

*

to 21.11. klo 19 ENSI-ILTA 
su 24.11. klo 19 
ti 3.12. klo 19 
ti 10.12. klo 19

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Syyskaudella 2016 ensi-iltansa saanut independent-
esitys jatkaa kiertämistään! Syksyllä 2019 Sinä ja 
minä Moskovan valoissa nähdään Jyväskylän kau-
punginteatterin pienellä näyttämöllä 15.11. klo 19.

Sinä ja minä Moskovan valoissa on ilta venäläis-
en laulumusiikin ja runouden parissa, suomeksi ja 
venäjäksi. Mitä ovat suomalaisen ja venäläisen kulttu-
urin yhteiset ainekset? Onko niitä? Mitä me tiedämme 
toisistamme?

Esitys liikuttaa, provosoi ja mietityttää. Se on humor-
istinen ja herkkä. Mukana on ainakin varttuneemmille 
suomalaisille tuttuja asioita kuten venäläinen romans-
si ja kansanlaulu sekä neuvostoiskelmiä ja eloku-
vasävellyksiä. Konserttiin kuuluu myös ilmiö nimeltä 
Vladimir Vysotskij.

Esitys sisältää uudet sävellykset sekä Anna Ahmato-
van että Marina Tsvetajevan runoihin. Puhuttuna kuul-
laan tekstejä muun muassa Vladimir Majakovskilta ja 
Boris Pasternakilta, sekä kerrottuja tarinoita elävästä 
elämästä aiheena ”nykysuomalainen Pietarissa”.

eSiTySidea ja ohjauS 
Sirke Lääkkölä

muSiikiN SäeSTyS,  
SoviTuS ja SävellyS
Laura Hänninen

eSiiNTyjäT 
Sirke Lääkkölä 
Laura Hänninen

GraafiNeN SuuNNiTTelu 
Taika Louhivuori

Kesto noin 60 minuuttia 
+ yhteislaulua 20 
minuuttia. Ei väliaikaa. 

Esitys sai ensi-iltansa 
Teatteri Telakalla 
31.8.2016.

Esitys on tilattavissa  
vierailulle osoitteesta 
moskovanvaloissa 
@gmail.com
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Sinä ja minä Moskovan valoissa



13

K
uv

a 
P

et
te

ri 
A

ar
to

la
ht

i

haluatko tilata esityksen vierailulle tai varata yhteisöllesi näytöksen Teatteri Telakan omissa tiloissa? 
Ota yhteyttä Teatteri Telakan tuottajaan heidi.vehmas@teatteritelakka.fi

Luukku on kohtuuttoman huumorin satiiri ajasta, jossa elämme. Ilmasto on psykoo-
sissa. Nihilismi trendaa ja valtio on myyty. Näytelmän sankareina ovat kolme 
kämppäkaverusta, joille arjesta selviytyminen on jatkuvaa taistelua. Sankarimme 
eivät ole luonteeltaan taistelijoita. He ovat persaukisia hedonisteja. Eivät siis varsi-
naisesti sankareita… eivät kavereitakaan. Näytelmän hahmot asuvat samassa 
kämpässä – Luukussa.

Käsikirjoitus ja ohjaus Antti Haikkala

Kesto väliajan kanssa noin 2 tuntia

Ikäsuositus 15 vuotta

Luukku

”Luukku pitää sisällään vaikeutemme ja pelkomme 
sekä toivottamalta vaikuttavan tulevaisuuden, mutta 
juuri siksi siitä on oudon helppo pitää. Se on kau-
nistelematon, viiden tähden aikuisten satu, joka on 
dystooppisista detaljeistaan huolimatta täyttä totta 
jo nyt.”

– Hanna Telakoski, Kulttuuritoimitus

”Antti Haikkalan käsikirjoittama ja ohjaama Luukku 
on ehdottomasti katsomisen arvoinen tapaus. […] 
Esitys tarjoaa huippuosuvan kuvan siitä, minne 
olemme menossa. Ja se on maailmanloppu se. Pal-
jon tärkeämpi asia ei siis voisi olla.”

– Anu Ala-Korpela, Aamulehti

”Tällainen teatteri, joka irrottaa täydellisesti tästä 
hetkestä ja tuo siihen jotakin konkreettiselta tuntu-
vaa uutta on minun mieleeni. Tuo uusi ei synny vr-la-
seilla tai lisättynä todellisuutena vaan ihan oikeiden 
elävien ihmisten kautta. Vain teatteri pystyy siihen! 
Vahva suositus.”

– Hannele Kuitunen, Keskustori.fi

*

*

*
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haluatko tilata esityksen vierailulle tai varata yhteisöllesi näytöksen Teatteri Telakan omissa tiloissa? 
Ota yhteyttä Teatteri Telakan tuottajaan heidi.vehmas@teatteritelakka.fi

Hullu on tarina siitä, kun järki lähtee kävelylle ja palaa kuukauden kuluttua takaisin. 
Se kertoo sairastumisesta, mutta sitäkin enemmän se on tarina parantumisesta. 

Kriitikoiden ja katsojien ylistämää Hullua on esitetty jo lähes 90 kertaa täysille sa-
leille Tampereella sekä muualla Suomessa. Yhteensä esityksen on nähnyt noin 5 
500 katsojaa. Hullun työryhmä on palkittu Eino Salmelaisen tunnustuspalkinnolla ja 
sen pääosan esittävä Antti Laukkarinen palkittiin roolistaan Vuoden teatterinäyt-
telijänä 2017. 

Käsikirjoitus ja ohjaus Juha Hurme

Kesto väliajan kanssa noin 2 tuntia ja 40 minuuttia. 

Hullu

”(…) Juha Hurmeen Hullu on niin räjäyttävä teos. Se 
avaa ikkunan hulluuteen paremmin kuin Ken Kesey 
ja Jack Nicholson yhteensä. (…) Hullu -näytelmän 
voisi esittää missä tahansa mielenterveysseminaa-
rissa, -koulutustapahtumassa tai vaikka peruskoulun 
oppimissuunnitelmassa. Lisäksi se on nerokasta 
teatteria.”

– Markus Määttänen, Aamulehti

”Käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Hurmeen omaan koke-
mukseen perustuva Hullu on yksi autenttisimmista 
ja vaikuttavimmista mielen järkkymisen kuvauksista. 
Samalla se on huima esimerkki siitä, kuinka näytel-
mä voi olla samanaikaisesti syväluotaava, kosketta-
va ja pirullisen hauska.”

– Mikko Elo, Satakunnan Kansa

”Hullu on taitavaa teatteria kaikkinensa: katsomos-
sa tajuaa kuinka kaameasta ja vakavasta asiasta 
on kyse, ja samanaikaisesti saa nauraa vatsansa 
kipeäksi. Tajuaa senkin, kuinka hauras apparaatti 
ihminen on.”

– Tuula Viitaniemi, Yle

*

*

*
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Esityskalenteri syksy 2019
SYYSKUU
pe 27.9. 19:00 Homo Secundus Ensi-ilta, Teatteri Telakka
su 29.9 14:00 Homo Secundus Teatteri Telakka

LOKAKUU
ke 2.10. 19:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
to 3.10. 19:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
la 5.10. 14:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
ke 9.10. 19:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
to 10.10. 19:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
la 12.10. 19:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
su 13.10. 14:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
ti 15.10. 19:00 Homo Secundus Teatteri Telakka
ke 23.10. 19:00 Homo Secundus Espoon kaupunginteatteri
to 24.10. 19:00 Homo Secundus Espoon kaupunginteatteri
pe 25.10. 19:00 Homo Secundus Espoon kaupunginteatteri

MARRASKUU
la 2.11. 14:00 Vierailu: Kolme sisarta ja 

tuntematon sotilas Teatteri Telakka

su 3.11. 14:00 Vierailu: Kolme sisarta ja 
tuntematon sotilas Teatteri Telakka

la 9.11. 19:00 Vierailu: Juha Biitsillä Teatteri Telakka
su 10.11. 14:00 Vierailu: Juha Biitsillä Teatteri Telakka
ti 12.11. 19:15 Homo Secundus Ensi-ilta, Kuopion kaupunginteatteri
ke 13.11. 19:15 Homo Secundus Kuopion kaupunginteatteri
to 14.11. 10:00 Homo Secundus Kuopion kaupunginteatteri
pe 15.11. 19:00 Sinä ja minä Moskovan valoissa Jyväskylän kaupunginteatteri
to 21.11. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Ensi-ilta, Teatteri Telakka
su 24.11. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
ti 26.11. 19:15 Homo Secundus Kuopion kaupunginteatteri
ke 27.11. 19:15 Homo Secundus Kuopion kaupunginteatteri

JOULUKUU
ti 3.12. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
ti 10.12. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
ke 11.12. 19:15 Homo Secundus Kuopion kaupunginteatteri

pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Kolme sisarta ja tuntematon sotilas törmäyttää yhteen 
kaksi ihmiskuvauksen klassikkoa. Mitä tapahtuu, kun 
tsehovilainen kaipuu ja kyynelten läpi eletty nauru 
kohtaa suomalaisen kliseen ja totuuden tuntematto-
man yhdistelmän? Voiko ihmistä kuvata? Miten pela-
taan, kun kaikkien kortit on jaettu väärin ja pelattava 
kuitenkin on?

Kolme sisarta ja tuntematon sotilas -esityksen yti-
messä on kysymys muutoksesta suhteessa tunte-
mattomaan - yhdistävänä tekijänä inhimillinen puute. 
Ruumis, jota mahdoton ajatus ravistelee. Se voi olla 
nauramista. Kuinka rajat muuttuvat harhaksi, eikä tun-
temattoman enää tarvitse olla sotilas?

ohjauS ja dramaTiSoiNTi 
Tommi Silvennoinen

eSiTySdramaTurGia
Työryhmä

eSiiNTyjäT
Seidi Haarla 
Antton Kainulainen 
Jukka Kittilä 
Sofia Molin 
Nanna Mäkinen

lavaSTuS, 
puvuSTuS, 
rekviSiiTTa
Työryhmä

SävellyS ja  
äNiSuuNNiTelu
Antti-Juhani Manninen

valoSuuNNiTTelu
Antton Kainulainen

GraafiNeN SuuNNiTTelu, 
valokuvaT ja videoT
Jussi Virkkumaa

TuoTaNTo
Eeva Siivonen /  
Tehdas Teatteri

TekSTiT
Väinö Linna: 
Sotaromaani 
Anton Tsehov: 
Kolme sisarta 
(suomentanut Martti 
Anhava)
Pauli Tapio: 
Varpuset ja aika

”Ei tässä syyllisiä kaivata vaan Moskovaan, Mosko-
vaan!” 

Kolme sisarta ja tuntematon sotilas

*

”Katsominen on hetkittäin haastavaa ja vaikeaakin, 
mutta ehkä sitä kannattaa vaan heittäytyä ja antaa 
mennä. Ei kaikessa tarvitse olla alkua, keskikohtaa 
ja loppua, draaman kaarta ja mitä näitä kaikkia nyt 
onkaan. Sitä voi vaan kokea. […] Mieli auki ja me-
noksi - voit päästä Moskovaan asti...”

– Paljon melua teatterista-blogi

*

”Työryhmän käsissä on syntynyt alkutekstejään 
kohtaan röyhkeä mutta tyylikäs pastissi, joka hakee 
muotonsa sitaatti kerrallaan.”

– Emmi Ketonen, Lumooja
*

la 2.11. klo 14 
su 3.11. klo 14

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Tekijäkolmikko matkusti elokuuksi Poriin. He kysyivät 
toisiltaan mistä sinä tulet. Minä tulen isän Ray-Baneis-
ta. Äidin nivelreumasta ja korvakoruista. Alkoholismis-
ta ja puukolla leikatuista omenaviipaleista. Viimeisen 
päälle laittautumisesta ja miehen kuvasta josta ei tun-
nista itseään.

Juha Biitsillä on äänitaiteilija, esityksentekijä Juha 
Valkeapään ja tuottajaduo Biitsin (Kimmo Modig ja 
Heidi M Wee) ensimmäinen yhteinen teos. Se on 45 
minuutin mittainen esitys perinnöstä: kuvia, puhetta, 
musiikkia ja eleitä siitä kaikesta mitä otamme vastaan 
ja annamme eteenpäin, halusimme tai emme. Teok-
sen ensi-ilta oli Lainsuojattomat- festivaalilla Porissa 
syyskuussa 2018, ja se sijoittui toiseksi helmikuussa 
2019 järjestetyssä Monologikilpailussa Oulussa.

Juha Biitsillä

”Juha Biitsillä on pohjimmiltaan lämminhenkinen 
syväluotaus pojan ja isän väliseen hankalaan suh-
teeseen. Omintakeinen esitystapa ja epätavallinen 
esityspaikka nyrjäyttävät sitä sopivasti absurdiin 
suuntaan.”

– Mikko Elo, Satakunnan Kansa

*

ToTeuTuS, koNSepTiT & 
TekSTiT
Biitsi 
Juha Valkeapää

TuoTaNTo
Juha Valkeapään Ääni
Biitsi 
Rakastajat

muSiikki
Biitsi

la 9.11. klo 19 
su 10.11. klo 14

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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KAIKKI TEATTERILIPUT 
VAIVATTOMASTI 

YHDESTÄ OSOITTEESTA

TIKETTI.FI/TEATTERIT

#VÄLITÄMME
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Esko Varosen muistolle
1957 – 2019

Telakan perustajiin kuulunut näyttelijä ja muusikko Esko Varonen siirtyi tuonpuo-
leiseen toukokuussa.

Teatteri Telakan näyttämön lisäksi Esko oli myös tuttu television ja elokuvien puo-
lelta, näyteltyään mm. tv-sarjoissa Alhola, Kylmän kosketus ja Pirunpelto. Hannu 
Raatikaisen ja Markku Peltolan kanssa vuonna 1984 perustetussa Motelli Skronkle 
-yhtyeessä hän soitti rumpuja, baritonitorvea sekä lauloi.

Teatteri Telakka kunnioittaa suuren persoonan ja poikkeuksellisen taiteilijan sekä 
rakkaan ystävän muistoa ja välittää osanottonsa Eskon omaisille ja läheisille.

Komppi elää!
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YHTEYSTiEdoT
Toimisto: office@teatteritelakka.fi 
Ohjelmistotarjoukset: johtoryhma@teatteritelakka.fi

Teatteri Telakka 
Tullikamarin aukio 3 
33100 Tampere

www.teatteritelakka.fi

HEnKiLöKunTa
Toiminnanjohtaja 
Terhi Loimuneva 
terhi.loimuneva@teatteritelakka.fi 
044 706 5677

Tuottaja 
Heidi Vehmas 
heidi.vehmas@teatteritelakka.fi 
044 775 0852

Sihteeri 
Kirsimarja Vuolle 
kirsimarja.vuolle@teatteritelakka.fi

Tekninen vastaava 
Perttu Sinervo 
perttu.sinervo@teatteritelakka.fi

Lipunmyynnin vastaava, webmaster, graafikko 
Petteri Aartolahti 
petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi 
044 706 4865 (esityspäivinä tuntia ennen esitystä,  
muulloin Tiketin puhelinpalvelu 0600-1-1616 ma–su 9–21 
(1,78 € / min. + pvm))

Yleisötyövastaava 
Petri Mäkipää 
petri.makipaa@teatteritelakka.fi

TEaTTEri TELaKan YLEiSöTYö- Ja KouLuTuSToiMinTa
Yleisötyömme perustuu tasa-arvoisen, saavutettavan ja esteettömän 
teatterin tavoitteeseen. Toimimme erityistä tukea tarvitsevien henki-
löiden vuorovaikutustaitojen sekä itsetuntemuksen vahvistamiseksi, 
ikäihmisten ja nuorten sekä lasten teatteriharrastuksen lisäämiseksi. 
Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Kehitysvammaisten Tukiliitto ja 
sen yhteistyöverkostot, useat terveydenalan organisaatiot ja vapaa-
ajan toimijat sekä teatteri- ja tanssialan yhteistyöverkostot.

Koulutustoimintaamme ovat muun muassa sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisten vuorovaikutus- sekä esiintymistaitojen koulutukset, vertais-
tukihenkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden toiminnalliset koulutuk-
set ja työhyvinvointiin liittyvät täsmäkoulutukset.

Tiedustelut: yleisötyövastaava Petri Mäkipää 
050 352 0923 
petri.makipaa@teatteritelakka.fi 
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LipunMYYnTi
Liput Teatteri Telakan esityksiin myy Tiketti. 
www.tiketti/teatteritelakka 
p. 0600-1-1616 (1,78 € / min + pvm, avoinna: ma–su 9–21)

Teatteri Telakan oma ovilipunmyynti sijaitsee Kulttuuritalo Telakan 2. 
kerroksessa. Lipunmyynti aukeaa esityspäivinä tuntia ennen esityksen 
alkua. Teatteritilaan pääsee hetkeä ennen esityksen alkua. 

Loppuunvarattuihin näytöksiin voi tiedustella viime hetken peruutus-
paikkoja ovilipunmyynnistä tai numerosta 044 706 4865 ovilipunmyyn-
nin aukioloaikoina. 

Tiketistä ennakkoon varatut ja ostetut liput ovat noudettavissa myös 
miltä tahansa R-kioskilta. Liput voi noutaa R-kioskilta tilausnumeroa 
vastaan. 

HinnaT 
26,50 € Peruslippu 
18,50 € Eläkeläiset  
13,50 € Opiskelijat, työttömät, varusmiehet, teatterialan ammattilaiset  
22,00€ Ryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille)

Ilmoitetut hinnat sisältävät Tiketin palvelumaksut, mutta eivät mahdolli-
sia toimituskuluja.

MaKSuVäLinEET
Maksuvälineinä omassa ovilipunmyynnissämme käyvät yleisimmät 
pankkikortit sekä käteinen. Lisäksi voit ostaa lippuja myös Tyky-, Virike- 
ja Smartum-seteleillä sekä KulttuuriPassilla. 

LaHJaKorTiT
Lahjakortteja Teatteri Telakalle voit ostaa Tiketin toimipisteistä tai  
osoitteesta www.tiketti.fi/teatteritelakka. Lahjakortti käy maksuvälinee-
nä Teatteri Telakan esityksiin, jotka ovat Tiketissä myynnissä. Kortti on 
voimassa vuoden ostohetkestä ja sitä voi käyttää myös osissa. 

VäLiaiKaTarJoiLuT
Esitysten väliajoilla teatterin asiakkaita palvelee Kulttuuritalo Telakan 
1. kerroksessa sijaitseva Ravintola Telakka. Pöytävaraukset ja tiedus-
telut ravintolapäällikkö Tiina Tökkäriltä, tiina.tokkari@telakka.eu tai  
03 225 0722.

ESTEETTöMYYS
Teatteritila sijaitsee Kulttuuritalo Telakan kolmannessa kerroksessa, jo-
hon ei ole esteetöntä pääsyä. Esteettömyyttä koskevissa kysymyksis-
sä pyydämme olemaan yhteydessä teatterin lipunmyynnin vastaavaan 
petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi. Henkilökuntamme auttaa tarvitta-
essa. 

TiLaVuoKraT
Vuokraamme teatteritilaamme erilaisiin tilaisuuksiin. Tilavarauksissa 
ota yhteyttä heidi.vehmas@teatteritelakka.fi tai 044 775 0852. Lisätie-
toja tilasta ja sen kalustosta www.teatteritelakka.fi.
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