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JUHLAJUHLAJUHLAJUHLAJUHLAJUH-
LAJUHLAJUHLAJUHLAVUOSI
Vuonna 2021 Teatteri Telakka täyttää 25 vuotta. JUHLAVUOSI! TAAS! Vastahan me 
juhlimme 20-vuotisjuhlia! Me juhlimme jatkuvasti, non stop.... koska on aihetta. 

Me juhlimme olemassaoloamme, kaikkea sitä mitä olemme vuosien varrella tehneet, 
mutta ennen kaikkea sitä, mitä me teemme nyt! Että voimme pysähtyä teatterin ääreen 
ja etsiä, keksiä, tutkia, leikkiä, oivaltaa, katsoa ja kohdata! Mennä eteenpäin! Me juhlim-
me jokaisen ensi-illan ja esityksen toteutumista. Koska sitä on aihetta juhlia! 

Jos jokin on tullut selväksi kuluneen vuoden aikana, niin se, että elämän arkinen järjestys 
voi nyrjähtää todella nopeasti ja yllättäen. Tätä kirjoittaessa on marraskuun pimeä ja 
tiedämme, että koko esitystoiminta voi joutua katkolle hetkenä minä hyvänsä. Tämän 
esitteen ilmestyessä ovat asiat ympärillämme ehkä toisin, tai samoin, tai jotenkin. Mi-
ten? Sitä emme varmuudella tiedä. Mutta tavalla tai toisella kaikki järjestyy. Elämä ja 
ihminen ovat kuitenkin kaikessa hauraudessaan vahvoja ja kekseliäitä.

Teatteri Telakan kevään ohjelmisto kertoo ihmisenä olemisesta, ihmisen ristiriitaisuudes-
ta, haavoittuvuudesta ja voimasta. Ihmisen armottomuudesta suhteessa ympäristöönsä 
ja suhteessa itseensä.

Kevään pääohjelmiston ensi-ilta LUONNOS, 2021 (puupiirros paperille, 21 x 10 km) 
on Riko Saatsin ohjaama ja dramatisoima näytelmä, joka ravistelee suomalaisen 
eräkirjallisuuden ”kuninkaan” – A.E. Järvisen – tuotantoa. Esitys tutkii Järvisen toimin-
nan ristiriitaisuutta ja kysyy, missä määrin tämä ristiriitaisuus on kuva meistä kaikista. 

Kevään ohjelmistosta on omistettu kaksi viikkoa teatterin historian kannalta keskeisen 
henkilön, Juha Hurmeen teoksille. Ohjelmistossa jatkaa syksyllä 2020 ensi-iltansa saa-
nut Syd Barrett, jonka lisäksi paluun tekee Teatteri Telakan kaikkien aikojen menesty-
nein esitys, kiitetty ja palkittu Hullu. Telakan esitysten jälkeen Hullu jatkaa ansioitunutta 
taivaltaan keikkailemalla. 

Vierailuohjelmistossa luvassa on jo kolmatta kertaa Telakalla vieraileva Punch Up! – 
Resistance & Glitter -klubi, stadilais-savolainen hupitrilleri Kylymillä kiskoilla sekä kes-
ki-ikäisen komediennen hysteerisen omaelämänkerrallinen monologiesitys Minä olen 
Hossu. Kausi päättyy vasta kesäkuun puolella, jolloin valtaamme uusia alueita lapsille 
suunnatulla, independent-ohelmistoomme kuuluvalla kesäteatteriesityksellä KOIVUnen.

Juhlat huipentuvat syksyllä! 
Eläköön Teatteri Telakka! Eläköön taide ja kulttuuri! 

Teatteri Telakan johtoryhmä
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ohjauS ja dramaTurGia 
Riko Saatsi

TekSTiT 
A.E. Järvinen ja 
työryhmä

eSiiNTyjäT 
Konsta Laakso 
Marja Myllylä 
Tanjalotta Räikkä 
Ilkka Tolonen

lavaSTuS 
Perttu Sinervo

valo- ja 
videoSuuNNiTTelu 
Alexander Salvesen

muSiikki ja 
ääNiSuuNNiTTelu 
Ilkka Tolonen

TekNikko 
Jaani Leinonen

A. E. Järvinen oli eräkirjailija ja taidemaalari, jonka 
herkät koskemattoman erämaan kuvaukset ja rakka-
us Lapin luonnonmetsiin nostivat hänet myyntilistojen 
kärkeen. Järvinen oli myös kovan linjan metsäammat-
tilainen, joka omien sanojensa mukaan ei tarvinnut 
laskelmia, vaan aloitti laidasta ja hakkasi kaiken lopul-
liseen kuntoon.

Esitys on saanut innoituksensa A. E. Järvisen (1891-
1963) elämäntyöstä, joka vaikuttaa meihinkin, jotka 
emme koskaan ole kuulleetkaan hänestä. Joskus asi-
at tapahtuvat tarkoittamatta, velvollisuudentunnosta 
tai vahingossa, vailla pahaa aikomusta.

LUONNOS, 2021 (puupiirros paperille, 21 x 10 km)

pe 5.2. klo 18 ENSI-ILTA 
ke 10.2. klo 19 
la 13.2. klo 19 
su 14.2. klo 14 
to 18.2. klo 18 
pe 19.2. klo 18 
ke 24.2. klo 19 
la 27.2. klo 17 
su 28.2. klo 14 
ke 3.3. klo 19 
to 4.3. klo 19 
ke 10.3. klo 19 
to 11.3. klo 19 
ti 16.3. klo 19 
ke 17.3. klo 19

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla

7

a.e. järviSeN NovelliiN eloNpäivieNi kulTa oSiTTaiN peruSTueN
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ohjauS ja käSikirjoiTuS 
Juha Hurme

eSiiNTyjäT 
Janne Laurila 
Tomi Alatalo 
Antti Laukkarinen 
Kaisa Sarkkinen

muuSikko 
Janne Laurila

muSiikki 
Syd Barrett 
Pink Floyd

lavaSTuS- ja  
valoSuuNNiTTelu 
Perttu Sinervo

pukuSuuNNiTTelu 
Henna Mustamo

Esityksen 
ikäsuositus 15 v.

Roger ”Syd” Barrett (1946-2006) perusti Pink Floyd 
-yhtyeen 1966 ja kirjoitti lähes kaikki bändin kappaleet 
kunnes sai vuoden 1967 lopulla potkut omituisen käy-
töksen ja yhteistyökyvyttömyyden vuoksi.

Teatteri Telakan hiljainen ja pieni rock-näytelmä Syd 
Barrett rakentuu Syd Barrettin kappaleiden ympärille, 
joita näytelmässä esittää Syd Barrettin roolissa muu-
sikko Janne Laurila. Muut roolihahmot ovat bändika-
verit basisti Roger Waters (Tomi Alatalo) ja rumpali 
Nick Mason (Antti Laukkarinen), sekä Äiti (Kaisa 
Sarkkinen).

Näytelmä on laadultaan filosofinen ja surumielinen ja 
se sisältää erittäin paljon maailman hienointa musiik-
kia.

Syd Barrett

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
ti 23.3. klo 19 
ke 24.3. klo 19 
to 25.3. klo 19 
pe 26.3. klo 19 
la 27.3. klo 12 

la 27.3. klo 14 
la 27.3. klo 16 
ke 28.4. klo 19 
to 29.4. klo 19

“Pohjimmiltaan tämä pieni ja koskettava näytelmä on 
ajan ja paikan ylittävä surumielinen kuvaus mielen 
pirstaloitumisesta […].”

Tuomas Rantanen, Voima

”Janne Laurila on osuva valinta Barrettin rooliin. 
Hahmo jää mysteeriksi, niin kuin jäi Barrett omassa 
elämässäänkin.”

Hanna Telakoski, Kulttuuritoimitus

”[…] ikään kuin oltaisiin Pink Floydin treenikämpällä 
vuonna 1967.”

Seppo Roth, Aamulehti

*

*

*
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käSikirjoiTuS ja ohjauS 
Juha Hurme

NäyTTämöllä
Antti Laukkarinen
Antti Mankonen
Kaisa Sarkkinen

pukuSuuNNiTTelu ja 
TarpeiSTo
Henna Mustamo

valo- ja 
ääNiSuuNNiTTelu Sekä 
muSiikki
Hannu Hauta-aho

lauluN SävellyS 
Arto Piispanen

lavaSTuSSuuNNiTTelu 
Hannu Hauta-aho 
Juha Hurme
Henna Mustamo
Perttu Sinervo

ohjaajaN aSSiSTeNTTi
Markus Myllyniemi

valo- ja 
ääNiSuuNNiTTeluN 
aSSiSTeNTTi
Lauri Hietala

Kesto väliajan kanssa 
noin 2 tuntia ja 40 
minuuttia.

Hullu on tilattavissa 
vierailulle osoitteesta 
toimisto 
@teatteritelakka.fi
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Hullu on tarina siitä, kun järki lähtee kävelylle ja palaa 
kuukauden kuluttua takaisin.

Finlandia-palkitun Juha Hurmeen samannimiseen 
romaaniin perustuva, kriitikoiden ja katsojien ylistämä 
Hullu palaa tauon jälkeen ohjelmistoon! 

Esitys on rikkonut Telakan kaikki aiemmat yleisö- ja 
esitysmääräennätykset. Se on esitetty lähes 90 ker-
taa ja sen on nähnyt noin 7000 katsojaa eri puolilla 
Suomea. Esitys on palkittu Eino Salmelaisen tunnus-
tuspalkinnolla ja sen pääosan esittävä Antti Laukka-
rinen palkittiin roolistaan Vuoden teatterinäyttelijänä 
2018. 

Hullu

ke 31.3. klo 18 
to 1.4. klo 18 
la 3.4. klo 16

pe 9.4. klo 13 
pe 9.4. klo 19

pe 23.4. klo 19 
la 24.4. klo 19

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla

eSiTykSeT SavoNliNNaN TeaTTeriSSa

eSiTykSeT ouluN TeaTTeriSSa

“Juha Hurmeen Hullu vie ihmismielen hämäriin sy-
vyyksiin ja tuo takaisin valoon.”

Tuula Viitaniemi / YLE

“Hullu-näytelmän tosi ja harha mahtuvat iloisesti sa-
maan huoneteatteriin.”

Lauri Meri / Helsingin Sanomat

*
*
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käSikirjoiTuS 
rudolf koivuN SaTuihiN 
peruSTueN 
Sirke Lääkkölä

ohjauS 
Sirke Lääkkölä

NäyTTelijäT, 
muSiikki ja liike 
Konsta Laakso 
Marja Skaffari

viSuaaliNeN 
SuuNNiTTelu ja  
puvuSTuS rudolf 
koivuN TuoTaNTooN 
pohjauTueN 
Tiina Helin

Suositusikäraja 
5-vuotiaasta ylöspäin.

Kesto: n. 60 min., 
ei väliaikaa.

Moderni satunäytelmä KOIVUnen käsittelee tarinoi-
den kertomisen ja esittämisen tärkeyttä nykypäivänä. 
Esitys pohjautuu ikonisen suomalaisen taiteilijan, Ru-
dolf Koivun (1890-1946) kirjoittamiin ja kuvittamiin 
teksteihin. Hänen kädenjälkensä on tuttu kaikille kou-
lu- ja satukirjojen sivuilta – vai onko sittenkään?

Näyttelijät Konsta Laakso ja Marja Skaffari esiintyvät 
sekä kertojina että tarinoiden roolihahmoina. Heidän 
kanssaan palaamme sadunkerronnan alkulähteille: 
tarinarituaaliin ja kuviteltuun nuotiopiiriin. Satuhahmo-
jen lomassa esityksessä seikkailevat myös itse herra 
Rudolf, lapset Kultimo ja Lemmitty sekä heidän äitinsä 
Maikki Salmensaari. Huumorin ja jännityksen täytei-
nen sukellus Koivun satujen maailmaan osoittaa, ett-
eivät niiden teemat ole vanhentuneet piiruakaan.

KOIVUnen
moderNi SaTuNäyTelmä

to 17.6. klo 19 ENSI-ILTA 
su 20.6. klo 14 
su 20.6. klo 17 
ti 22.6. klo 19 
ke 23.6. klo 19

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Hyvät matkustajat, tämä on viimeinen kaukojuna Su-
kevalle. Sen ravintolavaunussa kohtaavat junan ai-
noat matkustajat savoa solokkaava Jaska ja stadia 
bamlaava Stidi. Mittee ne ennee Sukevalle, täähä on 
kuitenki vika stoge?

Kylymillä kiskoilla on koskettava pienimuotoinen sta-
dilais-savolainen hupitrilleri sekä kahden teatteritai-
teen maisteriopiskelijan (Näty) taiteellinen opinnäyte. 
Esitys tutkii savon murteen ja stadin slangin stereoty-
pioita eli nyt bamlataan kaekkee muuta, kun selevee 
suomee.

SkrivaajaT,  
iTSeohjauTuvaT  
NäyTTelijäT, iäNimualima 
ja kledjujeN ehTimiNeN 
Ville Mikkonen 
Santeri Niskanen

ohjaukSelliNeN apu 
Mikko Bredenberg

dramaTurGiNeN apu 
Elle Kokkonen

Kesto n. 50min

Kylymillä kiskoilla

la 10.4. klo 19 
su 11.4. klo 14

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Esityskalenteri kevät 2021
HELMIKUU
pe 5.2. 18:00 LUONNOS, 2021 Ensi-ilta, Teatteri Telakka
ke 10.2. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
la 13.2. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
su 14.2. 14:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
to 18.2. 18:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
pe 19.2. 18:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ke 24.2. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
la 27.2. 17:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
su 28.2. 14:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka

17

pidätämme oikeudet muutoksiin.

MAALISKUU
ke 3.3. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
to 4.3. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ke 10.3. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
to 11.3. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ti 16.3. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ke 17.3. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ti 23.3. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ke 24.3. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
to 25.3. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
pe 26.3. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
la 27.3. 12:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

14:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
16:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

ke 31.3. 18:00 Hullu Teatteri Telakka

TOUKOKUU
la 15.5. 19:00 Vierailu: Minä olen Hossu Teatteri Telakka
su 16.5. 14:00 Vierailu: Minä olen Hossu Teatteri Telakka

KESÄKUU
to 17.6. 19:00 Indie: KOIVUnen Ensi-ilta, Teatteri Telakka
su 20.6. 14:00 Indie: KOIVUnen Teatteri Telakka

17:00 Indie: KOIVUnen Teatteri Telakka
ti 22.6. 19:00 Indie: KOIVUnen Teatteri Telakka
ke 23.6. 19:00 Indie: KOIVUnen Teatteri Telakka

HUHTIKUU
to 1.4. 18:00 Hullu Teatteri Telakka
la 3.4. 16:00 Hullu Teatteri Telakka
pe 9.4. 13:00 Hullu Savonlinnan Teatteri

19:00 Hullu Savonlinnan Teatteri
la 10.4. 19:00 Vierailu: Kylymillä kiskoilla Teatteri Telakka
su 11.4. 14:00 Vierailu: Kylymillä kiskoilla Teatteri Telakka
pe 23.4. 18:00 Vierailu: Punch Up! - Resistance & Glitter Teatteri Telakka K-18

20:30 Vierailu: Punch Up! - Resistance & Glitter Teatteri Telakka K-18
19:00 Hullu Oulun Teatteri

la 24.4. 19:00 Hullu Oulun Teatteri
ke 28.4. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
to 29.4. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
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Punch Up! – Resistance & Glitter palaa Tampereel-
le! Klubi marssittaa samalle lavalle Suomen stand up 
-komiikan, dragin, burleskin, spoken wordin ja mu-
siikin kiinnostavimmat ja terävimmät tekijät. Klubia 
pyörittävät aina ajankohtaiset, hervottomat ja kuvia 
kumartelemattomat koomikot James Lórien MacDo-
nald ja Juuso Kekkonen sekä tajunnanräjäyttävä ja 
monikasvoinen drag-artisti Miss Vinyl Envy. Klubin 
vaihtuvat vierailijat paljastetaan lähempänä tapahtu-
maa. 

Punch Up! tarjoaa koko illan verran hykerryttäviä 
yllätyksiä, ajattelemisen aihetta sekä tolkuttoman 
viihdyttävän queer-karnevaalin!

TekijäT
James Lórien 
MacDonald 
Juuso Kekkonen 
Miss Vinyl Envy

Ikäraja 18-vuotta

Punch Up! - Resistance & Glitter

pe 23.4. klo 18 K-18 
pe 23.4. klo 20:30 K-18

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Minä olen Hossu on keski-ikäisen komediennen hys-
teerisen omaelämänkerrallinen show. Puhutaan yksin 
ja yksinäisyydestä, vaikkei koronakevät niihin asioihin 
juurikaan vaikuttanut.

Tässä välitilinpäätöksessä nähdään haaroja, tapsut-
telua ja juomataukoja, sekä yksi dramaattinen valoti-
lanne. Lisäksi kuullaan itkua, häpeää ja jonkin verran 
itsetyytyväisyyttä.

Niina Hosiasluoma on 50-vuotias näyttelijä, klovni ja 
komedienne, jonka Näyttelijäliitto palkitsi Vuoden te-
atterinäyttelijä -tittelillä 2017. Hän on saanut oppinsa 
Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Helsingissä. Hän 
innostuu yhä uusista haasteista naiivin nuorukaisen 
tapaan. Juhlaesitystä suunnitellessaan hän vaikut-
tui brittiklovni Jamie C. Woodin esityksistä. Tämä on 
Hossun unelman toteutuma, tosin ilman punaista ne-
nää.

NäyTTämöllä 
Niina Hosiasluoma

ohjauS 
Minna Kivelä

ääNiSuuNNiTTelu 
Tuukka Pasanen

dramaTurGiNeN apu 
Akse Pettersson

valo-apu 
Kalle Ropponen

Kesto 1 h 10 min 
K-13

Minä olen Hossu

la 15.5. klo 19 
su 16.5. klo 14

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla

“Niina Hosiasluoman kirjoittama ja Minna Kive-
län ohjaama Minä olen Hossu on tarinoiden kerto-
misessaan riemastuttavan epäselvä, mutta tunte-
muksissaan itkettävän selväpiirteinen. Minä olen 
Hossu on anarkistisen möykkymäinen sooloesitys.”

Maria Säkö / Helsingin Sanomat

*
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TURVALLISUUSOHJEISTUKSET
Katsojiemme ja henkilökuntamme turvallisuus on Teatteri Telakalle ensiarvoisen 
tärkeää. Siksi olemme sitoutuneet noudattamaan Suomen Teatterit ry:n kansal-
lista yleisöturvallisuusohjeistusta. Seuraamme ajantasaisia viranomaisten ohjei-
ta ja päivitämme tarvittaessa omia ohjeistuksiamme.

Tutustuthan alla oleviin ohjeistuksiin ennen kuin tulet teatteriin. Tehdään teatte-
rissakäynneistä ja yhteisistä kohtaamisista mahdollisimman turvallisia!

LIPUT
Jonotuksen ja ruuhkien välttämiseksi pyydämme ostamaan liput ennakkoon Ti-
ketistä ja suosimaan mobiili- tai pdf-lippuja. Huomioithan, että myös myynnissä 
olevat paikkamäärät ovat normaalia pienemmät, jolloin lippuja ei välttämättä 
edes jää ovilipunmyyntiin.

Viranomaisohjeistukset velvoittavat tapahtumajärjestäjiä keräämään yhteystie-
dot kaikilta yleisön jäseniltä mahdollisen tartuntaketjun selvittämisen varalta. 
Myös tämän vuoksi suosittelemme ensisijaisesti ostamaan liput Tiketin kautta.

Teatteri Telakan oma lipunmyynti aukeaa tapahtumapäivinä tuntia ennen esityk-
sen alkua Kulttuuritalo Telakan toisessa kerroksessa. Emme käsittele käteistä 
lipunmyyntipisteessämme, joten pyydämme tarvittaessa varautumaan kortti-
maksamiseen.

Teatterin oman lipunmyynnin puhelin 044 706 4865 on auki esityspäivinä tuntia 
ennen esitystä, muulloin asiakkaidemme kysymyksiin vastaa Tiketin puhelinpal-
velu 0600-1-1616 ma–su 9–21 (1,78 € / min. + pvm). Kaikissa lippuja koskevissa 
kysymyksissä voit myös ottaa yhteyttä Teatteri Telakan lipunmyynnin vastaa-
vaan Petteri Aartolahteen, petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi. Huomioithan, 
että vastauksessa saattaa olla parin päivän viive.

Ajantasaiset ohjeet lippujen palauttamiseen tai vaihtamiseen esityksen peruun-
tuessa löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.teatteritelakka.fi

KÄSIHyGIENIA JA TILOJEN SIISTEyS
Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta. Kädet voi pestä Kulttuuritalo Telakan toisen 
kerroksen WC-tiloissa. Tämän lisäksi rakennuksen kaikissa kerroksissa on saa-
tavilla käsidesiä. Muistathan tarvittaessa aivastaa joko nenäliinaan tai hihaasi.

Noudatamme kaikissa tiloissamme tehostettua siivousta ja pyyhimme kosketus-
pintoja tavallista useammin.

SAAPUMINEN TEATTERIIN
Tule teatteriin vain terveenä ja oireettomana. Jos tunnet itsesi sairaaksi, jääthän 
kotiin. Sairastapauksissa vaihdamme lipun lisäkuluitta toiseen esitykseen, kun-
han siitä ilmoitetaan teatterin lipunmyyntiin ennen esityksen alkua.

Pyydämme saapumaan paikan päälle viimeistään 20 minuuttia ennen esityk-
sen alkua! Myöhässä tulleita emme pysty valitettavasti päästämään katsomoon 
enää esityksen alettua.

Kulku teatteriin tapahtuu poikkeuksellisesti Kulttuuritalo Telakan vasemmal-
la päädyllä sijaitsevien ulkoportaiden kautta. Henkilökuntamme ohjaa katsojat 
turvavälit huomioiden rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan tilausra-
vintolan pöytiin odottamaan. Samalla tarkastetaan liput ja kerätään kaikkien 
asiakkaiden yhteystiedot. Telakan toisen kerroksen tilausravintolan myyntitiski 
on avoinna vain ensi-illoissa ja K18-esityksissä, muissa palvelee ensimmäisen 
kerroksen ravintola. Narikka ei ole esityspäivinä käytössä, joten pyydämme ot-
tamaan takit ja laukut mukaan katsomoon.

Porrastamme katsojien pääsyä aulatiloihin teatteriin tultaessa, väliajalla ja pois-
tuttaessa niin, että turvavälit toteutuvat kaikissa vaiheissa. Pyydämme huomi-
oimaan, että tämän vuoksi teatteritapahtuman kesto saattaa hieman vaihdella.

KASVOMASKIT
Aulahenkilökuntamme käyttää kasvosuojaimia asiakaspalvelutilanteissa. Suo-
sittelemme kasvosuojainten käyttöä myös asiakkaillemme ja tarjoamme tarvit-
taessa kertakäyttöisen maskin.

ESITyKSESSÄ
Teatterisalin ovet avataan noin 15 minuuttia ennen esityksen alkua, jolloin hen-
kilökuntamme ohjaa yleisön katsomoon. Riittävien etäisyyksien takaamiseksi 
katsomon paikkamäärää on rajattu niin, että yksittäisten henkilöiden välillä on 
suositusten mukaiset turvavälit.

ESITyKSEN JÄLKEEN
Poistuthan esityksen jälkeen tiloista turvavälit huomioiden henkilökunnan ohjeis-
tusten mukaisesti.

Henkilökuntamme vastaa kaikkiin kysymyksiin turvallisuusjärjestelyistä syk-
syn esityskauden aikana. Tarvittaessa ota yhteyttä Teatteri Telakan tuottajaan: 
Maarja Kaasik, 041 317 7745, maarja.kaasik@teatteritelakka.fi

Kiitämme yhteistyöstäsi, tervetuloa teatteriin!
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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)

Lipunmyynti netissä loppuu tuntia ennen esityksen alkua.

Teatteri Telakan oma ovilipunmyynti sijaitsee Kulttuuritalo Telakan 2. 
kerroksessa. Lipunmyynti aukeaa esityspäivinä tuntia ennen esityksen 
alkua. Teatteritilaan pääsee hetkeä ennen esityksen alkua. Ruuhkien 
välttämiseksi suosittelemme lippujen ostamista etukäteen syksyn esi-
tyksiin.

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, varus- ja siviilipalvelusmiehet, 
 teatterialan ammattilaiset  
22,00 €  Ryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille) 
12,00 €  Opiskelijaryhmälippu (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 JA TEATTERI-ILLALLINEN
Esitysten väliajoilla teatterin asiakkaita palvelee Kulttuuritalo Telakan 
1. kerroksessa sijaitseva Ravintola Telakka. Ryhmillä on mahdollisuus 
varata teatteri-illallinen, joka sisältää liput teatteriesitykseen ja illallisen 
Telakan toisen kerroksen tilausravintolassa. 

Pöytävaraukset ja tiedustelut ravintolapäällikkö Tiina Tökkäriltä, 
tiina.tokkari@telakka.eu tai 03 225 0722.

K-18 -merkityissä esityksissä on anniskeluoikeudet, jolloin alkoholijuo-
mien vieminen teatteritilaan on sallittua.

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 maarja.kaasik@teatteritelakka.fi tai 041 317 7745. Lisätie-
toja tilasta ja sen kalustosta www.teatteritelakka.fi.
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yHTEySTIEdOT
Ohjelmistotarjoukset: johtoryhma@teatteritelakka.fi

Teatteri Telakka 
Tullikamarin aukio 3 
33100 Tampere

www.teatteritelakka.fi

HENKILöKUNTA
Toiminnanjohtaja 
Heidi Vehmas 
heidi.vehmas@teatteritelakka.fi 
044 775 0852

Tuottaja 
Maarja Kaasik 
maarja.kaasik@teatteritelakka.fi 
041 317 7745

Markkinointi 
toimisto@teatteritelakka.fi 
040 706 5677

Tekninen vastaava 
Perttu Sinervo 
perttu.sinervo@teatteritelakka.fi

Lipunmyynnin vastaava, graafikko, webmaster 
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

Yleisötyö- ja koulutustoimintaamme ovat muun muassa sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisten vuorovaikutus- sekä esiintymistaitojen koulu-
tukset, vertaistukihenkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden toiminnal-
liset koulutukset ja työhyvinvointiin liittyvät täsmäkoulutukset.
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