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Korttelinkokoinen 
ammattiteatteri

Tampereen Työväen Teatteri on nykyaikainen ammattiteatteri, joka 
haluaa vaalia ja uudistaa suomalaista teatteritaidetta. Korkeatasois-
ten esitysten ja monipuolisten ohjelmistovalintojen kautta haluamme 
tuottaa katsojille elämyksiä ja tarjota heille paikan, jossa voi liikuttua, 
viihtyä ja vaihtaa ajatuksia.

Ensimmäinen ensi-iltamme oli 27. syyskuuta 
vuonna 1901, jolloin esitettiin Minna Canthin 
Anna-Liisa. Samainen näytelmä nähdään nyt 
musikaalina 110-vuotisjuhlavuotemme kun- 
niaksi. Vihkiäisnäytelmässä nimiosan esitti 
Staava Haavelinna, ja nyt samassa roolissa 
lavalle nousee Suvi-Sini Peltola.

TTT aloitti toimintansa harrastelijateatterina 
vuonna 1901. Muutamaa vuotta myöhemmin 
Tampereen työväenyhdistys otti teatterimme 
siipiensä suojaan ja antoi uuden juhlasalin-
sa käyttöömme. Nykyisin Vanhan päänäyttä-
mön nimeä kantava juhlasali sai 1960-luvun 
puolivälissä seurakseen Kellariteatterin, joka 
ajan hengen mukaisesti antoi tilaa kokeileville 
esityksille. Parikymmentä vuotta myöhemmin 
teatterille valmistui uusi rakennus työväenta-

lon viereen, ja vuonna 2011 korttelinkokoinen 
teatteri kasvoi vielä yhden näyttämön verran, 
kun Ravintolanäyttämö avasi ovensa yleisölle.

TTT on pitkän toimintansa aikana kasvanut 
Suomen toiseksi suurimmaksi teatteriksi, jonka 
esitykset keräävät vuosittain yli 200 000 kat-
sojaa. Olemme myös yksi maamme neljästä 
kansallisnäyttämöstä ja ainoa ammattimai-
sesti toimiva työväenteatteri.
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TTT elää kehityksen aikaa
TTT on uudistuva ja yleisöään kuunteleva teat-
teri, joka nyt 110-vuotiaana elää voimakasta ke-
hityksen aikaa. Viime vuosien kehitysaskelista 
näkyvämpiä on neljännen näyttämömme avaa-
minen. Ravintolanäyttämö antaa meille uusia 
mahdollisuuksia viihdyttävän, kevyen ja jopa 
estradiviihteenomaisen ohjelmiston esittämi-
seen, yllätyksellisyyttä unohtamatta.

Samaan aikaan olemme tiivistäneet suh-
teitamme kotimaisiin ja ulkomaisiin ammat-
titeattereihin ja pienempiin teatteriryhmiin. 
Tätä kautta pystymme tuomaan Tampereel-
le vierailevia esityksiä ja osallistumaan kier-

Rohkeus - TTT uskaltaa. 
Lähellä - TTT on lähellä ihmistä. 
Innoitus - TTT innoittaa. 
Hereillä - TTT katselee ja kuuntelee samaa 
maailmaa yleisönsä kanssa. 
Ympäristö - TTT toimii ympäristövastuullisesti. 
Mahdollisuus - TTT antaa mahdollisuuden 
oivaltaa, onnistua ja kehittyä.

TTT:n arvot

tue-esityksiin entistä useammin. Kansainvä-
linen yhteistyö tullee avaamaan ovia myös 
taiteilijavaihtoihin.

Uusi strategiamme valmistui 110-juhlavuo-
deksi ja siinä määrittelimme muun muassa toi-
mintaamme ohjaavat arvot. Yksi näistä on ym-
päristövastuullisuus, jonka mukaisesti teemme 
jokapäiväisessä toiminnassamme ympäristön 
hyvinvointia tukevia päätöksiä ja tulemme en-
simmäisenä teatterina saavuttamaan myös 
ISO 14001 -ympäristöstandardin.

Riku Suokas, teatterinjohtaja



Neljän näyttämön 
teatteri

Neljä näyttämöämme luovat upeat puitteet esityksille ja 
elämyksille. Olemme kehittäneet tilaratkaisuja sekä uudistaneet 
näyttämö- ja äänitekniikkaa määrätietoisesti niin, että pystymme 
tarjoamaan teatterinystäville hyvin erityyppisiä esityksiä.

Suuri näyttämö
Suuri näyttämö on suuren yleisön juhlava näyt-
tämö, jolla esitetään niin kotimaisia näytelmiä 
kuin musikaaleja ja maailmankirjallisuuden 
klassikkoja. Katsomossa on 736 istumapaik-
kaa, ja se on rakennettu niin, että yleisön ja 
näyttelijöiden välinen kontakti säilyy takim-
maisestakin rivistä.
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Vanha päänäyttämö
Vanha päänäyttämö on arkkitehtuuriltaan 
klassinen, arvokas tila, jonka katsomo- ja näyt-
tämötilat on uudistettu kesällä 2010. Remon-
tin yhteydessä katsomon paikkamäärä kasvoi 
neljäänsataan, minkä myötä näyttämölle voi-
daan tuoda myös musikaaleja.
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MANNER - KULJETUSPYÖRÄT

www.rollmex.fi
Hallituskatu 19

Ravintola

Samassa talossa 
Tampereen Työväen Teatterin kanssa...

Herkkuja ennen ja jälkeen teatterin.
Kysy myös ryhmätarjousta.

Avoinna: Tiistai 17-22
Keskiviikko-Perjantai 17-24

Lauantai 12-24
Pöytävaraukset puh. 03-223 2040

ravintola@natalie.fi   www.natalie.fi

Kellariteatteri
Kellariteatteri on intiimi tila, jossa katsojan ja 
näyttelijän välinen kuilu on häivytetty. Praha-
laiseen tyyliin puetulla näyttämöllä esitetään 
muun muassa komediaa ja intensiivistä ny-
kydraamaa. Teatterivieraita katsomoon sopii 
noin 160.

Uusi ravintolanäyttämö 
TTT-Klubi
Syksyllä 2011 valmistunut Ravintolanäyttämö 
on saanut vaikutteita 20-30 -luvun berliiniläi-
sistä yökerhoista ja kabareesta. Muunneltava 
tila taipuu niin standup-komiikkaan, lastenesi-
tyksiin kuin musiikkiklubeihin. Katsomopaik-
koja on noin 250, ja tilaa voi myös vuokrata 
omaan käyttöön juhlapaikaksi.

http://www.rollmex.fi
http://www.natalie.fi


6

LUOTETTAVIA
RAKENNUTTAMISPALVELUITA

www.laraoy.com

TTT:n tilojen puhtaudesta vastaa

Ohjaaja ja näytelmäkirjailija  
Sirkku Peltola 
Kiinnostukseni teatteriin syttyi opiskellessani taiteentutkimusta. Opis-
kelun ohella tein ohjaajan ja näyttelijän työtä sekä kirjoitin myös ensim-
mäisen näytelmäni. Ohjaajana teksti on minulle koko työn lähtökohta, 
ja lähes poikkeuksetta ohjaukseni perustuvat omiin teksteihini tai kään-

Ohjaaja ja näytelmäkirjailija: Sirkku Peltola

Taiteilijoitamme

nöksiini. Keskeistä minulle ovat myös hyvä työryhmä, jonka kanssa työ 
onnistuu, ja ajan tasalla oleva yleisö, joka nauttii esityksestä.

Pukusuunnittelija Tellervo Helminen
Minusta piti tulla kuvataiteilija, mutta päädyin pukusuunnittelijaksi te-
atteriharrastukseni kautta. Nyt olen ollut teatterissa kolmisenkymmen-
tä vuotta ja suunnitellut puvustuksen yli sataan näytelmään. Tänään 
lähestyn työtäni kauempaa kuin nuorena, ja haen ajatuksia paitsi näy-
telmätekstistä myös kirjallisuudesta, matkoista ja ympäröivästä maail-
masta. Kuljen siis silmät auki, jotta uskaltaisin tehdä rohkeita ratkaisuja.

Lavastaja Hannu Lindholm
Lavastajan ura aukeni kuvataiteilijalle ja mainosmiehelle puolivahin-
gossa armeija-aikana. Olen työskennellyt teatterissa yli 40 vuotta, ja 
sinä aikana teatterista on tullut minulle elämäntapa - rakastan piirtä-
mistä, suunnittelemista ja tekstejä, jotka antavat mielikuvitukselleni 
vallan. Parikymmentä vuotta TTT:ssä ovat saaneet minut rakastamaan 
tätä taloa, sen hyvää henkilökuntaa ja upeita näyttämöitä. 

Pukusuunnittelija: Tellervo Helminen

http://www.laraoy.com
http://www.pirkkaclean.fi
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Rakentajan paras apu Pirkanmaalla!
VIIALAN RAKENNUSTARVIKE OY

RIITIÄLÄNTIE  7, 37830 VIIALA
Puh. (03) 5737 200, fax (03) 5737 246

myynti@viialanrakennustarvike.fi 
www.viialanrakennustarvike.fi 

Näyttelijä: Tuire Salenius

Tuire Saleniukselle myönnettiin Vuoden 
naisnäyttelijä -palkinto vuonna 2011.

Näyttelijä Tuire Salenius
Porvoolaisena pikkutyttönä haaveilin olevani kaupan myyjä, mutta yli-
oppilaskeväänä hain hetken mielijohteesta teatterikouluun ja sillä tiel-
lä olen ollut jo nelisenkymmentä vuotta. Huippuhetkiä ovat olleet ne 
taitekohdat, joissa olen siirtynyt tytön roolista ensin nuoreksi naiseksi, 
sitten keski-ikäisen ja vanhemman naisen rooliin. Näyttelijänä haluan 
säilyttää itsessäni leikkimielisyyden ja huumorinpilkkeen - täydellinen 
ei tarvitse olla, vaan mukana pitää olla rosoja ja inhimillisyyttä.

Näyttelijä Toni Harjajärvi
Synnyin Kuusamossa vuonna 1982. Yläasteen loppuun mennessä olin 
kasvanut täyteen mittaani, lopettanut lupaavan urani jääkiekkoilijana, 
näytellyt koulunäytelmissä ja löytänyt Nirvanan. Parikymppisenä näyt-
telin ensimmäistä kertaa kesäteatterissa, minkä jälkeen päädyin teat-
terikouluun ja työväenteatteriin. Minulle on annettu isoja ja haastavia 
rooleja, joiden kautta olen saanut kertoa katsojille tarinan niin kuin se 
on tarkoitettu kerrottavaksi.

Lavastaja: Hannu Lindholm

Näyttelijä: Toni Harjajärvi

http://www.viialanrakennustarvike.fi
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Monipuolinen 
ohjelmisto

TTT tuo ohjelmistoonsa vuosittain paljon kotimaisia teoksia, 
suomalaisia ja ulkomaisia kantaesityksiä sekä musikaaleja.
Monipuolisten valintojemme kautta haluamme vaalia ja kehittää 
suomalaista teatteritaidetta sekä antaa mahdollisuuksia myös 
uusille näytelmäkirjailijoille.

TTT:n katsotuimmat
Vuonna 85 Remix (ensi-ilta 2006) 
232 981  katsojaa (tilanne 6/2011)
Tukkijoella (ensi-ilta 1986) 157 569 katsojaa
My Fair Lady (ensi-ilta 1985) 129 047 katsojaa
Viktorian husaari (ensi-ilta 1987) 
87 551 katsojaa
Tukkijoella (ensi-ilta 1986) 87 092 katsojaa
Viekää tuhkatkin pesästä (ensi-ilta 1972) 
85 119 katsojaa

Fanny ja Alexander:
Ingmar Bergmanin elokuvaan perus- 
tuva Fanny ja Alexander hurmasi katso-
jat ja kriitikot visuaalisuudellaan.

Chicago: 
 Broadwaylta tuttu huippumusikaali Chicago 
otti yleisönsä näyttävyydellään, rytmillään ja 
riemullaan. TTT:n katsotuimpien joukkoon yl-
tänyt musikaali oli kriitikonkin mielestä parem-
pi kuin Lontoossa!

Pieni raha: 
Sirkku Peltolan hieno ja elämänmakuinen 
Pieni raha herätti katsojissaan syviä tunteita. 
Näytelmää kehuttiin mestariteokseksi ja se 
on niittänyt myös kansainvälistä mainetta. 
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Vuonna 85:
Vuonna 85 Remixin ympärille on kehit-
tynyt todellinen fani-ilmiö! Vuodesta 
2006 lähtien ohjelmistossa ollut musi-
kaali nähdään syksystä 2011 alkaen Gol-
den Turbo Platinum -versiona.

Eila, Rampe  
ja huonot keenit: 
Eila Roine ja Esko Roine hurmaavat Sinikka No-
polan kirjoittamassa näytelmässä Eila, Rampe 
ja huonot keenit. Ensimmäinen osa esitettiin 
TTT:ssä peräti 170 kertaa.

Viulunsoittaja katolla  

(ensi-ilta 1979) 84 365 katsojaa
Nuori mylläri (ensi-ilta 1977) 
72 236 katsojaa
Valkeat linnut – Harold ja Maude 
(ensi-ilta 1982) 71 449 katsojaa
Mustalaisruhtinatar  

(ensi-ilta 1998) 70 191 katsojaa
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Toimivat 
palvelut

TTT haluaa tarjota teatterivieraille unohtumattoman 
kokonaiselämyksen. Miellyttävää teatterikokemusta
tukevat oheispalvelut lipunvarauksesta väliaika-
tarjoiluun ja tilausruokailuun. Teatteriravintola Tilda  
palvelee asiakkaitaan Suurella näyttämöllä,  
Vanhalla päänäyttämöllä sekä TTT-klubilla.

Etukäteen tilattu väliaikatarjoilu katetaan pöytään valmiiksi.

http://www.scandickeittio.fi
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Näyttämömekaniikan ja 
ohjausjärjestelmien ammattilaiset  
onnittelevat ja kiittävät pitkästä yhteistyöstä 110-vuotiasta  

Tampereen Työväen Teatteria.

Insta Automation Oy
Sarankulmankatu 20 (PL 80), 33901 Tampere

Puh. 020 771 7111   Faksi 20 771 7333
www.insta.fi

Ypäjän Metalli Oy
Saarikontie 136, 32100 YPÄJÄ

Puh. 02 767 7363   Faksi 02 767 7353
www.ypajanmetalli.fi

Otamme huomioon myös liikuntaesteiset teatterivieraamme. Jokaiseen 
katsomoomme on esteetön pääsy, ja tarvittaessa autamme asiakkaan 
paikalleen ja tuomme hänelle myös väliaikatarjoilun.

Suuren näyttämön ja Vanhan päänäyttämön esityksiin myymme VIP-
paketteja, jotka sisältävät liput keskipermannolta, alkudrinkin, väliai-
katarjoilun ja käsiohjelman.

Juhlapaikka TTT:stä
Vuokraamme kabinetteja ja lämpiötiloja erilaisia juhlia ja yritystapah-
tumia varten. Osaksi juhlaanne voimme liittää esityksen monipuolises-
ta ohjelmistostamme, ja halutessanne saatte myös ravintolapalvelut 
saman katon alta.

Kysy myös pukuvuokrausta ja teatterikierroksia!

http://www.insta.fi


Sinulla on:
terveyspalveluiden 
aitiopaikka.

www.koskiklinikka.fi
puh. 03 2506 506

PALVELUT
 Lääkärien ajanvaraus- ja 

 päivystysvastaanotot
 Päivystävän kirurgin vastaanotto
 Pientoimenpiteet ja tähystykset
 Diagnostiset tutkimukset
 Koskisairaala

 Työterveyshuolto
 Junioriklinikka
 Iho- ja allergiaklinikka
 

Fysio Koskiklinikka
 
Koskiklubi

 
Sporttiklubi Elmo

KOSKIKLINIKKA
on mukana kaikissa 

terveyteesi ja 
hyvinvointiisi liittyvissä 

elämäntilanteissa.

PL 139 (Hämeenpuisto 28-32) 
 33201 Tampere • puh. 03 217 8111
Lippumyymälä puh. 03 217 8222 

Teatteriravintola Tilda  
puh. (03) 2178 444
Ryhmät puh. (03) 2178 333

Löydät meidät myös:   www.ttt-teatteri.fi  •  www.facebook.com/TampereenTyovaenTeatteri

TTT-Klubi 
Hallituskatu 19

http://www.koskiklinikka.fi

