
SYYSKAUDEN ILOISET RYHMÄRETKET 
JA PIKKUJOULUT 
 
Vietä ryhmäsi kanssa ikimuistoiset pikkujoulut tai tee syysretki teatteriin! 
Suuren suosion saavuttanut Imatran uusi teatteritalo valmistui keväällä 2017. Uudessa 
teatteritalossa on pikkujoulukaudelle tarjolla kaksi erilaista näytelmää. 

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja on Tuomas Kyrön kirjaan perustuva hauska ja koskettava puhe-
näytelmä, jonka pääroolissa nähdään näyttelijä Pekka Räty. 
POP! 60-luvun kultaiset kimulit -musikaali taas on täynnä nostalgiaa ja naisenergiaa. Näytteli-
jät Elina Aalto (vier.), Pirja Arponen (vier.), Laura Heinonen (vier.), Hanna Kaskela ja Ulla-Maija 
Järnstedt vievät katsojan kultaisen 60-luvun svengaaviin tunnelmiin.

Valitse esitys ja ajankohta, tee alustava lippuvaraus heti ja kerää ryhmäsi. Vahvistat liput sovit-
tuun päivään mennessä (n. 1 kk ennen esityspäivää), jonka jälkeen toimitamme sinulle liput ja 
laskun.

HERKULLINEN PIKKUJOULUBUFFET 
Teatterikahvilamme tarjoaa pikkujoulun salaattibuffetin 
yli 20 hengen ryhmälle hintaan 17,50€/hlö. 
Pikkujoulun salaattibuffet sisältää alkoholittoman glögin, 
viittä erilaista salaattia, leivän ja levitteen sekä pienen 
makean jälkiruoan.

Buffet katetaan Teatterikahvilaan sovitusti 1-1,5 tuntia 
ennen näytöksen alkua. Salaattibuffetin tilaukset 
vähintään 7 vrk ennen tilaisuutta. Tilassa voi ruokailla 
samanaikaisesti useampia eri ryhmiä.

Varaa pikkujoulubuffet
p. 040 716 8097 (ark. klo 9-16)
myyntipalvelu.lpr-imatra@fazer.fi

Varaa liput
p. 020 617 6647 (ark. klo 9-15)
teatteri@imatra.fi 

Ryhmät yli 20 henkilöä
Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja 24€/lippu  
POP! 60-luvun kultaiset kimulit 27€/lippu 
Joka 20. lippu veloituksetta, 
max. 3 veloituksetonta lippua/ryhmä. 

Lämpimästi tervetuloa!

www.teatteri-imatra.fi/pikkujoulut
Kallenkuja 3, 55100 IMATRA

OHJAUS KIMMO VIRTANENMIELENSÄPAHOITTAJANA PEKKA RÄTYENSI-ILTA 23.9.2017

”Kyllä minä niin mieleni pahoitin.”



Imatran kaupunginmuseo 

Kaukopäästä Kuituun
Ylä-Vuoksen teollisuuden vaiheita 
Näyttely esittelee Ylä-Vuoksen alueen teollisuuden vaiheita 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Tekstit, kuvat 
ja esineet kertovat, miten Vuoksen yläjuoksulle kehittyi teollisuuskeskittymä, jota 1930-luvulla kutsuttiin 
jopa Suomen Ruhriksi.
Suurteollisuutta Ylä-Vuoksen alueelle alettiin rakentaa 1890-luvulla, jolloin rautatieyhteyden myötä paran-
tuneet kuljetusyhteydet mahdollistivat Vuoksen vesivoiman suurimittaisen hyödyntämisen. Teollisuuslai-
toksia, vesivoimaloita ja uusia asutustaajamia rakennettiin kiivaaseen tahtiin aina 1930-luvun lopulle 
saakka, jolloin toinen maailmansota katkaisi alueen ripeän kehityksen.
Toisen maailmansodan jälkeen Ylä-Vuoksen Suomen-puoleisista osista muodostettiin Imatran kauppala, 
vuodesta 1971 Imatran kaupunki. Imatran suurteollisuus on kokenut rakennemuutoksia 1900-luvun lopun 
ja 2000-luvun aikana, mutta sen merkitys koko seutukunnan elinkeinoelämälle on edelleen keskeinen. 
Teollisuuden kehitys nousuineen ja laskuineen on muotoillut merkittävällä tavalla myös Imatran kaupunki-
kuvaa ja imatralaisuutta.
Kysy ryhmäopastusta p. 020617 6703. Virka-ajan ulkopuolella opastusmaksu 22€/ryhmä (sis. alv.). 

Yhdistä 
teatteriretki 

museokäyntiin. 

Imatra.fi/museot Avoinna ma-pe klo 9-19, la 10-15, aattoina 9-16.  
Kulttuuritalo Virta, Virastokatu 1, 55100 IMATRA

VAPAA 
PÄÄSY!


