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T E AT T E R I I N V A I N
TERVEENÄ

V Ä L I A I K ATA R J O I L U
T U L E E O S TA A /
V A R ATA E N N A K K O O N

T E AT T E R I N K AT S O M O
ON NUMEROITU

OHJEET TURVALLISEEN TEATTERIKÄYNTIIN RYHMILLE
Katsojiemme terveys ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä. Haluamme, että voit tulla Viialan teatteriin turvallisin mielin
ja nauttia esityksestä. Olemme tehneet toimenpiteitä ja ottaneet käyttöön uusia suosituksia syksystä 2020 alkaen
taataksemme katsojillemme turvallisimman mahdollisen teatterielämyksen myös korona-aikana.
Toivomme kaikkien katsojiemme huomioivan nämä ohjeistukset. Päivitämme ohjeita tarvittaessa. Huolehditaan
yhdessä meidän kaikkien turvallisuudesta!
Viialan teatteri noudattaa esittävän taiteen toimijoille annettuja ohjeita korona-ajaksi. Esittävän taiteen sektori on
laatinut THL:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintovirastojen poikkeusajan linjausten pohjalta .

YLEISTÄ

Pidä turvavälit.

Syksyllä 2020 katsomon paikkamäärä on puolitettu ja
katsomo numeroitu. Lisäksi huolehdimme
turvaväleistä salissa. 45 + ryhmille varataan oma
näytös eli esityksessä ei ryhmän lisäksi muita katsojia.

Aivasta / yski hihaan tai nenäliinaan.

Teatterin ovet avataan 60 minuuttia ennen esityksen
alkua ja katsomoon pääsee noin 25 min ennen
esityksen alkua, jotta vältämme ruuhkan katsomoon
siirryttäessä.
Mikäli joku ryhmästä sairastuu
Mikäli ryhmästä sairastuu katsoja, hän voi vaihtaa
lippunsa toiseen esitykseen veloituksetta. Mikäli hän
ei halua tulla yksin toiseen esitykseen, voimme
vaihtaa 1-2 muunkin ryhmäläisen liput myöhempään
esitykseen. Mahdollinen väliaikatarjoilu siirtyy myös
lippumuutoksen mukana. Mikäli ryhmällä on teatteriillallinen, maksamme illallisen osuuden takaisin.
Koska meillä ei ole ryhmän henkilöiden tietoja, tulee
ryhmän kerääjä ilmoittaa asiasta Viialan teatteriin.
Kasvomaskit
Noudatamme viranomaissuositusta kasvomaskien
käytöstä ja suosittelemme kasvomaskin käyttöä
teatterissa. Kyseessä on suositus, emme vaadi
asiakkailtamme maskin käyttöä tai valvo sitä.
Turvavälit ja jonotus
Yhteisen turvallisuuden vuoksi pidä riittävästi
etäisyyttä muihin asiakkaisiin.
Huomioi turvavälin (1-2 metriä) mahdollisissa
jonotustilanteissa. Olemme tehneet muutoksia mm.
narikan, väliaikatarjoilujen ja katsomoon siirtymisen
suhteen.

TÄTÄ ODOTAMME
KATSOJILTAMME
Vieraile meillä vain terveenä. Jos ryhmästänne joku
sairastuu, tulee ryhmän kokoajan ilmoittaa asiasta
teatterille, näin voimme siirtää sairastuneen liput
toiseen esitykseen tai olla häneen yhteydessä.

Käytä käsidesiä teatteriin saapuessa sekä väliajalla,
käsidesiä on useammassa paikassa teatterilla
saatavilla. Väliaikatarjoilun varanneille, pöydissä on
käsidesiä.

TEATTERILLE
SAAPUESSANNE
Mikäli teillä on lippu jo olemassa, voitte ohittaa
lipunmyynnin. Liput tarkastetaan vasta katsomoon
mennessä.
Mikäli saatte liput teatterilta, ryhmänkerääjän tulee
hakea koko ryhmän liput lipunmyynnistä ja jakaa ne
ryhmälle linja-autossa tai ulkona.
Avaamme teatteritilan 60 min ennen esityksen alkua.
Katsomoon pääsee noin 25 min ennen esityksen
alkua.
Ryhmät voivat jättää päällysvaatteet linja-autoon,
tämä helpottaa ruuhkaa esityksen jälkeen.
Poikkeuksellisesti päällysvaatteet saa ottaa mukaan
katsomoon ja sijoittaa katsomon tyhjille istuimille.
Muista käyttää käsidesiä teatterille tullessanne.
Käsiohjelmat
Syksyllä 2020 Viialan teatteri käyttää sähköistä
käsiohjelmaa. Lähetämme ryhmän kerääjälle linkin
käsiohjlemaan, jonka voi jakaa ryhmän jäsenille.

KATSOMOSSA
Katsomossa on alueita joihin ei myydä lippuja, näin
katsomoon muodostuu väljyyttä. Istu lipussasi
olevaan paikkaa. Mikäli koko näytös on varattu
ryhmälle, voi paikan valita katsomista, turvavälit
huomioiden.
Mikäli aivastat/yskit, muista suojata suu hihalla tai
nenäliinalla.

VÄLIAIKA

TEATTERI-ILLALLISET.

Tarjoiluiden myyntipiste ei poikkeusaikana ole
käytössä. Tarjoilut väliajalle saa vain ennakkoon
tilattuna. Ennakkoon tilatut tarjoilut katetaan
asiakkaalle valmiiksi omaan pöytään. Pöytänumeron
ryhmänkerääjä saa paikan päällä.

Mikäli ryhmällenne on varattuna teatteri-illallinen,
pyydämme teitä siirtymään esityksen jälkeen
kahvioon. Mikäli ryhmäkokonne on 20-30 henkeä,
glögi tarjoillaan kahviossa. Mikäli ryhmäkokonne on
31-50 tarjoilemme glögin kahdessa eri pisteessä.

Ryhmän kerääjä voi tehdä väliaikatarjoiluvarauksen
vielä 1 viikko ennen esityspäivää teatterille
sähköpostitse (lipunmyynti@viialanteatteri.net) tai
puhelimitse (0400 969 490)

Illallisen aikana tulee käyttää käsidesiä aina ennen
noutopöydästä ruuan ottamista.
Noutopöydän ottimet vaihdetaan useaan otteeseen
illan aikana.

Katsomosta siirrytään väliajalle rauhallisesti,
kuulutuksen mukaisesti. Väliajan pituus katsotaan
tilannekohtaisesti (minimissään 20 min).

40-50 hengen ryhmien kohdalla ruokailu tulee
tapahtumaan kahdessa tilassa.

Ennakkoon varatut väliaikatarjoilut on katettu pöytiin
valmiiksi. Pöydissä myös käsidesit..

TURVALLISESTI TEATTERIIN
-SIVU

WC-jonossa muista turvavälit.

ESITYKSEN PÄÄTYTTYÄ

Päivitämme ohjeita Viialan teatterin internetsivuille
osoitteessa www.viialanteatteri.net. Etusivulla on
linkki Turvallisesti teatteriin -sivulle.

Tilasta poistutaan rauhallisesti huomioiden turvavälit,
tähän kannattaa kiinnittää huomiota varsinkin
narikassa.

Liitteenä myös katsomokarttamme, jossa punaisella
merkittynä poistetut katsomopaikat.

Koska suosiota yleisön ja esiintyjien välillä ei voi nyt
osoittaa kättelyin tai halaamalla, suosittelemme
kirjoittamaan terveiset, kiitokset sekä palautteet
teatterin Facebook-sivulle tai jakamaan kokemuksen
omien sosiaalisen median kanavien kautta. Näihin
julkaisuihin voi tägätä Viialan teatterin, jotta terveiset
tulevat varmasti perille. Oman kokemuksen jakaminen
julkisesti tuottaa sekä esiintyjille että järjestävälle
taholle suunnattomasti iloa.

TERVETULOA TURVALLISESTI RYHMÄNNE
KANSSA VIIALAN
TEATTERIIN!

VIIALAN TEATTERI
Nahkatehtaantie 10, 37830 Akaa
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