Ammattilaiskorttiedut Suomen Teatterit ry:n ja
Teatterikeskus ry:n jäsenteattereissa sekä Suomen
Kansallisoopperassa
Teatterikortti on teattereiden henkilökunnalle ja sen edustajille tarkoitettu etukortti. Lisäksi
ammattijärjestöt myöntävät jäsenilleen vastaavaa etuihin oikeuttavaa jäsenkorttia. Teatterit
voivat myöntää etuja ammattilaiskentälle oman harkintansa mukaan.
Muutokset hinnoissa ovat mahdollisia, ja edut voivat vaihdella tuotannoittain. Voimassa oleva
kortti tulee esittää lippuja lunastettaessa.
Lisätietoja Teatterikortista osoitteessa:
http://www.suomenteatterit.fi/jasenpalvelut/teatterikortti
Jos haluat tehdä muutoksia teatterisi tietoihin, ota yhteyttä Suomen Teatterit ry:n
tiedottajaan: aida.raihala@suomenteatterit.fi.
Lista päivitetty 21.4.2020
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Teattereiden tarjoamat ammattilaisedut
Teatteri

Teatterikorttiedut

Ahaa Teatteri

15 € 2 kpl/kortti. Varaus ja lunastus Ahaa Teatterista. Ei ensi-iltoihin.

Aurinkobaletti

Aikuisten esityksiin 1-2 € alennus opiskelijahinnasta.
Lastenesityksissä ammattilaiset lastenlipun hinnalla.
Yhteistuotannoissa ammattilaislippujen hinnat vaihtelevat.
Varaukset ja lunastukset suoraan Aurinkobaletista.

Circus Maximus

1 alelippu, henkilökohtainen kortinhaltijalle. Varauksen yhteydessä
maininta teatterikortista, lunastus vaihtelee esityksien mukaan.
Teatteri tekee paljon yhteistuotantoja ja näissä voidaan noudattaa
yhteistyöteatterin periaatteita alennuksista

Cirko – Uuden sirkuksen
keskus ry

Pääsylippu kortinhaltijalle alennettuun hintaan Cirkon
kausiohjelmaan. Lipun voi ostaa Tiketin verkkokaupasta
www.tiketti.fi/cirko.

Espoon Kaupunginteatteri

Liput kaikkiin näytöksiin 15 € / kpl, 2 lippua/kortti. Varaukset
lipputoimistosta puh. 09 4393 388, lunastuksesta sovitaan tilanteen
mukaan. Lippupisteestä tai R-kioskista lunastettaessa lipun hintaan
lisätään toimitusmaksu.

Helsingin Kaupunginteatteri

Saman päivän esityksiin 2 lippua teatterialan hintaan (10-22 €/kpl)
riippuen ajankohdasta ja esityksestä. Henkilö esittää kortin
lippukassalla, ei ennakkovarauksia.

Hämeenlinnan Teatteri

Saman päivän näytäntöön 2 lippua ystävänlipun hinnalla, 10 €/lippu,
ei koske vierailuesityksiä eikä ensi-iltoja, ei ennakkovarauksia.
Poikkeuksena näytännöt, joihin tiedetään jäävän tilaa. Liput varataan
ja lunastetaan lippukassalta.
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Höyhentämö

Noin 45% alennus lippujen hinnoista näyttämällä teatterikorttia
lipunmyyjälle. Liput tulee lunastaa viimeistään 20 min. ennen
esitysten alkua. Koskee normaalihintaisia esityksiä ja Höyhentämön
omia tuotantoja.

Improvisationsteater Stjärnfall Halvin lippukategoria tai erillinen edullinen hinta kaikkiin esityksiin.
Liput voi joko varata etukäteen produktiosta riippuen teatterin
lipunmyynnistä tai Stjärnfallista (puh. ja s-posti), lunastus viimeistään
30 min ennen esitystä ovelta.
Joensuun kaupunginteatteri

Ystävänlipun hinnalla 2 lippua omiin esityksiin (ei koske
yhteistuotantoja). Ystävänlipun hinta v. 2020 on 8 euroa
puhenäytelmät ja 12 euroa musiikkituotannot. Varaukset ja liput
lipunmyyntipisteistä: Carelicum palvelut, Koskikatu 5, p. 013 267
5222 tai ovilipunmyynnistä, kaupungintalo, Rantakatu 20, 80100
Joensuu.

JoJo - Oulun Tanssin Keskus

5 € hintainen lippu ellei toisin määritellä esityksen kohdalla. Liput voi
varata ja lunastaa Kulttuuritalo Valveen lipunmyynnistä.

Jyväskylän kaupunginteatteri

Musikaaleihin ja musiikkinäytelmiin hinta teatterialan kortilla 18 € ja
puhenäytelmiin 10 €. Etu on henkilökohtainen. Lippuvaraukset
teatterin lippumyymälästä, p. 014 266 0110.

Kajaanin kaupunginteatteri

Teatterialan kortilla 15 e/lippu teatterin omiin esityksiin (ei
Vappukonserttiin). Kaksi lippua/kortti. Varaukset teatterin
lipunmyyntiin p. 08 6155 2244 (to-pe klo 16.30-19) tai
lipunmyynti.teatteri@kajaani.fi. Kauempaa saapuvat voivat varata
lipun etukäteen ja lunastaa lippunsa tullessaan teatteriin.

Kemin Kaupunginteatteri

Puhenäytelmä 10 €, musiikkinäytelmä 13 €, musikaali 15 €. Liput
varataan lippukassalta. Kauempaa tulevat voivat lunastaa lippunsa
tullessaan teatteriin.

Keski-Uudenmaan Teatteri

Ammattilaiskortilla lippu 10€/kpl, 2 lippua per kortti. Liput
varattavissa ainoastaan KUTin toimistolta 09-2735 4000 /
info@kut.fi. Lunastus onnistuu myös ovilipunmyynnistä, jos esitys ei
ole loppuunmyyty.
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Kokkolan kaupunginteatteri

Teatteriliput saa henkilökuntahintaan: puhenäytelmät 10 €,
musiikkinäytelmät 25 €. Etu on henkilökohtainen. Myynti ja
varaukset: Teatterin lippukassa (Torikatu 48) puh. 040 8068 272.
Lunastus teatterin lippukassalta viim. 1/2 tuntia ennen esitystä.

KokoTeatteri

Ammattilaislippu 16€ (norm. hinta 27€). Lippuja saa 2 kpl
/kortinhatija.

KOM-teatteri

Voimassaolevalla kortilla 2 ammattilaislippua, lipun hinta 12 €. Liput
voi varata ja lunastaa mieluiten etukäteen KOM-teatterin
lipputoimistosta.

Kotkan Kaupunginteatteri

Liput teatterialan ammattikortilla ystävänhintaan: puhenäytelmät 8
€, musiikkinäytelmät 16 €.

Kouvolan Teatteri

Saman päivän näytäntöön 2 lippua ystävälipun hinnalla, 10–17
€/lippu, ei koske vierailuesityksiä eikä ensi-iltoja. Ennakkovarauksia
otetaan vastaan vain, jos esityksessä on hyvin tilaa. Tiedustelut ja
lippujen lunastus lippukassalta p. (05) 7400 330.

Kuopion kaupunginteatteri

Yksi henkilökohtainen pääsylippu Ystävänlipun hinnalla. Varaukset
palvelunumero 0600 413 143 (1,98e/min+pvm/mvm). Lippu on
lunastettava teatterin lippumyymälästä tai Kuopio Infosta.
Teatterikortti esitettävä oston yhteydessä.

Lahden kaupunginteatteri

Liput puhenäytelmään 10 €/kpl ja musikaaliin 15 €/kpl. Etu koskee
kortin esittäjää ja yhtä mukana olevaa seuralaista. Edun saa
ottamalla yhteyttä lippumyymälään, Kirkkokatu 14, Lahti tai puh.
0600 30 5757 (1,53 € / min+pvm) tai sähköpostilla lktliput@lahti.fi.

Lappeenrannan
kaupunginteatteri

Pääsylippu kortinhaltijalle alennettuun hintaan omiin tuotantoihin;
hinta voi vaihdella tuotannoittain. Paikan voi varata teatterin
lipunmyynnistä ja lunastaa esitykseen tultaessa. Ammattilaiskortti on
esitettävä lippua lunastettaessa.

Lilla Villan

Liput alimman kategorian mukaan 5-8 €. Liput saa varaamalla
numerosta 044-7551101 ja lunastus ovelta.

Mikkelin Teatteri

Pääsylippu teatterin omiin esityksiin voimassa olevan
henkilökuntalipun hinnalla. Etu on henkilökohtainen.
Musiikkinäytelmät hinnoitellaan erikseen. Lippuvaraukset ja -ostot
teatterin lippukassalta.
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Musiikkiteatteri Kapsäkki

2 lippua esityksiin à 15 €/kpl. Alennusliput voi tilata etukäteen
liput@kapsakki.fi ja lunastaa korttia näyttämällä ovella ennen
esitystä.

Myllyteatteri

Liput alimman hintakategorian mukaan 5-8 €. Liput saa varaamalla
numerosta 040-7018624.

Nukketeatteri Sampo

Pääsylipusta 3 € alennus yhdestä lipusta. Etu on henkilökohtainen.
Kortista ilmoitettava lippuvarauksen yhteydessä. Lippuvaraukset
puhelimitse tai sähköpostilla.

Oblivia

Oblivia gör samproduktioner, rabatten bestäms enligt den praxis
som de samverkande scenerna följer. / Oblivia tekee
yhteistuotantoja, alennus määräytyy yhteistyönäyttämöiden
käytäntöjen mukaan.

Ooppera Skaala

Opiskelijahintainen lippu.

Oulun teatteri

Teatterin omiin esityksiin liput 13 €/kpl. Etu on henkilökohtainen.
Alennuksen saa palvelupisteestä teatterilta. Varauksen voi tehdä
puhelimitse, 0300 472 333 (0,51 e/min+pvm) ja lunastaa lipun
esitykseen tullessaan. Etu ei koske musikaaleja ja oopperoita.

PerformanceSirkusyhdistys ry

Normaalihintaisista lipuista 50% alennus esittämällä
ammattilaiskortin lipun oston yhteydessä. Liput lunastetaan
viimeistään 30 min ennen esityksen alkua.

Porin Teatteri

Teatterialan kortilla musikaalit 20 € ja puhenäytelmät 15 €.
2 lippua / kortti.

Pyynikin kesäteatteri

Teatterialan lippu 15 €/kpl kesäteatterin omiin tuotantoihin. Yksi
lippu/kortti. Saa varata etukäteen, varaukset: Pyynikin kesäteatterin
ryhmämyynti, puh. 010 2292 111. Lipun voi lunastaa teatterilta
lipunmyynnistä ennen esitystä.

Q-teatteri

1 lippu hintaan 12€/kpl. Ammattilaisliput varattavissa vain Qteatterin lipputoimiston kautta.

Rakastajat-teatteri

Teatterikortilla opiskelijahintainen lippu kaikkiin teatteriesityksiin!
Etu on henkilökohtainen. Lipun voi varata etukäteen osoitteesta
info@rakastajat.fi tai numerosta 02 633 0125.

Rauman Kaupunginteatteri

Vaihtelevia alennuksia lipunhinnasta ti-to näytöksiin korttia
näyttämällä.
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Riihimäen Teatteri

Teatterialan ammattilaisliput 6 euroa/kappale. Max 2 kpl/ kortti.

Rovaniemen teatteri

Liput saa henkilökuntahintaan näyttämällä teatterikorttia
lippukassalla. Etu on henkilökohtainen.

Ryhmäteatteri

2 lippua teatterialan hintaan (12 €/kpl) teatterin omiin tuotantoihin.
Alennuksen saa varaamalla/ostamalla liput teatterin lipunmyynnis

Savonlinnan Teatteri

Voimassaolevaa ammattilaiskorttia vastaan saa kortin haltijalle ja
avecille liput henkilökuntahintaan.

Seinäjoen Kaupunginteatteri

Seinäjoen kaupunginteatterin sekä Törnävän kesäteatterin esityksiin
liput -50% (2 lippua/kortti). Muutokset mahdollisia. Alennusliput
lippumyymälästä, puh. 010 4162600.

Stella Polaris

Esityksiin 2 x 10 € lippua. Varaa liput ovelle ja näytä korttia
lunastaessasi niitä.

Suomen Kansallisooppera
ja -baletti

25-30 € hintaisia lippuja max 2 kpl/hlö viikkoa ennen esitystä. Etu
myönnetään teoskohtaisesti, ei koske ensi-iltoja tai
vierailunäytäntöjä. Liput voi varata lipunmyynnistä aikaisintaan
viikkoa ennen esitystä. Palvelupiste avoinna ti-pe 12-19, la 12-18.
Puhelinpalveluajat ma–pe 9–18, la 12–18 (09) 4030 2211.

Suomen Kansallisteatteri

Lippu kortin haltialle ja yhdelle seuralaiselle à 15 €/kpl, liput
varattavissa max. viikkoa ennen esitystä teatterin lipputoimistosta p.
010 7331 331. Etu koskee vain teatterin omia näytäntöjä.

Suomen Komediateatteri

Kaksi lippua 15 €/kpl. Koskee ainoastaan teatterimme Helsingin
esityksiä. Ei koske ensi-iltoja tai vierailunäytöksiä. Varaukset
aikaisintaan viikkoa ennen esitystä Suomen Komediateatterista.

Svenska Teatern

Vi erbjuder biljetter till halva priset till alla föreställningar utom till
musikaler. Max. 2 biljetter/person, biljetter kan bokas/köpas när
som helst till våra ordinarie föreställningar och en vecka före
föreställningen till samproduktioner och gästspel. Dessutom gäller
direktköp för 10€/biljett under föreställningsdagen. Förmånen är
personlig och biljetter kan köpas i teaterns biljettkassa.

Tampereen Komediateatteri

Ystävälipun hinnalla 2 lippua (9-20 €/lippu, vaihtelee
esityskohtaisesti). Lippuvaraukset puh. 0207 288 388,
liput@komediateatteri.fi. Lunastus teatterin lipputoimistosta.

Tampereen Teatteri

Alennusliput saman päivän esityksiin, mikäli on tilaa. Puhenäytelmät
15 €, musikaaleissa korotetut hinnat. Ei ennakkovarauksia. Liput:
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Kulttuurimyymälä Aplodi, Teatteritalo, Hämeenkatu 14 B, p. 010 346
2500.
Tampereen Työväen Teatteri

Puhenäytelmät 15 € ja musikaalit 25-35€. Lippuja voi ostaa 2
kpl/kortti TTT:n lippumyymälästä. Paikat voi varata/ostaa
esityspäivänä. (Kortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä lippuja
lunastettaessa.)

Tanssiteatteri ERI

Pääsylipuista alennus alimman hintaluokan mukaan (= työttömät,
opiskelijat ja eläkeläiset). Lippuvaraukset joko liput@eri.fi tai
p. 02250 1032.

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Teatterikortilla saa 2 alennushintaista lippua kaikkiin omiin esityksiin.
Alennuksen saa Hurjaruuthin lipunmyynnistä Kaapelitehtaalta.

Tanssiteatteri MD

Liput kaikkiin esityksiin 10 €/kpl tai vähintään 5 hlön ryhmälle 8
€/kpl. Lippuvaraukset puh. 050 556 6025 ja
liput@tanssiteatterimd.fi. Lippujen lunastus Hällä-näyttämöltä.

Tanssiteatteri Minimi

Liput opiskelijahinnalla. Varauksen yhteydessä tulee ilmoittaa kortilla
saatavasta alennuksesta, lunastus saavuttaessa esitykseen
lippukassalta.

Tanssiteatteri Raatikko

Teatterialan kortilla kaksi lippua puoleen hintaan. Varaukset
Tanssiteatteri Raatikosta, p. 09 873 2306, raatikko@raatikko.fi,
www.raatikko.fi

Tanssiteatteri Rimpparemmi

Alennus esitysten pääsylipuista saa näyttämällä korttia lippua
ostaessa. Liput lunastetaan esityspaikalla.

TEHDAS Teatteri

Pääsylippu oman tuotannon esityksiin 10 €, vierailuesityksissä
käytäntö vaihtelee, kannattaa kysyä! Lippua varattaessa ilmoita
alennuksesta, lunastus ovelta viimeistään puoli tuntia ennen
näytöksen alkua käteisellä, pankkikortilla tai kulttuuriseteleillä.

Teatteri Avoimet Ovet

Liput ammattilaisille à 12 €. Yksi lippu per kortti. Samat
varaussäännöt kuin normaalilipuissa: ennakkovaraus mahdollinen,
lunastus 3 viikkoa ennen esitystä. Varaukset ja lunastukset
ainoastaan teatterin lipunmyynnistä.

Teatteri Eurooppa Neljä

50% alennus tietyillä ehdoilla. Varaus etukäteen teatterin toimistolta
ja lipun voi lunastaa esityksien lipunmyynnistä tai toimistolta ennen
esitystä.
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Teatteri Hevosenkenkä
kortti.

Henkilökohtainen alennus teatterissa. Tilattaessa lippua mainitse

Teatteri Imatra

Kortilla saa 2 lippua teatterin omiin tuotantoihin. Lipun hinta
vaihtelee tuotannoittain. Lippuvaraus osoitteeseen
teatteri@imatra.fi ja lipun lunastus teatterilta viimeistään 30 min
ennen esityksen alkua.

Teatteri Jurkka

Lippu 10 €, henkilökohtainen etu. Voi varata myös etukäteen,
lunastus kaksi viikkoa varauksen teosta tai viimeistään näytöstä
edeltävänä päivänä. Varaukset ja lunastukset suoraan teatterilta tai
Lippupisteen toimipaikoista (ei R-kioskit tai verkkokauppa).

Teatterikone

Teatterialan kortilla liput 15€.

Teatteri Mukamas

Teatteri Mukamaksen järjestämällä Mukamas – Kansainvälinen
Nukketeatterifestivaalilla ammattilaislippuja aikuisille suunnattuihin
näytöksiin. Alennuksen saa soittamalla teatterin toimistolle tai
ovelta.

Teatteri Rollo

Alennettu lipunhinta esittämällä teatterialan kortti lippua
ostettaessa.

Teatteri Takomo

Alennushinta lipusta ammattilaiskortilla. Varaukset www.tiketti.fi tai
Tiketin puhelinpalvelu.

Teatteri Vanha Juko

Teatterikortilla saa alan lippuhinnan ilmoittamalla omaavansa
teatterikortin. Liput lunastetaan Teatteri Vanhasta Jukosta.

Teatteri Vantaa

15 €/ kpl, 2 lippua/kortti. Varaus Teatteri Vantaan toimistosta, p. 09
836 1919.

Tero Saarinen Company

Omissa tuotannoissa 20-50 % alennus lipunhinnasta, myynti yleensä
vain teatterin omasta lipunmyynnistä. Ehdot ja rajoitteeet (esim.
saatavilla viikkoa ennen esitystä mikäli tilaa on tmv)
sesonkikohtaisesti voimassa.

Todellisuuden Tutkimuskeskus 50% alennus omista esityksistä lippua lunastaessa lipputiskiltä.
Mikäli esitys on osa jonkin teatterin, festivaalin tms. ohjelmistoa,
alennusta ei voida myöntää.
Turun Kaupunginteatteri

Henkilökohtainen alennus pääsylipuista teatterin omiin esityksiin ja
yhteistuotantoihin. Varaukset tulee tehdä teatterin omaan
lipunmyyntiin.
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Unga Teatern

Teatterikortilla liput 8,00 € kpl. Max 2 kpl / kortti. Varaukset vain
teatterin toimiston kautta 09-8620 8200 tai info@ungateatern.fi.

Universum ry

(Aurinkoteatteri, Sirius Teatern, Teater Mars, Teatteri Venus)
Omien näytelmien liput 12 €/lippu. Kaksi lippua á 12 € yhdellä
kortilla. Lipun voi varata Universumin lipunvarauksesta tai ostaa
Tiketistä. Vierailujen teatterikorttiedut esityskohtaisia

Vaasan kaupunginteatteri

Puhenäytelmät 10 €, Musikaalit 20 €, Oopperat 25 €. Lippuja voi
ostaa teatterikortilla 2 kpl / näytelmä. Varaus tehdään lippukassalle,
puh. 06 325 3961, ja liput lunastetaan etukäteen Tai tullessa
teatteriin. Kortti tulee esittää lunastuksen yhteydessä.

Valtimoteatteri

Liput 15,00 € kpl. 2 kpl/ kortti. Varaukset
liput@valtimonteatteri.com. Tiketistä ostettaessa lisätään Tiketin
palvelumaksu heidän voimassaolevien hintojen mukaisesti.
Vierailuesityksissä voi olla poikkeamia. Tarkistettava osoitteesta
liput@valtimonteatteri.com.

Varkauden Teatteri

Ammattilaiskortilla kaksi lippua teatterin omiin esityksiin
henkilökunnan lipun hinnalla (7-18 e /vaihtelee esityskohtaisesti).
Varaukset vain teatterin lippumyymälästä, puh. 044 364 8830
tai myynti@varkaudenteatteri.fi.

Viirus

Ammattilaisliput 12 €. Alennettu hinta voi vaihdella esityksittäin.
Alennus on henkilökohtainen. Liput lunastetaan teatterin omasta
lipunmyynnistä.

Wasa Teater

Wasa Teaterin omat tuotannot 10 €. Etu on henkilökohtainen ja sen
voi hyödyntää kerran per tuotanto. Varaus tehdään lippukassalle
puh. 06 3209 330. Kortti tulee esittää lunastuksen yhteydessä.

Zodiak – Uuden tanssin keskus Alennuslippuja Zodiakin perusohjelmiston esityksiin. Alennushinta
on yleensä 16,50€ (norm. 30,50 €). Lisäksi Zodiakin 3 kerran
sarjalippu alennushintaan 35 €. Sivuaskel-festivaalin esityksiin
alennushintaisia yksittäislippuja.
Åbo Svenska Teater

Tuotantokohtaisia alennuksia. Varaukset tehdään teatterin
lipunmyynnin kautta, mainitse teatterikorttialennus,
biljetter@abosvenskateater.fi, p. 02-2777377.

