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TEATTERIN TERVEHDYS
Teatteri Telakan kevään 2023 ohjelmisto tutkii monipuolisesti ihmi-
sen suhdetta ympäristöönsä. DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä), kä-
sittelee yksilön ja tavaran suhdetta ja lähestyy tätä kautta kysymystä 
yhteiskuntaluokasta. Kärhi-trilogiassa kasvit kohdataan somisteiden 
sijaan vastanäyttelijöinä matkalla kohti yhteistä ilmaisua. Hittiesitys 
Hullu palaa muutamalla esityksellä näyttämään minkälainen maailma 
on psykoosin läpi päästessämme seuraamaan päähenkilön matkaa psy-
kiatriseen sairaalaan ja sieltä pois. 

Vierailuesitys Woyzeck Game sijoittaa Büchnerin klassikkotekstin pe-
liympäristöön, jossa katsojilla on mahdollisuus vaikuttaa tapahtumiin. 
Esitys on kone, joka kysyy teknologian ja ihmisen yhteiseloa, arkea ja 
elämisen käytäntöjä. Samalla Woyzeck Game antaa kokijalle mahdolli-
suuden tarkastella esitystä suhteessa omiin käsityksiinsä rakennelmis-
ta, rakenteista ja itseensä osana niitä.

Syksystä 2022 lähtien Telakan pääohjelmiston jokaiselle tuotannol-
le on haettu esityksen teemaan sopiva hyväntekeväisyyskohde, jota 
on mahdollista avustaa pienellä summalla lipun oston yhteydessä. 
DOOMBAG:in yhteistyökumppani on Ruokapankki ja Kärhin Luon-
nonperintösäätiö. Teatteri Telakka on myös liittynyt Kaikukortti-ver-
kostoon, joka mahdollistaa taloudellisesti haasteellisessa tilantees-
sa oleville vapaapääsyn esityksiin. Lisätietoja hienosta palvelusta: 
www.kaikukortti.fi

Sarianne Tursas 
Talous- ja hallintopäällikkö

KAIKKI 
ESITYKSET 

ALKAVAT TIKETISTÄ

Hanki ennakkoliput:

tiketti.fi/teatterit
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TYÖRYHMÄ
Anna Kankila
Ronja Louhivuori
Ville Väisänen

Esityksen arvioitu kesto 
n. 1,5 tuntia.

Esityksen lippujen 
oston yhteydessä on 
mahdollisuus tehdä lah-
joitus Tampereen ev.lut 
seurakuntayhtymän 
Ruokapankille.

DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) on esitys esineistä 
ja luokasta.

Esityksen lähtökohtana on työryhmäläisten monimut-
kainen suhde esineisiin – niiden haalimiseen, säilö-
miseen ja ylimääräisen tai rikkinäisenkin tavaran pois 
heittämisen vaikeuteen. Tarve tarttua esineisiin kuin pe-
lastukseen kumpuaa osittain lapsuusajan köyhyyskoke-
muksista: esineet ovat lupaus turvasta, jatkuvuudesta, 
kyvystä luovia eteenpäin kaoottisessa maailmassa, hau-
raassa ja taloudellisesti epävakaassa asemassa.

Kaikenlaisen rojun haaliminen, kyvyttömyys heittää mitään 
pois ja täysin satunnaisten esineiden mukana kantaminen 
on omituisella tavalla häpeällistä ja paljastavaa. Esinepal-
jous tuntuu oman ruumiin ja persoonallisuuden jatkeelta, 
merkiltä siitä ettei elämä ole omissa käsissä – kaoottiselta 
tilalta, joka vyöryy hallitsemattomasti toisten alueelle.

Pursuilevat kaapit ja nurkissa pölyttyvä melkein käyttö-
kelpoinen roina on ristiriidassa keskiluokkaisen minima-
lismin ihanteen kanssa. Sisustuslehtikotien toisteinen 
valkoisuus, siisteys ja vähäeleisyys viestii pärjäämistä, 
menestymistä ja elämänhallintaa. Haalijalle esineiden 
arvo on irrationaalinen, maaginen: kaikki kiiltävä on aar-
re, rikkinäinen potentiaalisesti ehjä.

Esitys tutkailee esineiden ja luokan välistä suhdetta 
esseemäisellä otteella, henkilökohtaisesti, uteliaasti ja 
vailla valmiita vastauksia. Esityksen lavastus ja puvustus 
koostuu kaikesta siitä kellarivarastoihin, kaappeihin ja 
sängynaluslaatikoihin sullotusta materiaalista – doom-
bageistä, joita työryhmäläiset ovat kuljettaneet muka-
naan vuosia ajatellen, että saatan tarvita tätä vielä.

DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä)

ESITYKSET TEATTERI TELAKALLA
la 25.3. klo 17 ensi-ilta 
ke 29.3. klo 19 
la 1.4. klo 15 

su 2.4. klo 15 
ke 5.4. klo 19 
to 6.4. klo 18

RUOKA-
PANKKI
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TYÖRYHMÄ
Nadja Räikkä
Tommi Silvennoinen
Vilhelmiina Sinervo

Esityksen lippujen 
oston yhteydessä on 
mahdollisuus tehdä 
lahjoitus Luonnonperin-
tösäätiölle.

Kuinka kasvit ja ihmiset voivat toimia yhdessä 
taiteellisesti? Millaista näyttämötaidetta syntyy kun 
esiintyvä ihminen kietoutuu liikkeen ja runon myötä 
osaksi kasvien arvoituksellista todellisuutta? 

Kasvien lisäksi lähtökohtana on Reetta Pekkasen 
runoteos Kärhi (2019). Pekkanen on palkittu 
nykyrunoilja, jonka teos käsittelee oivallisesti ihmisen 
muistin ja tunne-elämän kytkeytyneisyyttä laajempaan 
luonnon horisonttiin. Kaiken ytimessä on yhteyksien 
ymmärtäminen ja luominen, kietoutuneisuus muutoksen 
avaimena.

Trilogian ensimmäinen osa ’Kohtaaminen’ valmistuu 
Teatteri Telakan näyttämölle. Toinen osa valmistuu 
syksyllä 2023. Se toteutetaan liikkuvana esityksenä 
Tampereella. Kolmas osa toteutuu vuoden 2024 
kuluessa.

Kärhi - esitystrilogia kasvin, ihmisen ja runon 
mahdollisuuksista

KÄRHI, osa 1: Kohtaaminen

ENSIMMÄISEN OSAN ESITYKSET TEATTERI TELAKALLA
la 6.5. klo 19 ensi-ilta          
pe 12.5. klo 19 
su 14.5. klo 15 
ke 17.5. klo 19 
pe 19.5. klo 19 
la 20.5. klo 15 

”Säpsähtäen 
pimeässä huoneessa köynnöstävien 
keskuuteen syttyy katse”

- Reetta Pekkanen

”Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois.”
- Reetta Pekkanen

*

*
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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

Hullu on tarina siitä, kun järki lähtee kävelylle ja palaa 
kuukauden kuluttua takaisin.

Finlandia-palkitun Juha Hurmeen samannimiseen ro-
maaniin perustuva, kriitikoiden ja katsojien ylistämä 
Hullu palaa tauon jälkeen ohjelmistoon  ja lähtee Tela-
kan esitysten jälkeen Suomen kiertueelle.

Esitys on rikkonut Telakan kaikki aiemmat yleisö- ja 
esitysmääräennätykset. Se on esitetty yli 90 kertaa ja 
sen on nähnyt noin 7000 katsojaa eri puolilla Suomea. 
Esitys on palkittu Eino Salmelaisen tunnustuspalkinnol-
la ja sen pääosan esittävä Antti Laukkarinen palkittiin 
roolistaan Vuoden teatterinäyttelijänä 2018. 

HULLU

ESITYKSET TEATTERI TELAKALLA

ESITYS HÄMEENLINNAN TEATTERISSA

“Juha Hurmeen Hullu vie ihmismielen hämäriin syvyyksiin 
ja tuo takaisin valoon.”

Tuula Viitaniemi / YLE

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

Lauri Meri / Helsingin Sanomat

*
*

la 18.2. klo 17 
su 19.2. klo 15

to 20.4. klo 19



Esityskalenteri kevät 2023
HELMIKUU
la 4.2. 14:00 Vierailu: Woyzeck Game Teatteri Telakka
la 18.2. 17:00 Hullu Teatteri Telakka
su 19.2. 15:00 Hullu Teatteri Telakka

MAALISKUU
la 25.3. 17:00 DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) Ensi-ilta, Teatteri Telakka
ke 29.3. 19:00 DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) Teatteri Telakka

TOUKOKUU
la 6.5. 19:00 Kärhi Ensi-ilta, Teatteri Telakka
pe 12.5. 19:00 Kärhi Teatteri Telakka
su 14.5. 15:00 Kärhi Teatteri Telakka
ke 17.5. 19:00 Kärhi Teatteri Telakka
pe 19.5. 19:00 Kärhi Teatteri Telakka
la 20.5. 15:00 Kärhi Teatteri Telakka

HUHTIKUU
la 1.4. 15:00 DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) Teatteri Telakka
su 2.4. 15:00 DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) Teatteri Telakka
ke 5.4. 19:00 DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) Teatteri Telakka
to 6.4. 18:00 DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) Teatteri Telakka
to 20.4. 19:00 Hullu Hämeenlinnan Teatteri

12
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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ESIINTYMINEN
Lin Da

TUOTTAJA
Veera Lamberg

LUOVA KOODAUS,  
PELIN TEKNINEN TOTEUTUS, 
ÄÄNISUUNNITTELU
Viljami Lehtonen

OHJAUS,
ESIINTYMINEN,
KOODAUSAPU
Lauri Antti Mattila

KÄSIKIRJOITUS
Lauri Antti Mattila 
Klaus Maunuksela

VALOSUUNNITTELU
Alina Pajula

PUKUSUUNNITTELU
Jenni Räsänen

TILA
Teija Turtio

KOODAUSAPU
Peter Tapio

LAVASTERAKENNUS
Heikki Häkkinen ja
Erno Parikka / Erhe oy.

GRAAFINEN ILME
Pauliina Nykänen

TUOTANTO
Esitystaiteen seura
Lauri Antti Mattila

Kesto n. 4 tuntia. Esitys 
koostuu neljästä tunnin 
mittaisesta osasta ja 
sisältää kolme väliaikaa.

Esitystaiteen seuran Woyzeck Game on teatteria ja vi-
deopeliä yhdistävä esitys, johon yleisöllä on mahdolli-
suus osallistua joko katsojana, pelaajana tai pelihahmo-
na. Ruumiita, koneita, haaveita, haamuja ja kyborgeja 
yhteen sekoittava esitys tekee uuden tulkinnan klassi-
kosta ja teatterin merkityksestä nykyajassa. Se on kone, 
joka kysyy teknologian ja ihmisen yhteiseloa suhteessa 
arkeen ja vallankäyttöön. Helsingin Sanomien ylistämä 
esitys sai ensi-iltansa huhtikuussa 2022 Helsingin Rau-
tatientorilla.

WOYZECK GAME

ESITYS TEATTERI TELAKALLA

”Woyzeck Game sysää pelaajansa jatkuvaan itsetutkis-
keluun ihmisen osasta, työn merkityksellisyydestä ja sii-
tä, mitä kunkin ihmisen ominaislaadun kunnioittaminen 
oikeastaan tarkoittaa. Onko se pelkkä brändi vai voisiko 
kunnioittaminen lähteä liikkeelle jostain ihan muusta kuin 
työelämälle kelpaamisesta?

Harvoin tulen yhtä tietoiseksi niistä monista tunteista, joi-
ta vallankäyttötilanteeseen liittyy. Woyzeck Gamen tun-
nelma virittyy haavoittuvaiseksi, jopa unelmoivaksi. Esitys 
herkistää kohtaamisille ja on säälimätön vallankäyttöä 
kohtaan.”

– Maria Säkö, Helsingin Sanomat

*

la 4.2. klo 14
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LIPUNMYYNTI
Liput Teatteri Telakan esityksiin myy Tiketti. 
www.tiketti/teatteritelakka 
Puhelinpalvelu 0600-1-1616 
(1,78 € / min + pvm, avoinna: ma–la 9–21, su 11-19)

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 ovilipun-
myynnin aukioloaikoina. 

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

PERUSHINNAT 
26,50 €  Peruslippu 
18,50 €  Eläkeläiset  
13,50 €  Opiskelijat, työttömät, varus- ja siviilipalvelushenkilöt, 
 teatterialan ammattilaiset  
10,00 € Opiskelijan äkkilähtö (vain ovilipunmyynnistä esityspäivinä) 
22,00 €  Ryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille) 
12,00 €  Opiskelijaryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille)

Ilmoitetut hinnat sisältävät Tiketin palvelumaksut, mutta eivät mah-
dollisia toimituskuluja.

Lippujen hinnoissa voi olla esityskohtaisia poikkeuksia. Tarkista hinnat 
osoitteessa www.tiketti.fi/teatteritelakka

17

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

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

KAIKUKORTTI
Kaikukortilla pääsee valtaosaan Teatteri Telakan esityksistä. Tiedus-
telut ja varaukset voi tehdä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen 
petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi. Varatut liput voi noutaa ovilipun-
myynnistämme, joka aukeaa esityspäivinä Kulttuuritalo Telakan 2. 
kerroksessa tuntia ennen esityksen alkua. Varaudu näyttämään Kaiku-
korttisi ja kertomaan sen tunnus (kirjain- ja/tai numerosarja). Kaikukort-
ti-lippuja on rajallinen määrä.

Kaikukortti-lippuja voi tiedustella myös suoraan ovilipunmyynnistä il-
man ennakkovarausta.

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 kysymyksissä 
pyydämme olemaan yhteydessä teatterin lipunmyynnin vastaavaan 
petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi. Henkilökuntamme auttaa tarvitta-
essa. 

TILAVUOKRAT
Vuokraamme teatteritilaamme erilaisiin tilaisuuksiin. Tilavarauksissa 
ota yhteyttä sarianne.tursas@teatteritelakka.fi tai 045 200 3737. Lisä-
tietoja tilasta ja sen kalustosta www.teatteritelakka.fi.

LAHJOITUS HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN
Esitysten DOOMBAG (saatan tarvita tätä vielä) sekä Kärhi lippujen oston 
yhteydessä on mahdollisuus tehdä lahjoitus Tampereen ev.lut seura-
kuntayhtymän Ruokapankille sekä Luonnonperintösäätiölle.

Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän Ruokapankki kerää lahjoitusvaroja 
ostaakseen ruokaa ja hygieniatarvikkeita vähävaraisille tamperelaisille ny-
kytilanteessa, jolloin ruoka-avun tarpeessa olevia on yhä enemmän mutta 
jaettavaa lahjoitusruokaa ja -tuotteita ei.

Ruokapankki varmistaa toiminnallaan, että kenenkään taloudellisessa ah-
dingossa olevan tamperelaisen perheen tai yksin asuvan ei tarvitse mennä 
nukkumaan nälkäisenä. Pienikin summa auttaa.

Kaikki lahjoitukset ohjataan Ruokapankista luotettavasti vähävaraisille ja 
apua tarvitseville ihmisille. Lahjoitukset päätyvät avuntarvitsijoille lyhentä-
mättöminä. Keräyslupa RA/2020/499.

www.tampereenseurakunnat.fi/tukea_ja_apua/ruokapankki

Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa, ensisijaisesti uhan-
alaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille 
luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

Vanhat metsät ovat elintärkeitä turvapaikkoja lukuisille lajeille ja korvaa-
mattoman arvokkaita hiilivarastoja. Vanhojen, luonnontilaisten metsien 
suojeleminen on avainasemassa kiihtyvän lajikadon pysäyttämisessä. Iki-
metsien suojelu on myös tärkeä ilmastoteko.

Luonnonperintösäätiö tarjoaa ainoana valtakunnallisena tahona suoran 
kanavan luonnonsuojeluun. Lahjoitukset käytetään alueiden ostoon, suo-
jeluprosessiin ja syntyneiden luonnonsuojelualueiden vaalimiseen. Keräys-
lupa RA/2020/921.

www.luonnonperintosaatio.fi

18 19

TOIMINTAAMME TUKEVAT

YLEISÖTYÖ
Yleisötyö- ja koulutustoimintaamme ovat muun muassa sosi-
aali- ja terveysalan ammattilaisten vuorovaikutus- sekä esiinty-
mistaitojen koulutukset, vertaistukihenkilöiden sekä kokemus-
asiantuntijoiden toiminnalliset koulutukset ja työhyvinvointiin 
liittyvät täsmäkoulutukset. Yleisötyöhön liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
petri.makipaa@teatteritelakka.fi.



Teatteri Telakka sijaitsee Kulttuuritalo Telakan kolmannessa kerrokses-
sa, joka on tunnelmallinen vinttitila. Teatteritila on Teatteri Telakan oh-
jelmiston käytössä ja sitä voidaan myös vuokrata erilaisiin tapahtumiin 
ja tilaisuuksiin teatterin oman toiminnan niin salliessa.

Vuokrauksen aikana on käytössä tilan tekninen varustus. Vuokraus 
edellyttää teknikkomme läsnäoloa vuokrauksen aikana.

TEATTERITILAN VUOKRAUSTA KOSKEVAT TIEDUSTELUT
Sarianne Tursas 

sarianne.tursas@teatteritelakka.fi 
045 200 3737

TEATTERITILAN TEKNISET TIEDUSTELUT 
Perttu Sinervo 

perttu.sinervo@teatteritelakka.fi

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikko-
ja kaikkiin niihin kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen 
Kaikukortti-verkostoon. Voit tutustua Kaikukorttia jakaviin tahoihin ja 
Kaikukortin kulttuuritarjontaan eri Kaikukortti-alueiden verkkosivuilla.

Voit saada Kaikukortin, jos

• olet jonkin Kaikukortti-toiminnassa mukana olevan sosiaali- ja ter-
veysalan toimijan asiakas

• olet lisäksi tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia 
pääsylippuja tai kurssipaikkoja ja

• olet vähintään 16-vuotias.

Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 
16-vuotiaille lapsilleen tai lapsenlapsilleen silloin, kun he menevät yh-
dessä samaan tapahtumaan (ei koske kansalaisopistojen kursseja).

Voit saada Kaikukortin ainoastaan sellaiselta Kaikukortti-verkostossa 
olevalta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, jonka asiakas olet. Jos et ole 
minkään Kaikukorttia jakavan paikan asiakas, voit hakeutua asiakkaaksi, 
jos asiakkuuden kriteerit täyttyvät.

www.kaikukortti.fi
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SEPAROINTI

Puh. 03 342 4242
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